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DAFIAR ISI

KITAB TENTANG OBANG YANG MURTAD ..... 1

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang

murtad dari agama Islam, ............, 2

Pasal, Membunuh orcmg yang murtad dilakukan oleh Imam baik -

kepada orang yang merdeka rnaupun hamba sahaya. ......:................ 15

Masalah: Abu AlQasim Al Kharqi berkata, "Hartanya menjadi harta
mmpasan pemng setelah hutangn5n dilunasi." ..............-. 16

Pasal: Hak kepernilikan harta omng yang murtad tidak hilang dengan

sekedar murtadnya menurut pendapat mayoritas ulama. .. . 1 6

Pasal: Harta omng yang murtad diambil dan dipergunakan unfuk
' keperluankaummuslimin ..........-. 18

Pasal:TindakanSnngdilalekanolehorlngpngmurtad ... 18

Pasal Jika dia menikah, maka pemikahannya tidak sah. Sebab dia
tidak dapat mengakui pernikahan. Dan, apa yang dilarang dalam

Pasal: Jika diternukan pada orang 5ang murtad suafu sebab yang
menjadikannya memiliki sezuafu, .................. 20

. Pasal: Jika orangyang murtad datang ke medan perang, ... 20

Masalah: Abu Al Qasim Al Iftarqr berkata, "Bamngsiapa yang

meninggalkan shalat, maka dia diajak sebanyak tiga hari untuk
' melakukanshalat, ..--.21

Pasal: Barangsiapa yang meyakini halalnya sesuafu yang telah
disepa$ti oleh ulama penghammannla, ........ .-........-..... 22

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "sembelihan orang yang

murtad haram dimakan, sekalipun murtadnya ke agama ahlul kitab." . 24

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi bertata, "Anak-anak yang berusia

sepuluh tahun dan nalar akan Islam, kemudian dia masuk Islam, maka

dia musIim."............... ................. ............... 25

Masal.ah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika dia menarik
perkataannSa dan mengatakan, "Saya tidak tahu apa yang saya

katakan," ............-.-.- 29
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Masalah' Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dia tidak dibunuh hingga
telah mencapai usia baligh, ......... 31

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika suami istri murtad
dankeduanyapergikedaerahperang, .......... 31
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa dari suami
isti atau dari anak-anak kedtnnln png enggan unfuk bertobat.......... 33
Pasal: Jika penduduk suafu kampung murtad dan diberlakukan
hukummurtadkepadamereka, ...34
Pasal: Jika orang png murtad melalcrlon pernbunuhan untuk
mernbalas dendam secam sengaja, ............... 35
Masalah: Abu AI Qasim AI Kharqi berlata, 'Bamngsiapa lnng kedua
oftmg fuanya masuk Islam, .......-.. 36
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi b€rkata, "Dernikian juga orang
'5ang salahsafu dari kedua orang tuarrya meninggal dunia dalam
keadaanlofr,......... .... 38
Masalah: Abu AI Qasim Al lharqi berlota, 'Barangsiapa gnng
menrberikan kesalrsian tentang murhd, ......... 39
Pasal: Kesaksian murtad diterirrn dari dua orang yang jujur menurut

Pasal: Jika orang kafir mengucapkan dtra kalinnt qrahadat, kernudian

Pasal: Jika orang l<afir melaksanakan shalat, maka dia dihukrmi
muslim, .......45
Pasal: Jika orang yang tidak diperbolehkan dipal$a rnasuk Islam,

Pasal: Bamngsiapa Spng dipaksa untuk kafir dan mengucapkan lmlirnat

5nng menyebabkannSa kafir, .........-....-..;....... ................ 49

Pasal: Jika seseorang dipaksa urntuk rnengatikan kalimat grang

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Bamngsiapa lnng murtad,
sedangkan dia dalam keadaan mabuk, ............:.... .......... 53

Pasal: Sah Islamnp orang yang mabuk dalam keadaan dia mabuk,
apakah dia kaftr asli atau murtad. ,................ 56

Pasal: Tidak sah murtad dan masuk Islam yang dilakukan oleh orang
gila. ........................:.. ................. 56

Pasal: Barangsiapa yang dihukumi merrdapatkan hukum had, . . . . . . . . . . . . 5 6
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Pasal: Sedangkan apa yang dilakukannya ketika dia murtad, .... . .. . . . ... 57
Pasal, Barangsiapa yang mengaku nabi atau membenarkan apa yang
diklaimnya, ...............59
Pasal: Barangsiapa lrang mencaci Allah, maka dia telah kafir, apakah
diabergurauatausungguh-sungguh ............... 60

I::1,ffi:ffi:[,*,,;;"*,i."* i";;;;;;"; uo

kesimpulan pendapat Umur, ..,...;,,65
Pasal: apakah penyihirdiminta untukbertobat? Ada dua riwayat
di dalam hal ini. ........ 66
Pasal: Sihir yang kami sebutkan adalah sihir yang dianggap sihir oleh
adatdankebiasaan. ...67
Pasal: Mengenai huhlrn perarnal Spng memiliki pelayan dari jin yang
dapat membawa dan mernberitahukan suatu kabar kepada mereka, .-. 69
PasaL Sedangkan para penyihir ahli kitab tidak boleh dihukum mati
disebabkan sfimya, .................. 70

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika pria yang merdeka
dan pemah menikah atauwanita merdeka ..... 75
Pmal: Jika orang yang berzina laki-laki, maka hukum had dilakukan
kepadanyadalamkeadaanberdiri, ................ 78
Pas:al: Sunnah hukumnya mengelilingi orang 5nng dirajam

Pasal kedua: Bahwa dia dicambuk kemudian dirajam dalam safu dari
duariwayat ...............81
Pasal ketiga: Rajam tidak wajib kecuali kepada orang yang sudah
pemah menikah sesuai dengan kesepakatan para ulama. .................. 84
Pasal: Tidak disyamtkan harus bemgarrn islam unfuk menentukan
stafus muhshan. .......88
Pasal: Jika orang yang telah berstafus muhshan murtad, ................... 91
Pasal, Jika dia berzina dan dia memiliki istoi dan anak darinya, lalu dia
berkata, "Aku tidak pemah berhubungan badan dengannya:' ...-....... 92
Pasal: jika ada bukti yang menunjukkan stafus muhshannya, ............. 93
Pasal: Jika orang yang berzina dicambuk, karena dia masih gadis, ...... 9 3
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Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kedua orang yang berzina

dan telah dimjam ifu dimandikan, dikahni, dan dishalatkan, serta

dikuburkan." .........

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika omng yang merdeka

Pasal: Orang yang berzina yang belum menikah diasingkan selama safu

tahun penuh. ....-.-...... 99
Pasal: Jika orang diasingk3n ifu berzina lagi, maka dia hanrs diasingkan

diselainnegaranya. ..-............... 101

Pasal: Wanita yang diasingkan hendaknya ditemani oleh mahramngn, 1 0 L

Pasal: Hukuman had harus dihadiri oleh sekelompok orang mukmin, 102

Pasal: Hukum had tidak ditegaklen bagi orang yang hamil, hingga dia

melahirkan .............. 105

Pasal: Orangyangsakitadaduamacarn: ..... 108

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi bed<ata, 'Apabila seorang hamba

laki-laki dan hamba perempuan melakukan perbuatan zina, ............. 111

Pasal: tidak ada pengasingan bagi harnba lelaki maupun perempuan. 115

Pasal: apabila seorang hamba melakukan perbuatan zina, lalu dia

merdeka, ............i.... ................. 117

Pasal: seoftrng fuan dapat menqakkan hukuman hadba$hamba
sahayanyamenurutmayoritasulama. ......... 118

Pasal: Apabila ia beruina dengan budak perernpuan, kemudian ia
membunuhnya .........-124
Pasal: Apabila dia berzina dengan seorang 5Bng setengahngra merdeka

dan setengahnya budak, .......-.--.- L25
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata , "Puinaadalah siapa yang

melakukan khisyahdaridubur." :......-......... -126
PasaL Apabila ia menyetubuhi mayat. Dalam permasalahan ini ada dua
pendapat. ................ t27
Pasal: Apabila seseorang menikahi wanita yang tidak boleh dinikahi, 129

Pasal: Semua pemikahan yang telah ada ijma' bahwa ia batal, ....... .. 131

Pasal: had tidakwajib dilaksanakan dikarenakan bersetubuh dalam
pemikahan yang masih diperselisihkan .........732
Pasal: Tidak wajib hukuman had disebabkan mengg'auli budak
perempuan yang dimiliki bersama. ..........::..... ..............132
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Pasal: Jika ia membeli ibunya atau saudarinya yang sesusuan atau
yang lainnya ............ 133

Pasal: Apabila ia bermalam pengantin dengan yang bukan isbinya, . . 133

Pasal, Tidak ada hukuman hadtehadap orang gnng tidak mengetahui
penghammanzina. ......... .......... 134

Pasal: Jika ia menggauli budak perernpuan orang lain maka ia adalah
berzina. ...i.....-..-..--................. 135

Pasal, Orang yang dipaksa tidak dikqrakan hukuman had- ......... ..... 137

Pasal: Apabila seorang laki-laki dipalsa, kemudian ia berzina. ..... . . .... 139

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Bamngsiapa yang
melakukan hubungan sejenis (homo atau lesbi) makadgatuhi hukuman
mati,......... ............ 140

Pasal: Apabila dua omng rrianita saling mengurut badan rnaka mereka
adalahpezinadandilaknat ......... 143

Masalah: Abu Al Qasim Al Klrarqi berkata, "Bamngsiapa lang
menyetubuhi heuran maka dididik dan dipe6aiki akhlakryra dan
binatangtersebutdibunuh-'.----...-.-... ......... 145

Pasal: Wajib mernbunuh heunn tersebut. Ini adalah pendapat Abu
Salamah bin AMurrahman dan salah safu pendapat SSnfi'i- ............ \ 46

Masalah: Abu Al Qasim Al Klnrqi berkata, "Dar yang uajib atasnya
hukuman had dari mereka yang aku sebutkan adalah Snng mengaku

berzina sebanyak ernpat kali." ... 149
Pasal: Baik dalam safu perkumpulan atau perkumpulan-perlmmpulan
yangterpisah .......... 151

Pasal: Perlu dipefiatikan dalam keabsahan sebuah pengahan agar

menceritakan keiadian sesungguhnya unfuk menghilangkan syubhat-
syubhat. ................752

Pasal, Jika seorang pria mengaku tdah berzina dengan seorang wanita
dan si wanita menginkari perkataan maka si pria dijahfii hukuman dan
tidakbagisiwanita. .....;--.....-....-.-............. 153

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi bed<ata, "Pelaku zudah baligh,
sehat dan berakal." . 154
Pasal: Apabila dia gila dalam safu unkfu dan sadar di rrnkfu yang

lain, .......... ............ 155

Pasal: Orangtidaktidakdicatatperbuatannya......-.- ...... 156
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Pasal: Sedangkan orang bisu, bila tidak difahami isyaratnya maka tidak
dapatditerimapengaktnrurya ..... 158

Pasal: Tidaksahpengakuanorangyangdipaksa.......................,..... 158

Pasal: Apabila seseorang mengaku telah bersenggann dengan
seorangwanita ................. ........ 159

Masalah, Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Pengakuannya tidak
dicabut sampai selesai pelaksanaan hukuman had."........................ 160

Masalah: Abu Al Qmim Al Kharqi be*ata, "Atau disaksikan oleh
empat orang muslim yang merdeka dan adil serta mengetahui benfuk
zina." ....... ....-....-.-...162
Pasal: Apabila kesalsian tidak sempuna (iu*lah saksinya), ............. 170

Pasal: Jika saksi ada empat orang, namun salah satu dari mereka tidak
dapat diterima kesaksiann5n karena seorang hamba, .. .. . 77 3

Pasal: Jika ada dua omng bersaksi, bahwa ada seseorang yang
melakukanperzinaandidalamrurrnh, ........ L75
Pasal: Apabila ada dua orang salsi menSntakan, mereka melihat
seseorang melakukan tindak perzinaan di dalam suafu sudut rumah, 176

Pasalr Jika dua omng saksi melakukan kesaksian, .......... L77
Pasal: Jika dr:a orang saksi menyatakan, si pelaku melakukan
perbuatan zinadalambenfuk pemerkosaan ...778
Pasal: Jika kesaksian pelbuatan zina telah sempuma, dan tersangka
telahmernbenarkan, -.-....-......... 180
Pasal: Apabila dua oftulg bersaksi dan pelaku mengakui dua kali, ..... 181

Pasal: Apabila pembuktian telah sempuma, kemudian para saksi
meninggalduniaatauhil*g, ..... 181

Pasal: Apabila ada para saksi yang bersaksi atas suafu tindakan
perzinaanlama(baca: kadaluarsa), ataumengakuinya ...... 181

Pasal: Kesaksian yang berefek hukuman had diperbolehkan meski
tanpa ada penunfutan sebelumnya -.............. 182
Pasal: Apabila ada empat orang bersaksi atas seorang wanita yang
melakukanperbuatan zina, .....................:.... ............... 184

. Pasal: Apabila empat omng lelaki bersaksi, bahwa ada seseorang yang
melakukan perbuatan zina dengan seorang wanita, ........ 186
Pasal: Setiap pelaku zina yang berefekhukuman had tidak dapat
diterima kecuali berdasarkan 4 orang saksi, ....... ........... 186
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Pasal: Seorang imam tidak bisa menegakkan hukuman had
berdasarkan pengetahuannya ..............:....... 188
Pasal: Apabila seorang wanih hamil tanpa ada seomng suami
atauhran, .............-. 190
Pasal: Apabila ada seseorang yang menyewa seorang wanita unfuk
mengerjakansuatupekerjaanlaludiaberzina ................ 193
Pas,al, Apabila seseomng menyetubuhi seomng wanita 5nng merniliki

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, 'Apabila seseorang dirajam
atasdasarp .......... 193
PasaL Seorangimam atau hakim5nng merniliki hak memuhrskan
hukuman had berdasarkan pengakuan si pelaku.... ........ L94
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang
rnelakurkan tindakan perzinaan berulang kali, ....-..... ...... 195

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,: Apabila ahtu dzimmah
suatu pe*ara kepada kita ........ 197

Pasral: Apabila seomng muslim dan seomng atrlu dzimmi mengajukan
pa'kara, .................200
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika anak yang telah
baligh menuduh zina orang muslimpng merdeka atau seorang
wanitamuslimahyang merdeka, ................. 200
Pasal Diwajibkan hukum had kepada orang yang menuduh lakilaki
png dikebiri, gmg impoten, dan omng sakit lernah syahwat yang
berzina. ...-.............204
Pasal Diwajibkan hukuman had bagi omng yang menuduh berzina di
negeri selain Islam. ..205
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Bagaimana jika orang yang
difuduh menuntut, ..205
Pasal Jika kami katakan diwajibkan hukuman had, dengan menuduh
zina orang png belum baligh, ... 207

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika yang menuduh zina
adalah seomng hambasahayalaki-laki atau hamba sahaya
peremptnn .............208
Pasal: Jika seseorang menuduh anaknya dan cucunya berzina,........ 2L0
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika dia mengatakan
kepada seseorang, "Wahai kaum Luth," .....2L1
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PasalKedua, mengenai orang yang mengatakan, "Wahai kaum

Pasal, Apabila dia menyatakan, "Maksudku adalah kamu menganut l

agarna Nabi Luth," ............... ...2L4 
,

yang berujar, "Wahai ma'fuuj.-... -..............- 275 ,

Pasal: Pendapat Al Kharqi menunjukkan tidak diberlakukan hukuman
had qadzafkepada seseorang kecuali dengan adanya lafazhlelas, .... 215
Pasal, Ada perbedaan di dalam riwayat Ahmad mengenai sindiran
dalam l<asus qadzaf, .216
Pasal: Jika seseorang berkata kepada seseorang lainnya, "Wahai

dayts(mucikari), wahai Kasyjaanlgermo)," ..21,8
Pasal: Apabila ada seseorang yang menafikan seseorang lain dari
(keturunan) ayahnya, .................220
Pasal: apabila ada seseorang yang melakul<an qadaf,dan kemudian
ada omng lain png mengatakan, "Anda benaq" ...........221
Pasal: Jika ada yang berkata, "Kamu lebih banyak berzrnadari si
fulan," --..222
Pasal: Apabila ada yang berkata, " hna'b Mahmuan/l\amutelah
mendaki dengan cara menindih," .......... .-.-.224
Pasal: Jika ada seseorang yang bed<ata kepada seomng lelaki lawan
bicaranya, " Yaa,hni@hNVaharpelaku zina," ...............225
Pasal: Jika ada Snng berkata kepada seorang ldaki, "Kamu telah
berbuat zina dengan si Fu1anah,"............... .225
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,'Apabila ada seseorang
yang mennnduhseseorang lainnya, .............228
Pasal: Jika telah diwajibkan hukuman had kepada seorang kaftr
dzimmi ...... .............:... ..............229
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang
mengqadzaf(menuduh) seorang mus5rik atau seorang hamba
sahaya, ...229
Jika ada silang pendapat antara pelaku qadzafdengan korbannya ....230
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang
mengqadzafseseorangyangdulunyamusyrik ...............23t
Masalah, Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Orang yang menuduh
wanitayangtelah dili'an, ...........234
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Pasal, Sedangkan jika suafu perbuatan zina telah ditetapkan dengan
adanya bukti atau pengakuan atau juga had zina, ..-.-..... 235
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi be*ah, 'Apabila seorang wanita
ditrnduh (diqadzal ...236
PasaL Jika neneknya yang dituduh, maka disini dapat menganalogikan
pendapatAl Kharqi, :..,.-.-.........239
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, Abu Al Khathib Al Kharqi
bexkata, "Barangsiapa yang mengqadafih,nda Nabi Muhammad g
rnaka dia hams dibunuh, ............-.... .-.-.-.--.240
Pasal, Mengqadzaf Nabi g dan ibunda beliau berefek keluar dari
agarnalslam(baca: rn*tud. ..-.-:......-.... --.-.242
fUasalahr Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, 'Apabila seseomng
mangqdafsejurnlahomngdengansafu kata, --.-.......... 242
PasaL Apabila salah seoftmg murgqadaftejurnlah omng dengan lebih
darisatukata ..........245
PasaL Jika ada ses@rang berkata kepada ternan bicarangra, "Wahai

Pasa} Jika ada seseoftmglrcmg melakukan fuduhanqadzaf
ber*ali-kali, ............246
PasaL Jika dia berkata, "Barangsiapa yang , maka dia
adalahanakseomnguianitapezina." ...-----...248
Pasa[ Apabila ada seseorang yang menuduh seseorang lainnya bahqia
dan dia melakukan qadzaf terhadapnln ........249
Ivlasalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa Srang
mernbunuh atau wajib diberi hukuman had di luar tanah haram, -.....249
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa Sang
mernbunuh atau melakukan tindakan png berefek hukunnn had, ... 256
PasaL SedangkankesucianMadinahtidak pelaksanaan
hukurrnnhaddanhukuman qishash. .........257
Bab Potong Tangan Tertndap Kastrs Pencurian ............ 259
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seomng telah
menctniseperernpatdirnrlogam .-............-.: --..--.....-.....260
Pasal Jika seorang mencuri suafu bamng grang nilain5ra mumi empat
dinar,........ -...........268
Pasal: Jika seseorang mencuri seorang hamba anak-anak, .... ....... -... 27 O
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Pasal: Jika seseorang mencuri air, maka ia tidak dijafuhi hukuman

potongtangan.............. ----------,272

Pasal: Selain perkara yang disebutkan di atas maka pencuringn

dijatuhi hukuman potong tangan, --------------- 273

Pasal: Abu Bakar dan Al Qadhi menjelaskan mengenai seseorang

yang mencuri mushaf, -------------- 27 6

Pasal: Jika seseorang mencuri benda wakaf, maka pencurinlp dijafuhi

hukuman potong tangan, ----------- 277

Pasal: Kemah dan Kernah besar yang didirikan, jika terdapat orang

yang tidur atau mendiamingra maka ia dan seisinya dianggap teriaga, 280

Pasal: Tempat penjagaan /penyimpanan sa!rur-sayuran dan lain

sebagain5n yang ada di pasar adalahdengan potongan buluh atau kayu

dan diawasi. .............. ...............28L

Pasal: Tentang penjagaan unta terdapat tiga kondisi: kondbi pertama

yaifu penjagaan vrfia baarilah .-.- 281

Pasal: Kasus pencurian yrang teriadi di karnar mandi 5Bng tidak
mernpunlni penjaga, - 283

Pasal: Suatu dinding rumah dikatakanteriaga jika ia punya pondasi

5angkuat, --...-.----.-.--- ----------------285

Pasal: Terdapat dua pendapat mengenai kasus pencurian mesjid yang

dibangun atau ka'bah yang dibangun atau pencurian dari atap. -------- 286

Pasal: Jika seorang menyerrnkan rumahnya kepada orang lain lain,

kemudian ia mencuri harta penyewa .-....----------- ------------ 287

Pasal: Jika seseomng mencuri sebuah mmah, kemudian iamerryimpan

Pasal: Jika seorang tamu mencuri bamng dari rumah png didatangi, 288

Pasal: Jika seorang mudhaaribmenyimpan l'atta mudlnambh - - - - - - - 289

Pasal: Jika seseorang mencuri atau merampas harta png sehm

dengan nishab, --------- 290

Pasal: Ketenfuan pencurian suafubarang dari tempat penyimpanann5n

atau penjagaannya haruslah sestni dengan syarat-slnrat png sudah

disepakati oleh ulama, ------------.-- 292

Pasal: Jika seseorang mengeluar{<an suafu barang dari suafu rumah

atau penginapan ke halamarurya - 295

Pasal: Jika seseorang masuk ke ternpat kandang hewanSang drjaga, 296
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Pasal: Jika seseomng melubangi tempat penjagaan atau penyimpanan
harta kemudian .......... .............298
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kecuali barang yang dicuri
berbenfuk buah-buahan atau dalam jurnlah yrang banlrak .298
Jika seseorang mencuri dari buah-buahan yang terganfung di pohon,300
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Ketentuan hukum potong
tangan adalah dengan memotong tangan kanan pencuri dari
pergelangantangan, ..-.............. 302
Pasal: Tangan pencuriharusdipotong dengan cara yang paling

Pasal: Disunnahkan agar si pencuri meletakkan tangannln di atas
lehemgra. ...............306
Pasal: Tangan seorang pencuri tidak boleh dipotong dalam keadaan
cuaca panas dan dingin. ........... 307
Pasal: Jika seseorang mencuri be*ali-kali sebelum dijafuhi hukuman
potong tangan dan ia jugadijafuhihukuman potongtangan karena
kesalahanlain, ...-..... ...............308
Pasal Pencuri graing tidak mernpunSni tangan kanan, maka yang
dipotong adalah kaki kirinya. .. .. . 3 1 0
Pasal:PencuriSnngmempun5aitangankanan .-.-........... 311
Pasal: Jika tangan kiri seomng pencuri dipotong oleh seomng lnng
berwenang untuk melal<sanakan hukuman potong tangan , -............. 312
Masalah: Abu Al Qmim Al Kharqi bedata, 'Jika si pencuri mengulangi
kembali perbuatannya ............... 313
Pasal: Jika tangan kiri seomng penanri terpotong atau tangan kirinya
cacat, ... 318
Masalahr Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Orahg yang merdeka
laki-laki dan perernpuan dan budak laki-laki dan perernpuan
mempunyai ketenfuan hukum png sqma."...... ............. 320
Pasal: Seomng budak dijatuhi hukuman potong tangan. Hal ini
diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Amru bin Ash, ..........322
Pasal: Jika seorang budak mengakui pencuriannlra, dan pernilik budak

Pasal: Seorang muslim dijafuhi hukurnan potong tangan dengan
pencurian harta muslim lainnya, .-..--...........323

Al Mughni - mI



Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Seomng pencuri yang

Pasal: Seandainya pemilik harta curian mengakui bahwa harta
tersebut adalah milik si pencuri, .326
Masalah: Abu Al Qasim AI Kharqi berkata, "Jika seseorang pencuri
mencuri harta omng lain dari tempat penjagaannya senilai tiga

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika hukuman potong
tangan sudah dilaksanakan .........328
Pasal: Jika seomng pencuri menguangi nilai harta yang dicuri seperti

Masalah: Abu AI Qasim Al Kharqi berhata, "Jika seseorang mencuri
kafan dari dalam kubur yang nilainya setara dengan tiga dirham , ...... 332
Pasal: Pencuri kafan dijafuhi hukuman potong tangan. Kafan malnt
laki-lakijumlahnyasebaryraktigalapis, ........ ................. 334
Pasal: Pada kasus pencurian kain kafan apakah bufuh funfutan ahli
waris untuk jafuhnya hukuman potong tangan bagi pencuri? -...-.---..334
Masalah: Abu Al Qasim AI Kharqi berkata, "Hukuman potong tangan
tidak jatuh pada pencurian harta 5nng diharamkan dan alat musik." . 335
Pasal: Apabila seseomng mencuri tanda salib yang terbuat dari emas
dan perakyangnilainSn mencapainisab ....... 337
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi bakata, "Tidaklah dipotong tangan
seorangaSah bila mengambil harta anaknya karenadiamengambil apa

Pasal: Pengasuh, ibu sang anak, dan para pembanfu dihukumi seperti
halnyahambasaya. ........ .........341
Pasal: Tidaklah dipotong tangan seorang anak dan garis keturunannya
ke bawah seperti cucu jika .......:......... ........342
Pasal: Sedangkan kerabat atau saudara yang lainnya seperti saudara
laki-laki, saudam perempuan dan kerabat yang lain, ....... 343
Pasal: Apabila mencuri salah seomng pasangan suami istri harta
pasangannln,............... ........... 343
Pasal: Tidaklah dipotong tangan seorang muslim yang mencuri dari
Baitul Mal. ............... 344
Pasal: Mencuri harta wakaf atau apa-apa yang dihasilkan dari harta
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Pasal: Hukuman potong tangan tidak berlaku di masa paceklik, ....... 246
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Tidaklah dipotong tangan
seseorang kecuali dengan kesaksian ...........347
Pasal: Bila kedua saksi berbeda pendapat tentang waktu, tempat atau
barang yang dicuri. . 348
Pmal: Diharuskan di dalam pengaktmn unfuk mengucapkan hal-hal
gnng berkenaan dengan pencurian baik ifu ukuran nilai barang, ... ... . 350
Pasal: Tidak ada perbedaan antar omng merdeka dan hamba sahaya
dalam perkara ini, ............ ......................... 351
Masalah: Abu Al Qasim AlKharqi berkata: Tidak dicabut
pengakuanngrasampaidipotongtangannya. .................. 351
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, Abu Al Qasim berkata,
"Jika sekumpulan omngbekerjasama dalam mencuri sesuatu senilai
tigadifiammakaunjibdipotongtangannla- ................ 354
Pasal: Apabila salah safu dari dari mereka yang melakukan kerjasama
pencurian .............. gS5

Pasal: Ahmad berkata tentang dua orang lnng memasuki rumah. .... 356
Pasal: Jika ada dua orang masuk ke sebuah lubang, kemudian salah
s@rangmenggali... .358
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, Tidak dijatuhi hukuman
potong tangan kalaudia mengaku atauadabukti sampai pemilik
bamng datang dan mengaku kehilangan. ............:.... ..... 359
Pasal: Jika seseomng mengaku telah mencuri dari seseorang dan
pernilikifube*ata, "Kamutidakmencuri .....361
Pasal: Barangsiapa yang telah te6ukti melakukan pencuriannya .... .. 362
Bab Qitha' Thariq (Perampokan di tengah jatan) -----.... 964
Masalah: Abu AI Qasim Al Kharqi berkata, 'Muhaibunadalah
orzu.rg yang mengacungkan senjata ............. 366
Masalah: Abu At Qasim Al Kharqi berkata, "Bila dia membunuh
sebagian dari mereka ............... 368
Pasal: Jika seorang p'erampokdi tengah jalan telah meninggal dunia
sebelum dijatuhi hukuman mati maka ia tidak disalib. ....376
Pasal: Jika perampok di tengah jalan melukai orang lain maka ia harus
di qishash seperti png luka dirasakan oleh orang lain tersebu t. ....... J7 6
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Parampok di tengah jalan
tidak dijatuhi hukuman tangan, .................. 3Tg
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Masalah, Abu AlQasimAI Kharqr berkata, "Pengasingan mereka
hendaknya dilarikan dan mereka tidak boleh dibiarkan berdiam diri di
negerimereka." .......380
Masalah' Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, 'Apabila mereka

.bertobat sebelum mereka dikuasai atau ditangkap maka jatuhlah
segala hadAllah ......-.......,........382
Pasal' Apabila seorang m uhaib melakul<an perbuatan yang
mewajibkan hukuman hadyangtidak dikhtrsuskan untuk muhambah
sepertizina,......... ...384
Pasal: Apabila orang SBng dikenai hukuman had selain muharabah
bertobatdanmemperbaikidiri, .......... ........ 384
Pasal: Hukum para pernban fu muhanbah(omng-orang yang berada di
balik layar dalam tindak kQahatan ini)......... . 388
Pasal: Jika ada di antam mereka anak kecil atau orang gila atau orang

lnng memiliki hubungan kekembatan dengan korban, .................... 389
Pasal: Apabila ada di antara mereka seomng wanita,:...................... 389

Pasal: Apabila pam pdaku muhambahmengambil harta benda, ...... 390
Pasal: Jika beberapa ^hadberkumpul pada suafu kasus, .. 391

Pas:al: Jika seseomng melakukan pencurian dan pernbunuhan pada

kasus muharabah, ...399
PasaL Jika dua omng yang adil bersaksi bahwa mereka adalah korban
perampokanditengahjalan, -.-..... ..........:... 400

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, 'Barangsiapa yang

meminum sesuafu png mernabukkan ...........-.--.. ........ 408

Pasal: Apabila daging dicelupkan,.direndam atau dimasak dengan
khamar lalu dimakan dengan kuahnya maka baginya (cambukan), ...4L2
Pa3al Had tidak boleh dilaksanakan kecualiielah terbukti dua hal:
pengakuandanbuktiyangjelas,........ ..........417

Pasal, Hukum had tidak harus dilakukan karena adanya bau khamar
saja, ......... ..-.:--.-.--.--- ............... 418
Pasal: Apabila dalam keadaan mabuk atau muntah karena khamar
bagi Ahmad tidak ada had atasnSn ............... 418
Pasal: Sementara kesaksian tidaklah diterima kecuali dengan dua
oftmg saksi flaki-laki) yang adil dan muslim yang melihatrya kalau
seseorang itu mabuk, ................419
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Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, 'Apabila seseorang

meninggalketika dicambuk rnaka tidak sahrpun yang bertanggung
jawab atas kematiannya." .-.....-- 420
Pasal: Kami tidak mengetahui adanya perdebatan dalam jumlah had
yang harus dilaksanakan ...-..--.- 421
Pasal: Tidak boleh melaksanakan sanksi had kepada saseorang yang

dalam keadaan mabuk sampai dia sadar, -.-.. 423
Pasal: Kadar mabuknya seseorang sehingga dia dikatakan lasik karena
merninumanggur --- 424
Masalah: Abu Al Qasim Al l(harqi berkata,: "[-aki-laki png dicambuk
harus dalam keadaan berdiri dengan cambuk .---....... 425
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi bed<ata, "Perernpuqn dicambuk
dalam keadaan duduk dan tangannya dipegang agar bajunya

tersingkap."................ ..---........ 429
Pasal: Cambukan paling keras dalam had adalah cambukan bagi orang
yrangberzina ....-......430
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Budak lah-laki dan budak
perempuan dicambuk ernpat puluh kaIi ........... .......-.-... r[3O

Pasal: Had tidak dilakukan di dalam masjid, ini adalah pendapat
Akmmah, ......,.......431
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Hasil perasan buah

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Demikian juga dengan

Pasal: Khamar ifu najis ini adalah pendapat sebagian ulama, .--.-..-.... 434
Pasal: Perasan buah dan sari anggur yang dimasak hingga mendidih
sampai hilang zat yang mernabukkannya seperti sirup dan Lhomf .... 434
Pasal Bolehmeminum fuqqd .. 435

Pasal: Boleh hukumnya mexneras anggur dengan menggunakan bejana
yang terbuat dari apapun ......-.... 435
Pasal: Makruh;ika mencampur dua jenis perasan, 3laifu memeras

dalam air dua jenis buah, ........ .. 436
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Khamar yang sudah rusak
sehingga menjadi cuka tehp haram hukumnga, .-........... 437

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Meminum melalui suafu

bejana yang terbuatdari ernas atau perak adalah haram." 439
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Pasal: Membuat dan memproduksi bejana dari emas ataupun perak
adalah haram. ........ 441

Masalah, Abu Al Qasim AI Kharqi berkata, 'Apabila suatu pegangan
gelas terbuat dari perak, lalu gelas ifu digunakan untuk minurn, maka
hal ini diperbolehkan." ........... .. 442
Pasal: Abu Abdullah pemah ditanya, mengenai omamen hias yang
terletak pada pedang. Dia memperbolehkan hal ini. ....... 444
Pasal: Namun tidak diperbolehkan mencampur kadar emas pada
barang-bamng tersebut. ............. 445
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dalam hukuman ta,zir,
tidak boleh melebihi hukuman had." ........ ... 446

' Pasal: Hukuman ta'zir dapat dilakukan dengan pukulan/cambuk atau
penahanan pelaku kejahatan. .... 451
Pasal: Hukuman ta'zir terhadap kasus-kasus yang telah ditetapkan,
hukumnya adalah wajib. Ini merupakan pendapat Malik dan Abu
Hanifah. ..................4S1
Pasal: Apabila omng yang dikenai hukuman ta'zir meninggal dunia,
maka tidakunjib pertanggung jawaban pada dirinya ....... 453
Pasal: seomng suami tidak harus bertanggung jawab atas pelajaran
(ta'zir 5nng disyariatkan) SEng diberikannya kepada istoin5a yang
melakukannusynz. -..454
Pasal: Apabila memotong (melakukan operasi pernotongan) suafu
bagian fubuh seseorang dewasa dan berakal yang terdapat sejenis ... 4s4
Pasal: Apabila seorang wali mengkhianati seomng arnk laki-laki pada
suafu keadaan yang sesuai baik di musim panas atau musim dingin, . 4sS
Pasal: Apabila penguasa menyuruh seseoftrng unfuk menaiki suafu
pagar atau furun ke dasar sumur atau lainnya, lalu dia terluka, .-....... 456
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, rApabila seseorang
disemng oleh seekor unta dan dia tidak sanggup menghindari hal ini
kecuali dengan memukulnya ...... 457
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, 'Apabila ada seseorang
memasuki rumahnya dengan membawa senjata, ........... 458
Pasal: Semua orang yang mengganggu seseorang yang berfujuan
mengambil harta dan jiwangd, .......... .......... 460
Pasal: Apabila ada seseorang menyerang seseorang lainnya demi
mendapatkan harta atau jiwanya s@ara zhalim, ................. ............ 463
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Pasal: Apabila ada seseorang yang beranadengan iski seseorang, lalu
sang suami membunuh lelaki yang telah berzina dengan istrinya itu, . 464
Pasal: Jika seseorang membunuh orang lain, dan dia mengaku bahwa
orang tersebut menyerangnya di dalam rumahnya, ....... 465
Pasal: Jika seseorang menggigit tangan omng lain, maka orang yang
digigit tangannya hams mernrik tangannya dari mulut orang yang
menggigitrya ..........:...... .......... 466
Pasal: Barangsiapa lang mengintip rumah omng lain kemudian ia
melubangi atau membuka pintungn dan lain sebagainya, lalu pemilik
rumah ............-.... ..469
Pasal: Jika pengintip pergr dengan adary,ra tegumn, rnaka pemilik
rumahtidakbolehmelempamla .................471
Pasal: Benda yang dilemparkan pemilik rumah pertama kalinya tidak
boleh bendayang dapat membunuhnya ....... 472
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, 'Jika hq,van temak
merusaktanartlnorcmglainpadamalamhari, ......... ..-.472
Pasal: Jika hewan terrnk mertrsak selain tanaman, maka pemiliknya
tidak berhak bertanggr.mg jawab........ ......... 475
Pasal: Jika seseomng merniliki anjing predator, lalu anjing tersebut
menggigit orang lain atau heunn temak pada malam hari atau siang
had, .......... -...........4Ts
Pasal: Jika seseorang merneliham burung merpati atau burung lainnya,
lalu dia melepaskannya pada siang hari, ......... ......-....... 47 6
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, 'Apa yang dirusak oleh
binatang unfuk kendaraan dan angkutan ...... 477
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi bertata, "Jika kerusakan disebabkan
oleh kaki hewan untuk angkutan dan kendaraan ............ 478
Pasal: Jika terdapat dua omng yang menunggangi binatang unfuk
kendaman atau angkutan maka yang berhak .. .... ... . ... .... 47 8
Pasal: Unta yang ditarik dengan unta lain, jika terjadi pengerusakan
harta orang lain makalang bertanggungjawab adalah unta pertama - 479
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika dua orang
penunggang kuda saling tabmkan, .............. 480
Pasal: Jika salah safu penunggang mengambil;alur penunggang
lainnya, .................481
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Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika salah satu
penunggangberjalan, ...:............. ..........----- 482
Masalah: Abu Al QasimAI Kharqi berkata, "Jika teriadi tabrakan
antara dua orang yang sedang berjalan, --.-..- 482
Pasal: Jika dua orang budak saling bertabmkan, dan mereka
meninggalduniaakibattabmkan, ...........-....484
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharq, berkata, "Jika kapal munhadimh
(datand menabrak l<apal mushaabdah (beilabuh) ......-................... 485
Pasal: Jika kedua nakhoda merupakan pemilik kapal, maka keduanya
dianggapimpas,danjikaadakelebihannilai..-.--.-.. ...-----487
Pasal: Jika salah satu kapal befienti dan kapal lainngn berjalan, .-.--- 488
Pasal: Jika dikhawatirkan kapal akan tenggdam, dan nakhoda
menyrruh awak kapal unfuk mernbuang sebagian barang yang ada
agar kapal bisa tidak tenggelam, ................- 488
Pasal: Jika seseorang menenggelamkan kapal dan seisinp dengan
sengaja beserta pentrnpang kapal tersebut karena mereka tidak
pandai berenang, .-..-- 489
KTTAB JIH,AD .... 491
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, 'Jihad hukumnya fardhu
ldfu!,ah. Apabila salah seorang menunaikans!/a ..........---.. 493
Pasal: Jihad menjadi wajib dalam tiga keadaan. .......-.----- 497
Pasal: ada tujuh syarat di dalam ka,vajiban jihad. Ketuluh syarat
tersebut adalah, .....--- 499
Pasal minimal jihad dilal$anakan sekali dalam setahun. - 5O2
Masalah: Alu Al Qasim Al Kharqi berlata, "Abu AMullah
menyatakan .............503
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Perang di laut lebih
mulia daripada pemng di damt." ...............-:--..-.....-.... .. 506
Pasal: Berperang melawan ahlu Kitab lebih ddhal daripada berperang

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, *lkut serta berperang

Pasal: Ahmad menyatakan, Aku tidak kagum untuk keluar Oerjihad) 510
Pasal: Seorang pemimpin perang tidak boleh mernbawa seseorang
yang enggan membantu pasukan muslim. .-.. 510
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Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Setiap kaum mesti
memerangi musuh yang ada di sekitamya. ... 512
Pasal: Urusan jihad disemhkan kepada pernimpin Islam dan
ijtihadnya, ..............514
Pasal: Umar berkata, "Taiamkanlah ldru di tanah musuh,
sesungguhnya dia adalah senjata-"-..- .......,--.--...-.-.-...... 515
Pasal: 'Apabila seseorang akan keluar berjihad, dia mesti diiringi- Ali
pemah mengiring Rasulullah g saat pelaksanaan perang Tabuk- -... .. . 5 1 6
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kesempumaan Rihth
(berjaga di pos)adalah 40 hari." ................. 517
Pasal Keutamaan ribth (muiagap€6atasan) adalah berdiam
di benteng png banyak kel<hauiatimn kesulitan di dalamnya- .......... 520
Pasal: Menurut madzhab Abu AMullah rrnkruh
memindahkan kaum wanita dan keturunan ke benteng larbu

Pasal Para penghuni benteng di pqbatasan dirnusbhabkan untuk
bedcumpul di masjid besar untuk menunaikan sexnua shalat
didalamqTa ..-.........524
Pasal Dalam menjaga (pasul<an) diialan Allah terdapat kernuliaan
besar- Ddalamsuafuhaditsdinyatakan, -.-..525
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila kdua orang
tmnlamuslim,makatidakbolehmelakukanjihad.....-.--..-.--.......-.--526

Masalah: Abu Al Qasim AI Kharqi be*ata,'Apabila telah diunjibkan
jilnd, rnala tidak perlu merninta izin kedtran5a. ......-....---.. -----.-..------ 529
Pasal: Apabila keluar unfuk melalsanakan jihad secam sukarela dan
mendapatkan izin kedua omng tua, ....-.--..-.. 530
Pasal: Apabila kedua omng tuanya mernberikan izin untuk ilnrt suafu
peperar{Fn ..----...-.-.531
Pasal: Orang yang merniliki hutang baik kontan maupun kredit tidak
boleh keluar berjihad kecuali derrgan ada.,ya izin dari pemberi
hutang. .................. S32
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Orang Ahlu Kitab dan
Majusi harus diperangi tanpa diseru terlebih dahulu, -..... 533
Masalah, Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Ahlu Kitab dan Majusi
bolehdiperangi hingga mereka masuklslam .- 532
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Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, 'Apabila datang mtrsuh,

wajib bagi selnua omng unfuk berperang, .........:.....-----.-------.-:------ 541

Pasal: Ahmad pernah ditanya mengenai seoremg pemimpin 5nng
tengah mamhkepadaseseoftmg - 543

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Pasukan Islam tidak
boleh membawa kaum wanita ke tanah musuh, .--.-.-----.544

Pasal: Seomngpernimpin pasukan harus bersikap lemah lembut

terhadapbalapasukannya. .......-- -.-----.-.-...- 546

Pasal: Ahmad perrah ditanya mengerni ses@rang lnng mernbeli dua

kudaunttrkberperang, ..-...-...........:.........--..-.-------------547

Masalah, Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, 'Apabila seorang

pernimpinberperangbersamaormg-orcng --. 548

Pasal: Apabila salah seorang dari kaum kafir keluar dan manantang

melakukanp€rtarungan ---------...- 553

Pasal: Diperbolehkan membuat sr:afu tipu muslihat di dalam

peperanganataupertarungan-...-...-..-.-..-............ ------..554

Pasal, Ahrnad bqkata, 'Apabila berpelang di lautan, lalu salah

seorang pasulon ingin menginap di sebtnh pantai, --.----- 555

Masalah: AbuAl Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang

mernberi banfuan dana unfuk berbagai peftu'tg yang akan dilalnrkan, 555

Pasal: Apabila ada seseorang mernberikan sesuafu unfuk mernbanfu

Masalah: AbuAl Qasim Al Kharqiberkata, 'Apabila ada seseomng

mernberikan heunn temak unfukdikendarai, .......-- ----.-. 556

Pasal: Ahmad berkata, "Tidak boleh mengendarai heuran terrak png
dipergunakan sebagai kendaman flnrda) trnhrk kepentingan pribadi. .- 558

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, 'Apabila seorang irnam

menawanparatahanan, ..........:...... -.-------.. 558

Pasal: Apabila seor-ang tawanan masuk Islam, maka dia langsmg

menjadi hamba sahaya, dan pilihan meniadi hilang. -...--- 563

Pasal: Apabila para tawanan Ahlu Kibb meminta untuk memrbebaskan

Pasal: Jika seorang hamba sahagn dihwan, maka dia dapat menjadi

hambasahayakaummuslim ------566

Pasal: Abu Bakar menyebutkan, jika seomng kafir merupakan hamba

sahaya seorang muslim tidak boleh dijadikan hamba saha5n- - - . . - - . - - - - 5 66
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Masalah: Abu Al Qasim AlKharqi berkata, "Jalan bagi orang yang
diladikanbudakdiantaramereka, ..............562
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, 'Adapun diperbolehkan
menjadikan mereka budak apabila mereka adalah para ahlu kitab atau
majusi. .568
Pasal: Sedangkan kaum wanita dan anak-anak, dapat dijadikan budak

Pasal: Ahmad tidak memperbolehkan menjual seomng hamba sahaya
kaummuslimkepadaomngkafir. ........ .......569
Pasal: Barangsiapa lnng menawan seomng tawanan, maka dia tidak
bolehmembunuhngnhi.,gguseoftmg..... ..... 570
Pasal: Apabila seomng tawanan mengaku dirinya seorang muslim, ... SZ2
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "seorang imam atau
unlilnya dapat mernberi an nall$atahtambahan dari harta rampasan

Pasal' Abu Daud menukil dari Ahrnad, bahwa dia (Ahmad) pemah
............581

Pas:al: Imam atau wakilnya juga diperboletikan unfuk memberikan
suafuimbalanbagiorangyangmenunjukkan ................582
Pasal: Ahmad berujar, An Nallfiatahtambahan) diambil dari
bagian 4/Sharta ghaninnh. ..... 584
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jatah tambahan yang
didapatkan dikernbalikan kepadasemua ....-- S8Z
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Bamngsiapa di antara
kita yang membunuh seseorang dari mereka (mtruh)yang berpaling
daripeperangan ......588
Masalah: Abu Al Qasim I{ Iftarqi berkata, "Heril,ran funggangan
sertahartayangadadiatasnyaadalah alab, ................. 605
Pasal: Tidak diterima fuduhan pembunuhan kecuali dengan bayyinah
(bukti), ..603
Pasal: Boleh mengambil semua harta salb dari mtrsuh yang terbunuh
danmeninggalkannyatanpabrsana, ........... 609
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dia berkata, ................ 609
Pasal: Boleh memberikan rasa amern bagi tawanan perang jika ada
perjanjian makatidak makruh, .. 611
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Pasal: Tidak boleh membqi perlindungan bagi.orang kafir walaupun
l<afir dzimmi, ..........6L2
Pasal, Seorang Imam boleh mernberikan tanggungan keamanan bagi
kaum kafir atau seseonng diantam mereka, . 613
Pasal' Seorang Imam (pemimpin) boleh mernberikan tanggungan
keamanan bagi tawanan pemng setelah ada perjanjian padanya, ...... 613
Pasal: Apabila ada dua saksi atau lebih dari kaum muslim bagi
tawanan -.--.....-..-.-..6L4
Pasal: Jika ada seseorang merninta jaminan keamanan unfuk
mendengarkalamAllah ............ 616
Pasal: Jika orang l<ahr hatbimasuk ke Negara Islam derrgan tanggungan
keamanan maka dia menitipkan hartanya kepada seorang muslim . ... 6 L 8
Pasal: Apabila orang lrang mendapat jaminan menetap di negara
Islam mencud, .......... .:............... ..-......-.--- 620
Pasal: Seorang harbigh(perempuan kafir)masuk ke negara Islam
dengan jaminan keamanan kernudian .-..-.-.. 620
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Bamngsiapa yang
merninta jaminan keamanan unfuk melnbuka .-.------- ..... 621
Pas:al: Imam Ahmad bed<ah, "Jika seseomng berkata, 'Beri aku
tangguhan sampai aku menunjukkanmu pada sesuafu',' -............ .... 622
Pasal: Jika seorang kafir 6ar6imasuk ke dalam nqFra lslam tanpa ada
izinkeamanannya ..-.623
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Maka bamngsiapa yang
masuk ke daerah ...........-..... 624
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Pasukan berkuda dapat
tiga bagian satu buat dirinf dan dua bagian lagi buat kudanya. ......- 625
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi bertata: Jika kudangn keturunan
campuftm ...............:. -.-...-....-..-.628
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Tidak mendapat bagian
jika lebih dari dua kuda. ........ .... 631
Masalah: Abu Al Qasim AI Kharqr berkata, "Barangsiapa berperang
dengan menggunakan unta, ........ ............... 632
Pasal: Selain kuda, unta, keledai gajah dan selainnp tidak
mendapatkan bagian tanpa ada perbedaan pendapat, .... 634
Pasal: Pemimpin (imam)boleh menentukan kuda yang boleh dibawa
ke medan perang, ...634
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Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqt berkata, 'Barangsiapa yang
meninggal setelah terkumpulnya harta rampasan perzmg, ... ........ .. .. . 6 3 5
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, 'Peiuang berjalan kaki
mendapat safu bagian." .............. ............... 636
Pasal: Bciiklelrta glnnimahifu diperoleh dari pernHulan benteng
pertahanan ............. 636
lvtasalah: Abu Al Qasim Al Klnrqi ber&ata, 'F{arta ghanimah diberikan
k"pada perernpuandan tnrnba saha3a." .................. ..... 63Z
PaiaL Budak mudabbf,r, mubabama ....... G40
hmh Orang png merniliki drn jenis l<darlinn gizwta musykil . . . . . . . 64L
hsalAnak-anakdiMlGnupatrnlBsesmi pernimpin, ..... 64L
Fasal: Jika ada seseorang mendapatkan dia tidak
ternrasukomngyangdapat ....... 643
Masalah: Abu Al Qasim Al Iftarqi b€*ata, 'Orang kafir mendapat
satubagianjil<aberpsar{gbersarnakita.o..-.......... ........ 643
hsa[ Tidakbolehmerrinta kepadaorangmr.rsSrik, ini
pendapat ibn Mrn&ir, .............. 645
Pasal: Keputr:san pernimpin untuk mernberikan upah pada orang lrang
hrkan pasukan perang ............. 646
Pasal: Tentang rdlnkhdadua pendapat pertama diarnbil dari harta

PasaL Yang pertann Luli dibagr darri gtnntumhadalah harta sal6rrnka
diberikankepadayangMrak ....642
Masalah: Abu Al Qasim AI Klnrqi berkata, 'Jika harnba sahap
berperangdenganlnrdatmnnlpftnajikannlfl ............... 648
Pasal: Apabila seorang mwjifabu nnl<Mzililsnberperang dengan
menaiki kuda rnaka dia dan kudanSatidakmendapatbagian dari
lartaghanhmh, .....649
hsal: jika ada seseoftmg merninjam kuda untuk dibawa berpemng
bolehdilakukan, .....649
Pasal: Barangsiapa!,ang lndapinj,arrnnunh-rkpemng, 651
Pasal: Tidak boleh melebihkan bagian sesorang dari png lainnya
diantarapam.......... .................652
Pasal: Jika seorang pemimpin berkata: jikaseseorang mendapatkan
sesuahr makaladi rnilik*ya, ....... 652
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Masalah, Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, 'Apabila harta rampasan
perang sudah terkumpul, .......... 653
Pasal: Adapun hukum tawanan yang melarikan diri pada kaum muslim
samadenganpasukansusulantadi,.............. ...............655
Pasal' Jika sekelompok orang bergabung d<rgan kaum muslim setelah

selesai peperangan dan belum dibagkan ghanimah, ..-... 556
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika pemimpin (lmam)

mengutus seseorang untuk kemaslahatan tentara di medan perang, . 657

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika pemimpin (lmam).. 658

Pasal: Ahmad ditanya tentang sebuah kaurn yang berada di belakang 660

Pasal: Boleh membagikan ghanimah di daerah pemng (darut harA
musuh, ..660
Masalah, Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika mereka ditawan maka
jangan dipisahkan anak dari ayahnya, dan ibu dari anaknya." . . ... .. . .. . 662

Pasal: Jika anak dipisahkan dari orang fuanya deirgan cam jual beli.

Makajualbelinya fasid,irupendapatSpfi,.-.-......... .....665
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi bed<ata, "Posisi kakek sama dengart
posisiayah,danposisineneksamadenganibu."......... .-665
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Tidak boleh memisahkan

dua orang bersaudam baik laki-laki atau perernpuan." ........ .........-.-. 666
Pasal: Boleh memisahkan seluruh anggota kerabat menurut
Al Kharaqi, ....:............ .....;........... ...........,- 667

Pasal: Jika ada ghanimah yang tidak boleh dipisahkan ..... 668
Masalah' Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Bamngsiapa yang

membeli mereka dan mereka berkumpul safu tempat setelah itu, ...... 668

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang

menawan anak mereka sendirian ................669

Pasal' Jika tawanan kafir itu sudah menikah -d a tia* hput dari tiga
patata: ................. .................67L

Pasal: Kami tidak membda-bedakan tentang tawanan suami isfr, ... 07 4

Pasal: Jika orang kafu masuk Islam di negaranya, maka harus diberikan
rasa arnan pada harta, ............-. 67 4

Pasal, Jika orang kafir masuk Islam di negaranya (darul har\ dan dia
merniliki harta, .......-. 675

Pasal: Apabila seorang muslim meminjam tanah oftIng kafir kemudian

tanah ifu dikuasai oleh kaum muslim, .........i....... .....-...- 677
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Pasal: Jika hamba sahaya orang kafir masuk Islam atau budak
perempuannya dan bergabung bersama ...... 677
Masalah: AbuAlQasimAl Kharqi berkata, "Jika orang kafir
mengambilataumerampashartakaum........ ............._..679
Pasal: Jika diambil oleh rakyat biasa dengan imbalan atau mencurinya
atau dengan tanpa imbalan ....... 679
Pasal: Jika kaum muslim mendapatkan ghanimahdari omng kafir
kernudian padaghanimah ......... 681
Pasal: Al Qadhi berkata, "Omng kafir memiliki harta omng muslimin
dengan paksaan atau peperangan ................ 682
Pasal' Aku tidak mendapatkan perbedaan pendapat tentang kalau ada
orang kafir harbm:rsuk Islam .... 6g;4

Pasal: Jika yang dikuasai dan dikalahkan ifu seorang yang merdeka
tidak boleh memilikinya baik itu muslim...... . 635
Pasal: Jika hamba sahaya muslim melarikan diri ke Negara kafir maka
mereka mengambilnya dan jadi milik mereka seperti harta,.............. 6g6
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang
memotongbdfu,........... ........... 686
Pasal: Jika ia mengambilnya dari rumah mereka atau dari Iuar rumah
yang tidak ada nilainya seperti sesuafu lnng bergerigi, ... 687
Pasal: Jika ada orang yang meninggalkan sedikit bagiannya dari
ghanimahl<arern ....68g
Pasalr Barangsiapa yang menemukan harta karun (rukkaAdi negara
kafir, ......... ............ 6g9
Pasal: Ahmad ditanya tentang hewan (kuda)yang keluar dari negara
Roma atau sudah jadi ghanimah ................. 639
Pasal: Barangsiapa inng mendapatkan barang tercerer (luqathah) di

Masalah, Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang
memberi makan.kuda :................ .............. 691
Pasal: Jika ada yang menemukan minyak maka sama dengan makanan
lainnya sebagaimana ................ 694
Pasal: Ahmad berkata: tidak boleh mencuci pakaiannya dengan
sabun, karenayang demikian ..- 6gs
Pasal: Tidak boleh memakai pakaian dan juga tempat dudukan kuda
daiharta ghanimah, ................ 695
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Pasal: Tidak boleh mengambil manfaat dari kulit ghanimahunhtk

membuat sandal, kantong (tas), ........ .....:.... 696

Pasal: Adapun tentang buku dan tulisan-tulisan mereka, ................. 697

Pasal: Jika mereka mengambil anggota fubuh binatang buruan seperti

binatangrner@n, ......697

Pasal: Para pejuang harus memberikan makanan kudanya dan

budaknya dengan makanan yang ia makan, baik dari miliknya sendiri

atau dari dagangan, ...............,. 698

Masalah: AbuAl QasimAl l(harqi berkata, "Dia berkata: para

pasukan berserikat pada .............-.. ...........- 699

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Bamngsiapa yang

memiliki bahan makanan yang lebih (sisa) kemudian .. - . - - . 700

Masalah: AbuAl Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seorang muslim

membeli tawanan dari orang kafir ......... ...-...-.:....... ......7 02

Pasal: Jika mereka berdua berbeda pendapat takaran (batas) yang dia

belimakapern5ataan ...............- 703

Mamlah: Abu Al Qasim Al Kharqi b€rkata, "Jika orang musyrik
(menawan). -.....--...--.704

Pasal: Wajib membebaskan tawanan kaum muslimiika
memr:ngkinkan,.--.-.......... ...--....-. 705

Masalah: AbuAl QasimAl Kharqr berkata, iil<a ghaninahsudah
diktrasai dan dimiliki pernimpin dan diunkilkannla .. ;.. -........... .... - -. -. 7 06

Masalah: Abu Al Qasim Al t(harqi berkata, "Barangsiapa yrang

mernbelibagianseotangpasukanperangdiNegara -.-..---707

Pasal: Jfua}rrta ghanftrnhdibagikan di negam kafu rnaka orang lnng
sudahmendapatkanbagiamya -..708

Pasal: Ahmad bertata: tentang seseomng 5nng mernbeli budak
perempuanyangmernilikiperhiasan..........:...... ....---..--709

Pasal: Ahrnad be*ata: tidak boleh pemimpin pasukan pemng membeli

sesuahrapapun darigtnnimah ...- 710

Masalahr Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, jika musuh menyerang'

makatidakbolehmernbakarmerekadenganapi. ..........-.-.---.'..'.-.-. 710

Pasal, Begihr juga kalau ingin menaklukkan al-Butsuq(pelabuhan)

mereka harus ditenggelamkan, .. - 7 72
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Pasal: Dibolehkan unfuk menahan orang kafir dengan menawan
mereka pada malam hari dan membunuh mereka jika melawan atau
mernbangkang ........713
Pasal: Al Auza'i berkata: jika orang kafir sudah berada dalam penjara
(perangkap)dan sudah pasti kamu mampu mengendalik"n........... ..- TLs
Pasalt Jika orang kafir membentengi diri mereka dengan anak-anak
dan perempuan mereka k€tika .. T14
Pasal: Jika ada perernpuan berdiri tegak pada barisan orang kafir atau
adadisekitarmereka ................ 715
Pasal: Jika mereka menpdikan orang mr.rslim jadi tameng (dibarisan
depan)atau perisai mereka, ....... 715
Masalah: Abu AI Qasim Al Ktnrqi berkata, 'Tidak boleh rnembunuh
unta." ...2t7
Masalah: Abu AI Qasim Al KIErqi berkata, .Tidak 

boleh
menyernbelih kambing dan binatang lainn3a kecrrali unfukdirnaka n-,' Tl9
Pasal: Jika heuan tersebut diserrbelih unfuk dirnakan dan memang

Pasal: Kita tidak mernbedakan diantam seh:ruh hewan pada masatah ini
dan yang lebih kuat.. ................ T22
Masalah: Abu Al Qasim AI l&arqi berkata, "Tidak boreh memotong
pepohonan mereka, .................723
Masalah: Abu Al QasimAI Kharqi berkata, "Tidak boleh menikah di
negara musuh kecuali hasmtrp zudah tidak tertahan lagi ........ .......726
Pasal: Tentang Hijrah ........... ....72g
Masalah: Abu AI Qasim Al Kharqr berkata, "Barangsiapa masuk ke
negara musuh dengan arnan

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi bok"tu, ;r*;;; ;;; "'
antam orclng l{afir .....--.. ..-..--....734
Pasal: Adapurn ahli perdamaian (hudnah) iil<amereka mernbatalkan
perjanjian maka halal. ...............736
Pasal: Akad hudnahtidak sah jika tidak ditentukan masa dan
waktunya ( bempa lama jangka perjanjiannya) ............... 73g
Pasal: Boleh bermuhadanahdengan merekaselain harta, kaiena NabiMuhammad ...........73g
Pasal: Tidak boleh melakukan akad perdamaian dengan orang kafir
atau dzimmikecuali ......-...........7 4L
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Pasal: Jika perjanjian sudah disepakati maka pernimpin harus menjaga
dan tetap mengawasi mereka ..-.745
Pasal' Jika sudah ada perjanjian damai tanpa dengan sSrarat apapun
(muthlaq)makadatangkepadakita.......... ...746
Pasal: Syarat akad perjanjian damai terbagi menjadi dua: syarat yang
benar(sah),........ .....748
Pasal Jika seorang perempuan atau anak-anak mernohon keluar dari
negarkafir, ..............-.. .........-...-752
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seomng pemimpin
menyev/a suafu kaum ......:...--------:--.--...-.................... 753
Pasal: Adapun orang upahan unfuk membanfu pada peperangan atau
kudanyadipinlam ...756
Pasal: Adapun pedagang, pekarja, seperti tukang jahit, tukang roti,
tuk*g sepatu, .-.-.:........... ........757
Pasal: Jika ada suafu kaum mereka masuk ke daerah perang tanpa izin
daripemimpindanmereka -........-.-.-... .......757
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Bamngsiapa yang

Pasal: Jika hartanya belum dibakar, sehingga harta tersebut sudah jadi
milik orang lain atau ia kembali ...762
Pasal: Jika penipu (Shal VarrSmenyernbunyikan glanimah arnk-anak
tidakdibakar hartanya ini pendapatAuza'i; .-.763
Pasal: Jika dia bertobat sebelum pernbagian harb ghanimahdengan
mengembalikanpngdiasenrbunyikan..-.-..-.--.--.- .........764
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Tidak boleh
melaksanakan hukuman (had -....... .............766
Pasal: Ditega},kan dan dilaksanakan had diteluk (pelabuhan) tanpa ada
pe6edaan pendapat ......-...-....: .769
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika sudah ditaklukkan
suafudaerah maka ...................769
Pasal: Diharamkan membunuh peranpuan dan omng yang sudah fua

Pasal: Tidak boleh membunuh orcmg sakit (cacat seurnur hidup),
oftmgbuta, pendeta,.....;....-..-. --774
Pasal: Tidak boleh membunuh hanba saha5n, ini pendapat Syafi'i, ...775
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Pasal: Barangsiapa diantara yang kami sebutkan di atas tadi ikut
berperang makabolehmernbunuhnya ........775
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, Barangsiapa diantara
mereka, perernpuan .,.-.-......-.....77 6

Pasal Adapun oremg sakit jika ia rrnsih bisa berperang boleh diperangi
karenasamasajadenganorangyangluka, ..-..... ...........777
Pasal: Adapun petani yang tidak ikut berperang sebaiknya tidak
dibunuh, ....-..........777
Pasal: Jika suatu daerah telah dikeptrng oleh seomng pemimpin, ...... 7 7 8
Masalah: Abu Al Qasim Al Klrarqi b€rkata, "Apabila tawanan itu ingin
dilepaskandarihta .TBz
PaaL Apabila mereka menerirna dan beriman r.naka mereka akan

Pasal Apabila seorang hwanan mernbeli sesuafu atas kernauann5ra
s€ndiriartinyatawanantersebutmernbelinya ......-.......-.786
l-r{asalah: Abu Al Qasim Al l&arqi Mata, "Dan tidak dibolehkan
bagi seomng muslim ......-.........787
hmL Apabila kekuatan musuh itu lebih besar daripada kaum muslim
dan orang-orang muslimin ........793
Pasal: Apabila musuh datang ke suatu negri dan penduduknya telah
membentengi dari musuh dan apabila -.-.........:.... .........794
PasaL Apabila suafu kaum mdarikan diri (dari pepemngan) sebelum

hartarampasan ................. ...795
Pasal: Apabila omng-orang kaftr melernparkan api ke kapal sedangkan
didalamnpadaomng-omngmuslimin ........796
Masalah: Abu Al Qasim Al Klnrqi berkata, "Barangsiapa yang
mendapatkan hartammpasan ...796
Pasal Apabila upah tersebut dibtnt persyamtann!/a bahwa kendaraan
hetrnn hasil dari harta rampasan perang .....797
Pasal: Tidak diperboletrkan mengambil manfuat dari harta rampasan
p€rangdenganmengendaraiheuran ...........798
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Bamngsiapa yang
bertemu dengan orang kafir..-....... .............799
Pasalt Apabila seorang muslim mernberikan isyamt kepada mereka dan
memungkinkanuntuk .............. AOZ
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Pasal: Jika Anda menawan p€rempuan kafir kernudian anaknya

datang ....803

Masalah: Abu Al Qasim Al l(harqi berkata, "Bamngsiapa yang

mencuri dari harta ftlmpasan perang...... ...... 804

Pasal: Apabila mencuri dari harta rampasan perang 5nng tidak

Masalah, Abu Al Qasim Al Kharqibert<ata, 'Apabila budak perempuall

dicampuri sebelum dibagi maka tidak dikenakan bagrnya had ..--...... 8OS

Pasal: Apabila di dalam harta mmpasan perang tersebut sebagian

omng,llang mendapakannla ...... 810

Pasal: Apabila sebagian omngomng yang mendapatkan harta

rzlmpasanperang..-..- :................ ............... 811

Pasal: Tidak diperbolehlon mernindahkan kepala-kepala omng-oftmg

musyrik dari suafu negeri kenegeri yang lainnya...... .....- 812

Pasal: Diperbolehkan menerima hadiah dari omngorang kaftr pada

masapepeftmgan --....814

Eil - Al Mughni



KITAB TENTANG ORANG YANG MURTAD

Orang yang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam
menuju kekufuran. Allah & berfirman,

)).rz- z)z n)/(
9L5- oA c &-*9 ad..L-r)

J/ < J - ,l -.2

M €t53 r,*$G eht e AL,A ry .aJ, e
6:!,t€A-$3.6t

"Bamngsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu
dia mati dalam kekafiran, maka merel<a ifulah Snng sia-sia amalanryn di
dunia dan di al<hirat, dan mereka ihlah penghuni neraka, mereka kekal
di dalamnya. "(Qs. Al Baqarah l2l 217)

Para ulama telah sepakat tentang diwajibkannya rnembunuh
orang yang murtad. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu
Bakar rS,, Umar dg, Utsman &, Ali {g, Muadz, Abu Musa, Ibnu Abbas,

Khalid dan lainnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.

lArq
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1538. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Barangsiapa yang murtad dari agama Islam, baik laki{aki
maupun perempuan, sedangkan dia berakal dan baligh,
maka dia dipanggil dan dibuat tidak nyaman, hingga dia
masuk Islam, dan jika tidak maka dia dibunuh."

Dalam masalah ini adalah lima pasal, yaitu:

Peiama: Tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan

dalam hal diwajibkannya pembunuhan. Hal ifu sebagaimana yang

diriwayatkan oleh Abu Bakar dan Ali rg. Pendapat ini juga dikatakan

oleh Al Hasan, Az Zvhrt, An Nakha'i, Makhul, Hammad, Malik, Al-

laits, Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan Ishaq. Diriwayatkan dari Ali dan Al

Hasan, bahwa dia dijadikan budak dan tidak dibunuh. Sebab Abu Bakar

telah menjadikan budak wanita-wanita dari Bani Hanifah, dan madu-

madu mereka, dan dia juga telah memberikan kepada Ali seorang budak

perempuan dan darinya lahir Muhammad bin Al Hanafiah.l Peristiwa ini

terjadi di hadapan para sahabat, maka ini adalah ijma'.

Abu Hanafiah berkata, "Dia dipaksa masuk Islam dengan cara

dipenjara dan dipukul, tetapi tidak dibunuh, sebagaimana sabda

Nabi $, 'Janganlah l<alian membunuh s@mng ornnita!2 Sebab dia

I l:h. Ath-Thabaqaat, karya hnu Sa'ad, Al KubmlS/911.
2 HR. Al Baihaqi dalarrt As-Sunan Al Kubra l7/9L), dengan suatu lafazh.

Diriwayatkan dari Khalid bin Zaid, dia berkata, "Rasulullah S| pergi keluar karena

rindu kepada keluarga yang telah wafat, hingga beliau sampai di Tsaniyyatul Wada'.
Beliau lalu berhenti dan para sahabat juga ikut berhenti di sekitamya. Beliau bersabda,
"Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah, lalu bunuhlah musuh Allah dan
musuh kalian..." Dalam hadits lain dinyatakan, "Janganlah kalian membunuh wanita
dan anak-anak!" Al hadits. Al Baihaqi berkata, "Sanadnya terputus dan dhaif.

Saya katakan, "Asal hadits ini ada pada riurayat Al Bukhari dan Muslim dan lainnya
dari kutub As-Sittah, yang mana beliau melarang membunuh wanita. HR. Al Bukhari

dalam Al Jihaad(6/3075/Fath Al Bart. Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Al Jihad

13/25/1364), dari hadits Ibnu Umar, dia berkata, "i\ku menemukan seorang wanita

terbunuh di sebagian peperangan Rasulullah $, lalu beliau melarang unfuk membunuh

luanita dan anak-anak." Juga diriwa3ptkan oleh Abu Daud dalam Al Jihad bab
"tentang pembunuhan uranita" (3/hadib2669), dari hadits Rabah bin Rabi', dan
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tidak dibunuh karena aslinya kafir, maka dia tidak dibunuh dengan

sesuatu yang terjadi padanya, seperti bayi.

Menurut pendapat kami, ada dalil dari sabda Nabi $,
"Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia!"

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Abu Daud.3 Nabi S juga bersabda,

a

Y!:drYi
I ALL, *:Grl li,H Y

isrt;tt yr"l, !fi) t. r-Att €,t'jt i-Sst

a;t;J)
'Tidak halal damh seorang muslim, kecuali dengan salah mfu

dari tiga perkara; janda atau duda yang berzina, nyawa dengan ntawa
(membunuh orang, penerjemah), dan orang yang meninggalkan

agamanya meninggalkan jamaah. a (Muttafaq Alaih).

Ad-Daraquthni meriwayatkan, bahwa seorang wanita yang

dipanggil Ummu Marwan murtad dari agama Islam, lalu perkara tersebut

Dalarnnya dinyatakan, "Katakanlah kepada Khalid, "Janganlah sekali-kali membunuh
wanita dan omng yang disewa untuk dipekerjakan." Barangkali alasannya adalah

karena mereka tidak bersenjata. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam As^Si5nr
(4/5591, dari Jabir dengan lafazhh Al Bukhari dan Muslim. Juga diriwayatkan oleh
hnu Majah dalam Al Jkad (2/had1ts2841) dengart hadits semacamnya. Juga
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam "Musnadnya" (L/23L6); dari hadits hnu Abbas,
"Bahwa seorang laki-laki menangkap seorang wanita atau menahannya, lalu wanita itu

meronta. Maka laki-laki itu membunuhnya dengan pedangnya, lalu Nabi $
mele,,rratinya. Laki-laki itu memberitahukan masalahnya kepada Nabi 6$, kemudian

beliau melarang untuk membunuh wanita." Dalam jalur periwayatannya terdapat Al
Hajjaj bin Artha'ah, dan dia mudallas dan haditsnya an'anah. Imam Ahmad juga

meriwayatkan (5959) dari hadits hnu Umar dengan suatu lafazh, "Mengapa wanita ini
dibunuh?" Beliau kemudian melamng unfuk membunuh wanita dan anak-artak."
Sanadnya shahih. Juga diriwaptkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubm (9/77)
semisal hadib Al Bulihari dan Muslim.

s Tehh ditakhrii dengan nomor 41, masalah1158.
4lehtr ditakhrij dengan nomor 2, jilid3,zoz.
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sampai kepada Nabi $, lalu beliau menyuruhnya unfuk bertobat. Jika

bertobat diterima, dan jika tidak, maka dia dibunuh."S

.selain itu, karena dia mukallaf yang telah mengganti agamanya

yang benar dengan yang salah, maka dia dibunuh seperti laki-laki.

Sedangkan Nabi $ melarang membunuh perempuan, maka maksudnya

adalah membunuh tanpa alasan. Karena beliau mengatakan hal itu

ketika seorang wanita yang dibunuh, dan dia kafir. Maka dari itu, beliau

melarang orang-orang yang diutus kepada hnu Abi Haqiq untuk

membunuh wanita,6 dan tidak ada di tengah-tengah mereka yang

murtad.

Adapun yang berbeda dengan kekufuran adalah sesuafu yang

datang kepadanya, dengan dalil, bahwa laki-laki itu mengakui

kepadanya. Dan tidak dibunuh pula para peniaga biara, orang-orang

lanjut usia, dan orang-orang yang tidak melawan, serta wanita tidak

difiaksa unfuk meninggalkan murtadnya dengan dipukul atau dipenjara.

Namun orang kafir di usianya yang baligh sebaliknlp.

. Anak-anak tidak mukallaf dan berbeda dengan wanita.

Sedangkan Banu Hanifah, maka belum ditetapkan bahwa orang yang

telah dijadikan budak di antara mereka telah terlebih dahulu masuk

Islam. Sebab Banu Hanifah belum masuk agarTra Islam sernuanya,

melainkan sebagiannya saja. Secara zahir, bahwa mereka yang telah

5 HR. Al Baihaqt dalarn ,4s-9unan Al Kubm (8/2031, Ad-Daraquthni dalam .ds-

sunan 13/178), dan disebutkan oleh Az Zaila'i dalarn Nashb Ar-Raph (3/4554591,

dari jalur yang semuanya dhaif. ft1nu Hajar berkata dalam At-Talkhish (4/561, sanadnya

dhaif.
6 HR. Al Baihaqi dalam As-qunan Al Kubm (9/77), Abdurrazzaq dalam N

Mushannaf (5/202/9385), Said bin Manshur dalam sunanrya (2/239/26271, dan

disebutkan oleh Al Haitsami dalarn At Maima'(5/315), dan dia berkata, "HR. Ahmad

dan para perawinya adalah para pemwi hadits shahih, dari hadits hnu Ka'ab bin

Ua[[, dari pamannya. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani, dari hadits Abdurrazzaq

bin Atik, sebagaimana Dalam Al Majma' (5/3L6), dan dia berkata, "Para perawinya

adalah para perawi hadib shafurl, selain Muhammad bin Mushaffi, dan dia terpercaya.

Di dalamnyn ada pemyataan yang tidak mernbahayakan "
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masuk Islam adalah laki-laki. Di antara mereka yang telah dinyatakan

masuk Islam adalah Tsumamah bin Atsal, dan di antara mereka yang

murtad adalah Ad Dajjal Al Hanafi.

Pasal kedua: Bahwa murtad tidak sah kecuali

dilakukan oleh orang yang berakal. Sedangkan orang yang

tidak berakal, seperti anak-anak, orang gila, dan orang lnng
hilang akalnya karena pingsan atau tidur,atau sakit, atau'
meminum obat Srang diperbolehkan diminum, maka tidak sah

murtadnya dan pembicamannya tidak dapat dihukumi, tanpa ada

perbedaan pendapat dalam hal itu.

Ibnu Al Mundzir berkata,T "Para ulama yang telah kami hafal

namanya telah sepakat, bahwa orang yang gila, apabila dia murtad

dalam keadaan gila, maka dia tetap muslim seperti sebelumnya. Jika dia

membunuh seseorang dengan sengaja, maka dia wajib diqishash, jika

wali orang terbunuh menuntutnya.

Nabi $ bersabda, "Qalam diangkat dari tiga hal: dari anak-anak

hingga baligh. Dari omng 5ang tidur hingga bangun, dan dari orang gila

hingga dia wams. a Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan

dia berkata, "Hadits hasan." Sebab orang gila itu tidak mukallaf, maka

dia tidak dihukum atas perkataannya, sebagaimana juga tidak dihukumi

pengakuannya, thalaqnya, dan kepufusannya memerdekakan hamba

sahaya. Sedangkan orang yang gila dan anak-anak yang berakal, maka

akan kami sebutkan hukumn5ra kapan-kapan insya Allah.

Pasat Ketiga: Seorang yang murtad tidak dibunuh
hingga diminta untuk bertobat sebanyak tiga kali. Ini pendapat

t l:h. Al ltrma'karya hnu Al Mr.rn&ir, hrrl.l4/72.
8 Tehh diielaskan sebelumnya dengan nomor L/539.
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mayoritas ulama', di antaranya Umar, Ali, Atha', AmNakha'i, Malik,

Ats Tsauri, Al Auza'i, Ishaq dan para ulama yang bersandar kepada

rasionalitas, dan ini juga salah satu dari dua perkataan Imam Asy-Syafi'i.

Diriwayatkan Imam Ahmad riwayat lain, "Bahwa tidak wajib

diminta untuk bertobat, tetapi disunnahkan." Ini perkataan kedua dari

Imam Asy-Syafi'i, dan ini perkataan Ubaid bin Amir dan Thawus.

Diriwayatkan dari Al Hasan, sebagaimana sabda Nabi $, "Barangsiapa

yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia!"9 Dan beliau tidak

menyebutkan untuk diminta bertobat.

Diriwayatkan, bahwa Mu'adz datang kepada Abu Musa, lalu dia

mendapatkan padanya seorang lakilaki terpercaya, lalu dia berkata,

"Apa ini?" Dia menjawab, "Seorang laki{aki yahudi masuk Islam,

kemudian kembali ke agamanya dan menjadi yahudi." Mu'adz berkata,

"Aku tidak mau duduk, hingga dia dibunuh. Itulah ketetapan Allah dan

Rasul-Nya." Abu Musa berkata, "Duddklah!" Mu'adz menjawab, "Saya

tidak akan duduk hingga dia dibunuh. Itulah ketetapan Allah dan Rasul-

Nya - tiga kali - lalu dia mengmruhnya, dan dia kemudian dibunuh."lo

(Muttafaq Alaih).

Dalam hadits ini tidak disebutkan untuk diminta bertobat. Selain

itu, karena dia dibunuh atas kekufurannya, maka tidak diwajibkan unfuk

bertobat seperti asalnya. Dan, karena jika dia dibunuh sebelum diminta

bertobat, maka tidak dikenakan jaminan kepada yang membunuhnya.

Jika dihammkan dibunuhnya sebelum diminta bertobat, maka dia

menjamin. Atha' berkata, "Jika dia muslim asli, maka tidak diminta

untuk bertobat. Jika dia masuk Islam, kemudian murtad, maka diminta

untuk bertobat.

9 Tehh dijelaskan sebelumnya dengan nomor 1., di awal kitab Al Murtad.
1o HR. Al Bukhari dalam "Tobatrya omng murtad." (12/ hadits6923/ Fathul

Baari), Muslim dalam "Al Imaarah" (3/75/1456 -1457'l,, Abu Daud dalam "Al
Huduud" (4/ hadits43&), An Nasa'i dalam "At Tahriim" (7/4077), Ahmad dalam
Musnadnya (4/409), Al Baihaqi dalan As-&nlan Al KubmlS/2051.
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Menurut pendapat kami, ada hadits Ummu Marwan, bahwa

N{j # menyuruh untuk memintanya bertobat. Malik meriwayatkan

dalam Al Muwaththa', dari Abdurrahman bin Hamad bin Abdullah bin

Abdul Qari, dari ayahnya, bahwa seorang lakilaki datang kepada Umar,

dari pihak Abu Musa, lalu Umar berkata kepadanya, "Apakah ada kabar

yang tidak biasa?" Dia menjawab, "lya. Ada seorang laki-laki yang

kembali kufur setelah masuk Islam." Umar bertanya, "Apa yang kalian

lakukan kepadanya?" Dia menjawab, "Kami mendekatinya, lalu kami

pukul tengkuknya." Umar berkata, "Apakah kalian telah menahannya

tiga hari, lalu kalian kasih makan setiap hari roti, dan memintanya untuk

bertobat, barangkali dia mau bertobat dan kembali ke jalan Allah? Yang

jelas, saya tidak ada di tempat itu, juga tidak menyuruh, dan tidak sefuju

ketika kabar ini sampai padaku."11 Jika tidak wajib diminta untuk

bertobat, maka Umar tidak akan berlepas tangan dari perbuatan laki-laki

ifu. Sebab masih memungkinkan darinya diminta ketulusannya, sehingga

tidak boleh dirusak, melainkan diperbaiki, seperti baju yang najis

disucikan.

Sedangkan perintah unfuk membunuhnya, maka yang dimaksud

adalah setelah diminta untuk bertobat, dengan dalil apa yang telah kami

sebutkan. Adapun hadits Mu'adz, maka telah dinyatakan tentangnya,

"sebelumnya telah diminta unfuk bertobat."

1l HR. Malik dalam At Muqnththa' (2/16/737), juga diriwayatkan oleh
Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (L0/764/18695), Sa'id bin Manshur dalam Surar
nVa (2/2586/2261, dan disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam "At Talkhiis" (4/57). Asy-
Syafi'i berkata, "Barangsiapa yang tidak bertindak pelan terhadap orang yang murtad,
maka mereka mengklaim bahwa abar ini sanadnya tidak muttashil (tersambung).

Az Taila'i berkata dalon Nashb Ar-Ra5nh (3/4601, dan dihubungkan kepada Al
Baihaqi dahm Al Ma'nfah, dan Malik dalam Al Muwaththa ', Abu Ubaid AI Qasim bin
Sallam dalam kotarb Ghanb Al hadib.

Abu Ubaid berkata, "Aku tidak mendengar pemberian tmggang waktu di selain
hadib ini." Disebutkan oletr lbnu Halar dalam Fath Al Bart g2/282), hnu Abu
S!,aibah dalam kitab N Had bab tentang murtad dari agama Islam dan setelahnya
(6/L/584l "Hal min muqribah?" artiryra apakah ada kabar baru dari kampung lnng
iauh.
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Diriwayatkan, "Bahwa Abu Musa telah memintanya unfuk

bertobat dua bulan sebelum datangnya Mu'adz kepadanya." Dalam
suatu riwayat dinyatakan, "l-alu dia memanggilnya selama dua puluh

malam atau mendekati itu, lalu .datang Mu'adz dan memanggilnya,

namun dia enggan unfuk datang, maka dia memukul tengkukny6."12

Diriwayatkan oleh Abu Daud, dan tidak harus diharamkannya

membunuh berarti diwajibkannya jaminan, dengan dalil wanita musuh

ketika perang dan anak-anak mereka serta omng yang lanjut usia dari
mereka.

Jika ditetapkan diwajibkannya permintaan tobat, maka wakfunya
adalah selama tiga hari. Diriwayatkan dari Umar ig, dan pendapat ini
juga dinyatakan oleh Malik, Ishaq, dan para ulama yang bersandar

kepada rasionalitas, dan ini juga merupakan salah safu pendapat Asy-
Syafi'i, dan dia berkata pada akhir hadits itu, "Jika dia bertobat pada

saat ifu, jika tidak maka dia dibunuh di tempakrya. Ini pendapat paling

shahih dari kedila pendapat itu.

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ibnu Al Mundzir, sesuai

dengan hadits Ummu Manruan dan Mu'adz, sebab dia tetap bersikeras
pada kekufurannya, dan ini menyempai diminta bertobat tiga kali.

Az Zvhn berkata, "Dia dipanggil sebanyak tiga kali. Jika dia

enggan datang, maka dipukul tengkuknya. Ini mirip dengan pendapat

fuy-Syafi'i. An Nakha'i berkata, "Dia diminta bertobat setamanya." Ini
menyebabkan untuk tidak dibunuh selamanya. Ini tenfu saja

bertentangan dengan sunnah dan ljma'. Bahkan diriwayatkan dari Ali,

1z HR Abu Daud dalam Al Had (A/tadits 4356). Abu Daud berkata, "HR. Abdul
Malik bin samir, dari Abu Burdah, dan dia tidak menyebutkan diminta berTobat.
Diriwayatkan juga oleh hnu Fudhail, dari Asy Syaibani, dari sa'id bin Abi Burdah, dari
ayahnya, dari Abu Musa, dan dia tidak menyebutkan diminta berTobat dalam hal itu.
HR. Al Baihaqi dahm As-9unan Al Kubm (8/206), Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf
(10/L68/18705), Dalamnya terdapat riwayat dua bulan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu
Abi syaibah daJam Al Had, bab tentang orang yang murtad dari Islam dan setelahnya
(6/584/4l,.
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bahwa dia pernah meminta bertobat kepada orang yang murtad selama

satu bulan.

Menurut pendapat kami, ada hadits Umar r$. Adapun murtad

itu, karena syubhat, maka tidak dapat hilang pada saat itu juga. Karena

itu, ia wajib ditunggu hingga waktu dia menyadarinya. Namun yang lebih

diutamakan adalah menunggu hingga tiga hari. Waktr-r itu memang

sedikit, dan pada saat ifu dia hendaknya dibuat tidak tenang selama

masa diminta bertobat. Bahkan dia juga dipenjara sebagaimana yang

dikatakan oleh Umar, "Tidakkah kalian menahannya dan memberinya

makan roti setiap hari? Dan mengulangi seruannya barangkali hatinya

menjadi luluh dan kembali kepada agama Islam."13

Pasal Keempat: Jika dia tidak bertobat, maka dia dibunuh,

sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, dan ini merupakan

perkataan para fuqaha secara umum. Dia dibunuh dengan pedang,

sebab pedang merupakan alat unfuk membunuh dan tidak dibakar

dengan api. Diriwayatkan dari Abu Bakar Ash Shiddiq r$, bahwa beliau

menyuruh untuk membakar orang-brang yang murtad.l4 Dan Khalid

telah melakukan ini kepada mereka. Namun pendapat pertama lebih

diutamakan, sebagaimana sabda Rasulullah $, "Sungguh Allah itu

marajibkan berbuat baik dalam segala hal. Jika kalian membunuh,

maka bunuhlah dengan cara yang baik."

Pasal kelima: Bahwa yang dipahami dari perkataan Al Kharqi

adalah bahun apabila dia bertobat, maka tobatnya diterima sebelum

13 Tehh dijelaskan sebelumnya dengan nomor (9), masalah nomor 1437.
14 HR. Al Baihaqi dalan As.gunan Al Kubm (8/778), dari jalur Thalhah bin

Abdullah bin Abdunahman bin Abu Bakar Ash Shiddiq, dia berkata, "......, lalu dia

menyebutkan sanadnya mursal. Dan, Thalhah bin Abdullah ini, lbnu Hajar berkata
tentangnya dalam AATaqib, "Maqbuul (dapat diterima)."
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dibunuh, orang kafir apapun dia, apakah dia zindiq berlindung di balik

kekufuran atau lainnya. Ini menurut pendapat Asy-Syafi'i dan AlAnbari.

Diriwayatkan dari Ah dan Ibnu Mas'ud - dan ini adalah salah

satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad - dan dipilih oleh Abu Bakar Al
Khallal, dia berkata, "Bahwa pendapat ini lebih diutamakan bug
madzhab Abu Abdullah." Sedangkan menurut riwayat yang lain, "Tidak

diterima tobat orang yang zindiq dan orang yang telah bemlang kali

murtad. Ini pendapat Malik, Al-[.aits, dan Ishaq.

Adapun dari Abu Hanifah ada dua riwayat, seperti dua riwayat

ini. Sederngkan Abu Bakar, dia memilih berpendapat, bahwa tidak
diterima tobat orang yang zindiq, sebagaimana firman Allah &,

1Kr1;J-*')\i6,c-$iiL
'Kecuali mereka yang telah tobat dan mangadal<an perbaikan

dan manenngkan (kebenaran)."(Qs. Al Baqarah l2l: 760)

Orang yahg zindiq tidak tampak padanya tanda-tanda yang

mengisyaratkan kembalinya kepada agama Islam dan tobatrya, sebab

dia berpaling dari Islam dan bersikeras dalam kekufuran. Jika dia

berhenti dan menampakkan tobat, maka ifu tidak lebih dari seperti

sebelumnya, yaifu menampakkan islam. Sedangkan orang yang telah
berulang kali murtad, maka Allah & telah berfirman,

r $K 6g * trT'i\y.c fi 1;;{'*ti7r.ir5t(l,

@q,f, "i{-#.13{a-x| t"
"Saungguhnya orang-orzng yang beiman kemudian kartir,

kemudian beiman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah

maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan
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kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang

lurus."(Qs. An-Nisaa' t4l' 137)

Al Atsram meriwayatkan dengan sanadnya dari Thibyan bin

Imarah, bahwa seorang lakilaki dari Bani Sa'ad melewati masjid Bani

Hanafiah, tiba-tiba mereka membaca pujian terhadap Musailamah, lalu

dia kembali kepada lbnu Mas'ud dan menyebutkan hal itu kepadanya.

Ibnu Mas'ud kemudian mengutus orang dan membawa mereka. Dia

meminta mereka untuk bertobat dan mereka bertobat. Setelah ifu, dia

membiarkan mereka pergl, kecuali seorang lakilaki dari mereka yang

dipanggil Ibnu An-Nawwahah, dia berkata, "Aku telah datang

bersamamu sekali. Aku mengira kamu sudah bertobat, akan tetapi aku

melihatmu kembali sesat." Maka lbnu Mas'ud membunuhnya.ls Adapun

alasan pendapat pertama adalah ftrman Allah S,

b$ 3t, 1g *# ]1;\Ar3" oLY;rl4'b--il:-,i;
-/ ,t(it'4 I a // -'-'.1))z

<Z{) ) l&L-..., ti-btt Io!t:3O_

'Katakanlah kepada orang-onng yang kafir itu, "Jika mereka

berhenfi (dari kekafinnnya), niscaya Allah akan mengampuni mereka

tentang dosadosa merel<a 5nng sudah lalu. " (Qs. Al Anfaal [8]: 38)

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki ingin memberitahukan

kabar gembira kepada Rasulullah $, dan tidak diketahui alasan kabar

gembira kepada Rasulullah $. Tiba-tiba dia meminta izin kepada

Rasulullah $ untuk membunuh seorang laki-laki dari kaum muslimin.l5

Rasulullah $ bersabda, "Tidakkah dia bersaksi bahwa fiada Tuhan

selain Allah?" laki-laki itu menjawab, "Benar, tetapi tidak ada guna

syahadat unfuknya." Rasulullah $ bertanya, "Tidakkan dia shalat?"Dia

15 HR. Al Baihaqi dahm As-1unan Al Kubra (8/2061, Abdurrazzaq dalam Al
Mushanna f (L0 / L69 / L87 081.

15 Dalam sebagian naskah orang-omng munafiq.
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menjawab, "Benar, tetapi tidak ada guna shalatnya."

Rasulullah S kemudian bersabda, "Mereka itutah yang Allah lamng

kepadaku untuk dibunuh.aT Sebab Allah & berfirman,

6;"a"4
1i61.ji{r@

'saunggahnya oftng-oftng munafik itu (ditempatkan) pada

tingkatan Snng paling bawah dari nemka. Dan l<amu sekali'kali tidak

akan mendapat seomng penolongp'un bagi mereka, kecuali oftng-omng

gnng tobat. "(Qs. An-Nisaa' [4]: L45 - t46)

Diriwayatkan bahwa Muhisyls bin Hamir termasuk di antara

omng yang karena mereka, Allah menurunkan firman-Nya,

!7 HR. Ad-Darimi dalam kitab As-Sigar (2/287/2446), Malik dalam Al
Muwaththa' (7/77L/U), juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya

(5/432,4331, dan disebutkan oleh Al Haitsami dalnm Al Maima'lL/241, dia berkata,

"HR. Ahmad dan perawinya adalah para perawi hadits shahih. Diriwayatkan juga oleh

Al Baihaqi dalam As^9unan Al Kubra (8/7961, dan disebutkan oleh hnu Abdul

bamngsiapa dalam At-Tarnhid (L0/L491 se@ra mursal, dan iuga dalam

(10/162,L63,765,'J,66,1'68) secam tersambung.
18 Demikian dalam cetakannya, dalam bvku Ud Al Ghabah dan Al Ishabahkarya

hnu Hajar, tertulis Muhhassya bin Hamir. Al Qurthubi berkata dalam Tafsimya

(8/184),',Para ulama berbeda pendapat tentang namanya dalam beberapa nama."

Ada yang mengatakan, Mukhassya bin Hamir." hnu Ishaq berkata, "lbnu Hisyam

berkata dan dia memanggilnya, "lbnu Mukhaqryin."
Khalifah bin Khayyath berkata dalam "Tarikhnya" natnanya adalah Mukhasyin bin

Hamir. Ibnu Abdul Bar menyebutnya, Mukhasyin Al Hamiri. As Suhaili menyebutkan,

Mukhsyin bin Hamir. Mereka semua menyebutkan bahwa di mati qnhid di Al

Yamamah. Dia adalah seorang pemuda yang bemama Abdurrahman, lalu dia berdoa

kepada Allah agar mat syahid dan udak diketahui kuburannya.
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'xs.x)(%fry4ij;{1u,4s
'Dan jika kamu tanjakan kepada mereka (tentang apa J/ang

mereka lakukan ifu), tenfu mereka akan menjawab,

kami hanga bersenda gurau dan bermain-main sa7b. "(Qs. At-Taubah [9]:

65) Dia kemudian mendatangi Nabi,$ dan bertobat kepada Allah, dan

Allah & telah menerima.tobatnln.lg Itulah kelompok yang dimaksudkan

dalam firman Allah &b, 
*Jika Kami memaafkan segolongan dai kamu

(antamn mereka tobat), nisca5n Kami akan mengazab golongan (lpng

lain) di sebabkan mereka adalah omng-orang 5nng selalu berbuat dosa."

(Qs. At-Taubah [9]: 66) Dia-lah lakilaki yang dimaafkan oleh Allah. Dia

juga memohon kepada Allah agar terbunuh di jalan-Nya, dan tidak

diketahui tempakrya. Maka dia pun terbunuh pada perang Al Yamamah

dan tidak diketahui tempaturSn.

Selain ifu, karena Nabi $ mencegah orang-orang munafiq yang

menampakkan qnhadat, sesuai dengan kabar dari Allah @ dalam

firman-Nya,

/ 2., n'
i->l:*-

"Dan mereka munafik) bersumpah dengan (nama)

Allah, bahwa mereka termasuk golonganmu; padahal mereka bukan dai
u, akan tetapi mqeka adalah oftng-omng tnng sangat takut

(kepdamu). "(Qs. At-Taubah [9]: 56) dan ayat-ayat lainnya.

19 HR. hnu Jarir AtFThabari dalam "Tafsirrrya" (LO/L20), dan disebutkan oleh
hnu Kabir dalam "Tafsimp' l4/ll2l.

"i;'W3 K4 &(",
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Adapun hadits Ibnu Mas'ud dapat dijadikan hujjah dalam

menerima tobat mereka, sekalipun mereka merahasiakan kekufuran

inereka. Sedangkan pembunuhan yang dilakukan Ibnu An Nawwahah,

maka kemungkinan dia membunuhnya karena orang yang dibunuh

menampakkan kebohongannya dalam bertobat. Selain ifu, karena dia

menampakkan kekufurannya, maka dia tetap kafir.

Ada kemungkinan juga dia mernbunuhnya, karena saMa

Nabi $ kepadanya ketika dia datang sebagai utusan kepada

Musailamah, "Jika saja para nabi pemah mernbunuh niscayia aku akan

membunuhmu!"Z0 Maka dia telah membunuhnya unfuk mewujudkan

sabda Rasulullah $, dan telah diriwayatkan bahwa dia telah

membunuhnya unfuk alasan ifu.

Kesimpulannya, yang menjadi perbdaan pendapat di antara

para imam madzhab fiqih adalah tentang diterimanya tobat mereka

secara zhahir seperti hukum tentang dunia, dan membiarkan

membunuhnya karena melaksanakan hukum Islam masih menjadi

haknya. Adapun tobat yang diterima oleh Allah S secara batin dan

ampunan bagi orang yang bertobat dan secara zhahir dan batin telah

melepaskan kekufuran, maka tidak ada perbedaan pendapat

tentangnya. Sebab Allah & berfirman tentang orang-orang munafiq,

#'ber3sfi rH'91;,

& #;1#; $u,1j6i{, \ffi ti.6 3.5i J t

"<++gr'{64*,

@r+;
20 HR. Abu Daud dalam AI Jihad (3/hadib2761), Ad-Darimi dalam (2/307/2503),

dan Ahmad dalam Musnadnya (L/3911, (3/487,488). Ahmad Synkir berkata,
"Sanadnya shahih-" Dan disebutkan oleh Al Baihaqi dalam l/ Majma'(5,231.4) dia
berkata, "HR. Ahmad dan Al Bazzar, Abu Ya'la secara panjang dan sanadn5n hasan."
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"Kecuali orang-omng yang tobat dan mengadakan perbaikan

dan berpqang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan)

agama mereka karena Allah, Maka mereka itu adalah bersama-sama

omng yang beriman dan kelak Allah akan membeikan kepada orang-

orang yang beriman pahala yang besar. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 146) ,

Pasal: Membunuh orang yang murtad dilakukan oleh
Imam baik kepada orang yang merdeka maupun hamba

sahaya. Ini adalah pendapat ulama secara umum, kecuali
Aslr-Syafi'i dalam salah satu pendapatngn tentang hamba
sahaya. Dalam hal ini, menurutrya, tuannya dapat membunuhnya,

sebagaimana sabda Nabi $, "Tegakkanlah hukum had kepada hamba

sahaya yang kamu miliki!"zl Selain ifu, karena Hafshah telah

membunuh seorang hamba sahaya yang telah menyihimya.22 Selain itu,

pembunuhan terhadap orang murtad adalah hak Allah, maka tuannya

berhak menegakkan hukuman itu kepada hamba sahaya miliknya,

seperti halnya dalam memberikan hukuman cambuk karena berzina.

Menurut pendapat kami, "Bahwa dia dibunuh karena hak Allah
yang ada padanya, maka seorang pemimpin harus memufuskan untuk

mencambuk orang yang berzina dan membunuh orang yang murtad

sekalipun dia orang merdeka. Sedangkan sabda Rasulullah S, "Dan

tegakkanlah hukuman had,'" maka tidak termasuk pembunuhan karena

murtad, sebab pernbunuhan dalam hadits ini karena kekufurannya, dan

bukan sebagai had. Adapun hadits Hafshah, maka Utsman marah

21 HR. Abu Daud dalan Al Had (4/hadib472l, Ahmad dalam Musnad-nya
(L/1451, AI Baihaqi dalarn As-Sunan Al Kubm(8/2451, Abu Daud Ath-Thayalisi dalam
Musnadrya (1u16), dari jalur AMul A'la An Nagli, dari Abu Jamilah, dari Ali {S, dan
sanadnya dhaif, karena dalamnya ada Abdul A'la An Naqli. Al Hafizh berkata dalam
"At-Taqriib," dia dipercaya oleh mereka.

22 HF.. Al Baihaqi dahm As-Sunan N Kubra (8/L361, Abdurrazzaq dalam Al
Mushannaf (\O/L80/L8747), hnu Abi Syaibah dalam Al Mushannafdari kitab Al Had
bab "Apa y"ang mereka katakan tentang srhir," (6/5/5831
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kepadanya dan keberatan dengan hukuman tersebut. Sedangkan

cambuk bagi orang yang berzina, maka ifu sebagai pelaiaran, dan

seorang tuan berhak mendidik hamba sahayanya. Ini berbeda dengan

pembunuhan. Jika bukan pemimpin yang memerintahkan

pembunuhannya, maka ini berakibat buruk, tetapi dia tidak dikenakan

jaminan. Sebab orang yang dibunuh memang berhak unfuk dibunuh dan

tidak dilindungi jiwanya, baik dia dibunuh sebelum diminta bertobat atau

setelahnya. Bagi orang yang melakukan itu hendaknya dicela, karena

efeknya yang buruk dan berlebihan.

1539. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"HartanSra menjadi harta rampasan perang setelah
hutangn5n dilunasi.'

Kesimpulannya: Bahwa orang yang murtad apabila dibunuh atau

meninggal dunia dalam keadaan murtad, maka hartanya dimulai dari

pembayaran hutangnya, denda kejahatan pidana yang pemah

dilakukannya, nafkah istrinya dan keluarganya. Sebab hak-hak ini tidak

diperbolehkan untuk dibatalkan. Namun yang diutamakan setelah itu

dari hartanya yang ada atau sisa harta miliknya menjadi harta rampasan

perang dan diserahkan ke Baitul Mal.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad riwayat lain yang menunjukkan

bahwa harta itu menjadi milik ahli warisnya yang muslim. Diriwayatkan

darinya juga, bahwa harta itu menjadi milik kerabatTya dari mereka yang

seagama dengannya pada saat ifu. Masalah ini telah berlalu dalam

pembahasan faraid, dan di sini tidak perlu dibahas kembali.

Pasal: Hak kepemilikan harta orang yang murtad
tidak hilang dengan sekedar murtadnya menunrt pendapat
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mayoritas ulama. Ibnu Al iv{undzir berkata,2s "Para ulama yang telah

kami hafal namanya sepakat akan hal itu." Berdasarkan hal ini, jika dia

dibunuh atau meninggal dunia, maka hak miliknya hilang dengan

meninggalnya. Jika dia kembali masuk Islam, maka -harta

kepemilikannya menjadi tetap baginya.

Abu Bakar berkata, "Hak kepemilikannya hilang dengan

murtadnya. Jika dia kembali masuk Islam, maka hak kembali seperti

semula, sebab perlindungan terhadap jiwa dan hartanya karena

keislamannya. Karena ifu, hilangnya keislamannya menyebabkan

hilangnya perlindungan terhadap dirinya, sebagaimana jika dia berada di

daerah perang. Selain itu, karena semua kaum muslimin berhak untuk

menumpahkan darahnya dengan murtadnya, maka mereka juga berhak

atas hartanya.

Para sahabat Abu Hanifah berkata, "status kepemilikan

hartanya menggantung. Jika dia kembali masuk Islam, maka harta ifu
tetap miliknya. Jika dia meninggal atau dibunuh dalam keadaan murtad,
maka jelas hilangnya hak kepemilikan hartanya ketika dia murtad. Asy-
Syarif Abu Ja'far berkata, "lni adalah pendapat Imam Ahmad secara

zhahir. Diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i ada tiga keadaan, seperti
ketiganya ini.

Menurut pendapat kami, bahwa murtad merupakan sebab

halalnya darahnya, maka tidak hilang hak kepemilikannya seperti orang
yang menikah berzina dan orang yang membunuh secara sengaja untuk
membalas pembunuhan yang dilakukannya. Hilangnya perlindungan

terhadap jiwanya tidak harus menyebabkan hilangnya hak
kepemilikannya, dengan dalil bahwa orang yang sudah berzina, orang
yang membunuh dalam perang, dan orang-orang yang diperangi harta
tetap menjadi milik mereka. Jika orang yang murtad datang ke medan

perang, hak kepemilikan hartanya tidak hilang, tetapi diperbolehkan

23 Lihat "Al ljma"' karln hnu Al Mundzir, limL4/./723.
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untuk dibunuh oleh setiap orang muslim tanpa diminta untuk bertobat,
dan mengambil harta bagi orang yang mampu mengambilnya, sebab dia
menjadi orang yang berhak diperangi. Demikian juga jika yang murtad
adalah sekelompok orang, lalu mereka tidak mau menaati pemimpin
kaum muslimin, maka hak perlindungan terhadap jiwa dan harta mereka
hilang. setab orang kafir asli tidak ada hak perlindungan terhadap
mereka di negeri mereka sendiri, maka ot?u1g ynng murtad tentu lebih
diutamakan.

Pasal: Harta orang lpng murtad diambil dan
dipergunakan unfuk keperluan kaum muslimin. Jika dia
memiliki hamba sahaya perempuan muslimah, maka ditiupkan kepada
seoftmg wanita muslimah yang terpercaya, sebab wanita-wanita itu
haram baginya, sehingga tidak diperbolehkan untuk digauri. Ar eadti
menyebutkan, bahwa properti, hamba sahaya laki-laki dan perempuan
miliknya disev,rakan. Namun diutamakan agat tidak melakukan hal ifu,
sebab masa penantiannya masih baru, dan selama masa penantian tidak
diperbolehkan melakukan sesuafu yang membahayakan dan tidak ada
hak miliknya yang hilang" sebab adakalanya dia kernbali masuk Islam,
sehingga tidak diperbolehkan mengambil tindakan terhadap hartanya.

Jika dia pergi ke medan perang, atau terkendala unfuk dibunuh dalam
waktu 5nng lama, maka Hakim bisa membuat kepufusan yang bilak,
seperti menjual her,r.rannya yang memerlukan makan dan lainnya serta
menyou,nkan apa yang masih tersisa. Budak yang terikat perjanjian
disemhkan kepada hakim, jika dia telah memenuhi janjinya, maka dia
dibebaskan, karena dia hakim adalah wakil dari omng yang murtad itu.

Pasal: Tindakan lnng dilakukan oleh orang yang
murtad, seperti jual beli, hibah, pernbebasan budak, pengawasan,

wasiat dan semacamn5n sifatrnya mengganfung. Jil<a dia kembali masuk
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Islam terang-terangan, maka tindakannya sah. Jika setelah itu dia

dibunuh atau meninggal dunia, maka tindakannya batal. Dan ini adalah

pendapat Abu Hanifah

Adapun menurut Abu Bakar, maka tindakannya batal, sebab hak

kepemilikannya telah hilang dengan murtadnya. Ini juga salah safu

pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ulama yang lain berkata, "Jika dia

melakukan tindakan sebelum diasingkan, maka ada tiga pendapat

seperti sebelumnya. Jika dia melakukan tindakan setelah diasingkan,

maka tidak sah tindakannya, seperti tindakan oftmg Sang bodoh.

Menurut pendapat kami, bahwa hak kepemilikannya

mengganfung padanya hak omng lain, meskipun hak ifu tetap menjadi

miliknya. Karena ifu tindakannya juga mengganfung, seperti derma yang

dilakukan oleh orang yang sakit.

Pasal: Jika dia menikah, maka pernikahann!/a fidak
sah. Sebab dia tidak dapat mengakui pemikahan. Dan, apa
yang dilarang dalam pengakuan menikah, maka dilarang pula

melangsungkan pemikahan, seperti pemikahan laki-laki kafir dengan

wanita muslimah. Jika dia menikahkan, maka pemikahannya tidak sah,

sebab hak penualiannya telah hilang dengan murtadnya. Jika dia

menikahkan hamba sahaya perempuannya, maka tidak sah. Sebab

nikah tidak digantung. Selain itu, karena pemikahan sekalipun untuk

hamba sahaya perempuan, harus ada akadn5n dari wali yang sah,

dengan dalil, bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan menikahkan

hamba sahaya perempuannya. Demikian juga dengan orang fasiq dan

murtad, yang tidak memiliki hak perwalian, maka keadaannya di bar,mh

omng yang fasiq dan kafir.
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Pasal: Jika ditemukan pada orang yang murtad suatu
sebab yang menjadikannya memiliki sesuatu, seperti
berburu, memberi, membeli, menyewakan dirinya dengan
cara yang khusus atau ikut dalam kerjasama, maka kepemilikan

itu menjadi miliknSn. Sebab dia dapat memiliki, demikian juga densan

harta bendanya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa hak kepemilikannya hilang

dan dia dianggap tidak memiliki, karena dianggap tidak cukup memiliki.

Karena itu, semua hak kepemilikannya yang ada padanya menjadi

hilang. Jika dia kembali masuk lslam, maka ada kemungkinan,

kepemilikannya juga tidak ditetapkan baglnya. Karena sebab itu tidak

dapat menetapkan hukum kepemilikannya.

Namun ada juga yang berpendapat, kemungkinkan hak
kepemilikannya ditetapkan baginya pada saat dia kembali masuk Islam.

Karena sebabnya ada, akan tetapi terkendala penetapan hukumnya,

karena dia dianggap tidak baik mengums hartanya ifu. Jika
kecakapannya telah ada padanya dan memenuhi syaratnya, maka pada

saat itu ditetapkan hak kepemilikannya, sebagaimana harta ifu juga bisa

dikembalikan kepadanya, sebab ini makna yang dimaksud.

Pasal: Jika orang yang murtad datang ke medan
perang, maka hukumnya dalam hal itu seperti hukum orang
yang berada di medan peranE dari musuh, yaitu harta yang
menjadi miliknp diperbolehkan diambil dan darahnya juga
dihalalkan. Sedangkan harta dan miliknya yang ada di negeri Islam,

maka hak miliknya tetap ada padanya, dan Hakim yang berhak

melakukan tindakan terhadap harta itu sesuai dengan kemaslahatan.

Abu Hanifah berkata, "Hartanya diwariskan, sebagaimana jika dia

meninggal dunia. Sebab dia telah dihukumi mati, dengan dihalalkannya

damhnya dan hartanya yang pada padanya.
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Menurut pendapat kami, bahwa dia tetap dianggap hidup dan

memberikan warisan seperti orang yang asli diperangi. Dihalalkannya

darahnya tidak mewajibkan diwariskannya hartanya, dengan dalil sama

seperti orErng yang aslinya diperangi. Adapun yang dihalalkan adalah

harta yang ada padanya, sebab dia tetah kehilangan hak perlindungan'

sehingga harta ifu menyerupai harta musuh di medan perang yang

menjadi hak orang yang mendapatkannya.

1540. Masalah: Abu Al Qasim AI Kharqi berkata,

'Barangsiapa yang meninggalkan shalat, maka dia diaiak

sebanyak tiga hari untuk melakukan shalat, dan jika tidak,

maka dia dibunuh, baik dia meninggalkannya dengan cara

membangkang maupun tidak membangkang.'

Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab terpisah, dan

tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kekufuran

orang yang meninggalkan shalat dengan membangkang kalajibannya,

jika untuk orang sepertinya dia mengetahui. Jika dia termasuk orang

yang tidak mengetahui kewajiban shalat, seperti karena baru masuk

Islam dan orang yang berada di negeri non-muslim, atau di pedalaman

yang jauh dari pemukiman, maka ulama tidak menghukumi

kekufurannya, melainkan dia harus diberitahu dan ditunjukkan

kepadanya dalil yang mar,niibkan shalat. Jika dia tetap membangkang

setelah itu, maka dia telah kafir.

Jika orang yang mengingkari shalat ifu fumbuh dan berkembang

di lingkungan kota di tengah pam ulama, maka dia kafir hanya dengan

mengingkari kewajiban shalat itu. Demikian juga dengan rukun Islam

lainnya, seperti zakat, puasa, dan haji, sebab ifu semua adalah rukun

Islam. Adapun dalil wajibnya hampir tidak pemah tersembunyi di dalam

Al Qur'an dan As Sunnah. Pam ulama juga sepakat atas wajibnya rukun

Islam itu. Karena itu, tidak akan ada omng yang mengingkarinya,
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kecuali dia membandel terhadap Islam dan tidak mau melaksanakan

hukum-hukum Islam, tidak mau menerima Al Qur'an, As Sunnah dan

Ijma para ulama.

Pasal: Barangsiapa yang meyakini halalnya sesuatu
yang telah disepakati oleh ulama pengharamannya, dan
hukumnya jelas di kalangan kaum muslimin, serta tidak ada
keraguan di dalamnya, karena adanya dalil dari nash dalam
hal itu, seperti dagrng babi, zina dan semacarnnya yang
tidak ada syubhat di dalamnSn, maka dia telah kafir,
sebagaimana yang telah kami sebutkan tentang orang yang
meninggalkan shalat.

Jika dia menghalalkan unfuk membunuh orang-orang yang

dilindungi jiwanya dan mengambil hartanya tanpa ada keraguan dan

takvuil, maka dia juga kafir. Jika mengambilnya karena ada takwil,

seperti Al Khawarij, maka telah kami sebutkan, bahwa mayoritas para

fuqaha tidak menghukumi mereka kafir, sekalipun darah mereka

dihalalkan, demikian juga harta mereka. Adapun alasannya adalah

sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Demikian juga tidak dihukumi kafir terhadap Ibnu Muljam yang

telah membunuh makhluk Allah terbaik, hnu Muljam, dan juga tidak

dikafirkan orang yang memujinya, karena Umar bin Khaththab pemah

memujinya.

Telah diketahui, bahwa madzhab Al Khawarij telah

mengkafirkan banyak sahabat dan omng-orang setelah mereka, serta

menganggap jiwa dan harta mereka halal. Alasannya membunuh

mereka adalah upaya unfuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk

takwil seperti ini, para fuqaha' tidak mengkafirkan. Demikian juga keluar

dari konteks ini setiap yang dihammkan kemudian dihalalkan dengan

takwil seperti ini. Diriwayatkan bahwa Quddamah bin Mathghun
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meminum khamer karena menganggapnya halal, kemudian Umar

mencambuknya, tetapi tidak menganggapnya kafir.24

Demikian juga dengan Abu Jundal bin Suhail dan sekelompok

orang bersamanya yang meminum khamer di Syam karena

menganggapnya halal, dengan dalil firman Allah &,

G .*rd,;li W t$r. 35i 1& ;4

w
"Tidak ada dosa ba7t oftng-orang Wng beriman dan

mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan 5nng telah

mereka makan dahulu." (Qs. Al Maaidah [5]: 93) Mereka tidak kafir

sekalipun mereka mengetahui haramnya. Tetapi mereka kemudian

bertobat dan ditegakkan hukuman had kepada mereka.2S Maka orang

yang seperti mereka hukumnya sama. Demikian juga dengan orang

yang tidak mengetahui sesuafu, maka dia tidak dihukumi kafir, hingga

dia mengetahui hal itu dan tidak ada keraguan padanya dan

menghalalkannya setelah itu.

Ahmad berkata, "Bamngsiapa yang mengatakan, bahwa khamer

halal, maka dia kafir dan diminta untuk bertobat. Jika bertobat, maka

tobatrya diterima. Tetapi jika tidak, maka dipukullah tengkuknya. Ini

dibawa kepada orang yang tidak tersembunyi hukum haramnya,

sebagaimana yang telah kami sebutkan. Sedangkan jika dia memakan

24 HR. Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubm(8,/315,316), hnu Abi Syaibah dalam
Al Mushannafhtab AH Huduudbab Man Qa'a Al Khamer(6/7/533).

z5 HR. Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf (9/344,17078), dan disebutkan oleh
Ibnu Abdul Bar dalam "Al Istii'aab" (4/7622), dan sanadnya munqathi'.

D./'
Ct'+
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daging babi atau bangkai, atau meminum khamer, maka dia tidak

dihukumi murtad karenanya, baik dia melakukannya di medan perang

atau di negeri Islam. Sebab bisa jadi apa yang dilakukannya berdasarkan

keyakinannya akan haramnya, sebagaimana dia;uga melakukan hal-hal

yang diharamkan lainnya.

1541- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Sembelihan orang !/ang murtad haram dimakan, sekalipun
murtadnya ke agama ahlul kitab."

Ini menurut pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i dan para ulama

yang bersandar kepada rasionalitas. Ishaq berkata, "Jika dia beragama

dengan agama ahlul kitab, maka sembelihannya halal. Hal ifu

sebagaimana dikisahkan dari Al Auza'i, bahwa Ali & berkata,

"Barangsiapa yang mengangkat pemimpin unfuk suatu kaum, maka dia

bagian dari mereka."

Menurut pendapat kami, bahwa dia kafir dan tidak diakui

agamanya. Dengan demikian, maka sembelihannya tidak halal, seperti

sembelihan orang yang menyembah berhala. Selain itu, karena tidak

ditetapkan padanya hukum yang berlaku pada ahli kitab, sekalipun

agamanya seperti mereka. Sebab dia tidak membayar upeti dan tidak

pula diperbudak, dan fidak dihalalkan menikah dengan wanita yang

murtad.

Sedangkan perkataan Ali, "Maka dia termasuk dari golongan

mereka, maka tidak ada pemyataan bahwa dia bagian dari mereka

dalam sernua hukum, dengan dalil apa yang telah kami sebutkan. Selain

itu, karena dia tidak tahu halalnya sernbelihan nasrani Bani Tughlab dan

halalnya menikahi wanita-r,tranitanp, dengan masuknya ke agama

mereka dan mengakui petjanjian damai dengan mereka. Maka tidak

mqpkini hd itu kepada omng-orang png murtad lebih diutamakan.
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Jika memang demikian, maka jika dia menyembelih hewan milik

orang lain tanpa seizinnya, dia harus menjaminnya sesuai dengan

nilainya ketika masih hidup. sebab dia telah merusaknya dan

menjadikannya haram dimakan. Jika dia menyembelihnya dengan

seizinnya, dia tidak menjaminnya, sebab dia telah merusak .atas

seizinnya.

1542- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Anak-anak yang berusia sepuluh tahun dan nalar akan

Islam, kemudian dia masuk Islam, maka dia muslim'"

Kesimpulannya: bahwa anak-anak sah keislamannya secara

urirum. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dan kedua

sahabatnya, Ishaq, Ibnu Abi Syaibah, dan Abu Ayyu!'26 Asy-Syafi'i dan

Zafar berkata, "Tidak sah keislamannya hingga dia baligh, sebagaimana

sabda Nabi $, "Qalam diangkat dari tiga orang: dari anak-anak hingga

batigh.z7 hadits hasan. Selain ifu, karena perkataan itu menyebabkan

konsekrpensi hukum, maka tidak sah dari anak-anak, seperti pemberian.

Karena dia juga termasuk salah satu dari tiga orang yang diangkat dari

qalam atau tidak dicatat amalnya. Maka tidak sah keislamannya, seperti

orang gila dan orang yang tidur. selain itu, dia juga belum mukallaf,

maka dia menyempai balita.

Menurut pendapat kami, adalah dalil dari keumuman sabda

Nabi $, "Bamngsiapa tnng mengabkan "I-aa llaaha lllallaah" fliada

Tuhan selain Allah), maka dia masuk surga."z8 Demikian juga sabdanya,

z6 HR. Al Baihaqi dalam As-9unan Al Kubra (9/2841, dan Abdurrazzaq dalam Al
Musharnaf (6/72)

27 Telahdijelaskan dengan nomor : 10, masalah: 1538'
28 HR. ei gukhari dalam kitab pakaian (10lhadits5827/Fath Al Bari), Muslim

dalam Al Iman (1/154/951, dari hadits Abi Dzar dengan lafazhh, 'lTidak ada seorang

hamba yang mengatakan, "Laa Ilaaha lllallaah" kemudian meninggal dunia dalam

keadaanseferti itu, kecuali akan masuk surga." Dan lafazhh ini milik keduanya' Juga
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"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka

mengatakan "Laa Ilaaha Illallaah" ffiada Tuhan selain Allah)." Jika

mereka mengatakannya, maka jiwa dan harta mereka dilindungi, kecuali

dengan cara yang benar dan perhifungannya ada pada 'Allah."29

Nabi $ juga bersabda,

3't er-*"tiu ;fir t; i-; it

F
,

;-)";
"it:tW QrtTue$Ur-,l,e

/ o! 6. ,.9 zJqP- e ytra^1

"Sefiap anak dilahirl<an dalam kadaan fitmh, maka

orang fuanya 5mng manjadikann5a 3nhud| alau nasrani, hingga lisanrym

dapat mengatal<an, apakah dia bersykur abu kufi.r. ao

Hadits-hadits ini dalam keumumann5ra termasuk anak-anak.

Selain itu, karena Islam adalah ibadah wajib, maka sah hukumnya dari

anak-anak yang berakal, seperti shalat dan haji. Sebab Allah juga

mengajak hamba-hamba-Nya ke darussalam (negeri kedamaian), dan
jalannya adalah Islam. Sedangkan orang yang tidak menjawab

seruannya, maka akan ditempatkan di neraka dan mendapat adzab yang

pedih.

Karena itu, anak-anak tidak diperbolehkan dilarang untuk

memenuhi seruan Allah dan berjalan di jalannya, serta tidak

dijerumuskan kepada Adzab Allah dan hukuman-Nya, yaitu api neraka.

diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahilrnya (L/1691. HR. Ath Thabrani dalam Al
Ausath dan Al Kabirs&agaimana dalam Al Majma' (l/181.

Al Haitsami berkata, "Di dalamnya terdapat Abu Musrih atau Musyris yang tidak
saya ketahui riwayat hidupnya, dan dengan lafazhh penulis buku ini. Diriurayatkan juga
oleh Ahmad dalam MusnadnVa (4/4111 dengan lafazhh, "Barangsiapa yang
mengahkan, "Iaa llaaha llklkah" duryan bernr, rnaka akan masuk surga." Uhat Ash-
Shahihah(13141.

29 Tehh dijelaskan sebelumnya dengan nomor ljilid2/3781.
30 HR. Al Bukhari dahlm Al Jarniz(3Aaditsl3s4/Fadt At Barl,, dan Muslim datam

N Qadar(4/22/20471, dari hadits Abu Hurairah d$,.
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Juga tidak diperbolehkan menufup jalan keselamatan bagi mereka

dengan dijauhkan dari Islam. Selain itu, apa yang telah kami sebutkan

adalah ijma' para ulama. Sebab Ali telah masuk Islam ketika dia masih

kanak-kanak. Dan, dia berkata,3l "fiku telah terlebih dahulu memeluk

agama Islam, ketika masih kecil dan belum mencapai usia baligh."

Karena itu dikatakan, "Laki-laki dewasa yang pertama kali

masuk Islam adalah Abu Bakar, dari kalangan anak-anak adalah Ali, dari

kalangan wanita adalah Khadijah, dan dari golongan hamba sahaya

adalah Bilal." Urwah berkata, "Ali dan AzZubair memeluk agama Islam,

ketika keduanya masih berusia delapan tahun. Nabi S membaiat Ibnu

Az Zuben pada usian5a yang kefujuh atau kedelapan tahun, dan

Nabi $ tidak pemah menolak keislaman seseorang, baik dari anak-anak

maupun orang detr.rasa.

Sedangkan sabda Nabi $, 'Qalam dianglat dari tiga omng,"

maka ini tidak dapat dUadikan huijah. Sebab ini tidak diwajibkan

kepadanya, tetapi dia mendapatkan pahala dari keislamannya, di mana

dengannya dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi

hal itu seperti shalat yang sah bila dilakukan oleh anak-anak,

mendapatkan pahalanya, meskipun tidak diwajibkan kepadanya.

Demikian juga dengan ibadah yang utama lainnya.

Jika dikatakan, "Sesungguhnya Islam mewajibkan zakat

kepadanya dari hartanya dan memberikan nafkah kepada kerabakrya

yang muslim, diharamkan memberikan warisan kepada kerabatTya yang

kafir dan batal nikahnya," maka kami jawab bahwa zakat adalah

manfaat, sebab ia merupakan sebab ditambahkannya nikmat dan

berkembangnya harta serta membentengi harta, bahkan mendatangkan

pahala. Sedangkan warisan dan nafkah, maka ini perkara yang

sl Disebutkan oleh Ibnu Kabir dalam "At Taarilrh" (8/8,91, dan dihubungkan
kepada Abu Bakar bin Darid, dari hadits Abu Ubaidah, dan dia berkata, "Sanad hadits
ini terputus antara Abu Ubaidah dan zamannya Ali dan Muawiyah."
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mengada-ada baginya, sebab anak-anak belum bisa memberikan warisan

dan gugur kewajibannya mernberikan nafkah kerabatnya yang kafir.

Kemudian masalah ini berhubungan d6ngan apa yang akan diperoleh

dari kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selamat dari kekal di dalam

neraka. Maka ini termasuk sesuafu yang darurat, jika dilakukan oleh

anak-anak. Sebab ini termasuk memberikan manfaat kepada orang lain.

Jika memang demikian, maka Al Kharqi menetapkan dua syarat

agar keislamannya sah. Pertama; Anak itu harus berusia sepuluh tahun.
Sebab Nabi $ menyuruh untuk mernukulnya jika dia meninggalkan

shalat pada usia ifu. Kedua; dia sudah nalar akan agama Islam, artinya
dia sudah tahu bahwa Allah & adalah Tuhan-nya yang tiada sekutu

baginya, dan Muhammad $ adalah hamba dan Rasul-Nya. Syarat ini

tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Sebab anak yang belum

berakal tidak sah jika memeluk agama Islam, karena apa yang

dikatakannya tidak menunjukkan kepada sesuahr.

Sedangkan syarat usia sepuluh tahun, maka para ulama yang

membenarkan keislamannya tidak mensyaratkan hal tersgbut dan

mereka tidak membuat batasan usia. Ibnu Al Mundzir menceritakan dari

Ahmad, bahwa yang dimaksud adalah apabila telah tercapai tujuannya,

maka tidak perlu ada tambahan padanya. Diriwayatkan dari Imam

Ahmad, apabila anak itu berusia tujuh tahun, maka keislamannya adalah

sah. Sebab Nabi $ bersabda, "Perintah mereka (anak-anak) unfuk

melaksanakan shalat dengan usia fujuh tahuh." hadits ini menunjukkan

batasan usia anak-anak yang diperintahkan shalat dan ibadahnya

dianggap sah, dan ini pula yang menjadi batasan sahnya keistamannya.

Ibnu Abi Syaibah berkata, ".lika dia masuk Islam pada usia lima

tahun, maka keislamannya sah." Barangkali karena dia mengatakan,

bahwa Ali memeluk agama Islam ketika berusia lima tahun. Sebab ada

yang mengatakan, "Bahwa Ali meninggal'pada usia Lima Puluh delapan

tahun. Berdasarkan halini, maka dia masuk Islam pada usia lima tahun.

EI - At Mughni



Karena masa Nabi S sejak diutus hingga beliau wafat adalah dua puluh

tiga tahun, dan Ali setelah itu masih hidup selama tiga puluh tahun.

Dengan ifu semua usianya bemrti lima puluh tiga tahun. Jika ditambah
lima tahun, maka benar Ali wafat pada usia kelima puluh delapan.

Abu Ayyub berkata, "Diperbolehkan Islamnya anak yang berusia

tiga tahun. sebab barangsiapa yang melakukan kebaikan dari kalangan

anak-anak dan dewasa, kami memperbolehkannya. Padahal di usia tiga
tahun, dia hampir tidak nalar akan Islam dan tidak tahu maksud apa
yang dikatakannya serta tidak menimbulkan konsekwensi hukum. Maka
jika ditemukan darinya sesuafu yang menunjukkan bahwa keadaan dan
perkataannya merupakan pengetahuannya tentang Islam dan dia nalar
mengenai Islam, berarti sah keislamannya seperti lainnya. Wallahu

a'lam.

L543. Masalah: Abu Al Qasim AI Kharqi berkata,
"Jika dia menarik perkataann3n dan mengatakan, 'Saya
tidak tahu apa yang saya katakan," maka perkataannSra
tidak dipedulikan dan tetap dipaksa pada Islam-"

. Kesimpulannya: Bahwa anak-anak jika masuk Islam dan kita
menghukumi sahnya keislamannya, karena kita mengetahui dia sudah
nalar akan Islam dengan bukti-buktinya, kemudian menarik
perkataannya dengan mengatakan, "Saya Udak tahu apa yang saya

katakan," maka 'perkataannya tidak diterima dan tidak batal
keislamannya yang pertama. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa
perkataannya diterima dan tidak dipaksa memeluk agama Islam.

Abu Bakar terkata, "Perkataan ini menyebabkan beberapa
kemungkinan, sebab anak-anak masih polos, maka bisa jadi apa yang

dikatakannya itu benar." Dia juga berkata, "Namun yang pertama dapat
diamalkan, sebab dia sudah nalar dan tahu akan Islam dengan
perbuatannya, dan perbuatannya adalah perbuatan orang yang berakal.
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Demikian juga dengan tindakan dan perkataannya. Dengan demikian
dapat diketahui pengetahuan akalnya. Karena ifu, kita menganggap
telah mendapatkan pefunjuk setelah usia balighnya dengan perbuatan
dan tindakannya. Kita mengetahui g,lanya orang gila dan nalamya orang
yang berakal dari apa yang keluar darinSla berupa perbuatan, perkataan,
dan keadaannya. Maka apa yang hta ketahui tidak hilang dengan apa
yang diklaimnya. Demikian juga sernua orang yang melafazhkan Islam
atau mengatakan dirinya muslim, kernudian mengingkari mengetahui
Islam, maka pengingkarannya tidak diterima. Berarti dia telah murtad,
sebagaimana yang difulis oleh Imam Ahmad di beberapa tempat.

Jika memang demikian, apabila dia mur[ad, maka sah
murtadnya. Pendapat. ini dinyatakan oleh Abu Hanifah. secara zhahir
madzhab Imam Malik dan Imam AsgrSyafi'i mengatakan, bahwa
keislaman dan murtadnya tidak sah. Diriwayatkan dari Imam Ahmad,
bahwa islamnya sah dan tidak sah murhdnSa, karena Nabi $ bersabda,
"Qalam diangkat dari h:ga oftng; dari anak-anak hingga baligh." Ini

menyebabkan tidak difuliskannya dom bagi mereka. Jika saja murtadnya
sah, maka ifu akan dicatat baginya.

sedangkan Islam maka tidak diuajibkan kepadanya, tetapi hal
ifu dicatat sebagai kebaikan bagir,sn. Di sisi lain, karena murtad
menyebabkan seorang yang murtad dibunuh, maka hukuman ifu tidak
diberlakukan kepada anak-anak, seperti zina. Namun demikian, jika dia
masuk Islam, maka Islamnya sah. sebab dia melakukan sesuafu yang
bermanfaat dan baik baginya, maka ini menyerupai wasiat dan
pengawasan. sedangkan murtad menyebabkan bahaya dan kerusakan
baginya, maka tidak sah bila dilakukan oleh anak-anak. Berdasarkan hal
ini, maka hukumnya seperti orang yang tidak murhd. Jika telah baligh
dia masih bersikeras murtad, maka dia benar-benar murtad pada saat
itu.

I
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L544. Masalah: Abu Al Qasim AI Kharqi berkata,
':Dia tidak dibunuh hingga telah mencapai usia baligh, dan

setelah balighnya diberi tenggang waktu selama tiga hari.
Jika dia tetap kafir karena murtad, maka dia dibunuh."

Kesimpulannya: bahwa anak-anak tidak dibunuh, baik kita

mengatakan murtadnya sah maupun tidak. Sebab anak-anak tidak wajib

dihukum, dengan dalil dia masih belum bersenfuhan dengan hukum

seperti hukum zina, pencurian, dan semua hukum had, serta tidak

dibunuh untuk diqishash. Jika ketika dia telah baligh tetap murtad, maka

dia baru ditetapkan murtad pada saat ifu, dan diminta unfuk bertobat

selama tiga hari. Jika bertobat, maka tobahya diterima, dan jika tidak

mau bertobat maka dia dibunuh, apakah kita mengatakan bahwa dia

murtad sebelum balighnya atau tidak. Apakah dia muslim asli yang

murtad atau kafir masuk Islam, kemudian anak ifu murtad.

1545. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika suami istri murtad dan keduangra pergi ke daerah
perang, maka keduanya atau salah satu dari anaknya tidak
diberlakukan hukum murtad, jika sebelum murtadnya terkait
perbudakan.'

Kesimpulannya: Bahwa budak tidak berlaku baginya hukum

murtad, baik laki-laki maupun perernpuan, baik dia pergi ke daerah

perang maupun tetap bemda.di negeri Islam. Pendapat ini disampaikan

oleh Imam Asy-Syafi'i. Abu Hanifah berkata, "Jika perempuan yang

murtad pergi daerah perang, maka dia dapat diladikan budak. Setab

Abu Bakar pemah menahan Bani Hanifah dan menjadikan

perempuannya sebagai budak, dan Ummu Muhammad bin Al Hanafiah

adalah termasuk dari tahanannya.
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Menurut pendapat kami; Ada dalil dari sabda Nabi S,
"Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.'82 Selain

itu, tidak diperbolehkan mengakui kekufurannya, maka tidak
diperbolehkannya juga menjadikannya sebagai budak, seperti laki-laki,

dan tidak pemah dinyatakan bahwa orang-orang yang ditahan oleh Abu
Bakar mereka masuk Islam, dan juga tidak ditetapkan bagi mereka
hukum murtad.

Jika dikatakan, "Telah diriwayatkan dari Ali, bahwa seorang

wanita yang murtad ditahan,"33 maka kami jawab, "Hadits ini dhaif dan

dinilai dhaif oleh Ahmad. Sedangkan anak-anak orang yang murtad, jika

mereka dilahirkan sebelum murtiad, maka mereka dihukumi sebagai

orang Islam mengikuti ayahnya, dan mereka tidak dianggap mengikuti
ayahnya ketika ayahnya murtad. Sebab Islam itu di atas dan mereka
telah ikut awalnya pada keislamannya. Jadi mereka tidak dianggap

mengikuti kekufurannya. Karena ifu, anak-anak tersebut tidak
diperbolehkan dijadikan budak ketika masih kecil, karena mereka
muslim, dan juga ketika besar sebab mereka tetap Islam setelah

sebelumnya kafir. Jadi mereka adalah anak-anak muslim.

Jika setelah dewasa, mereka kafir, maka mereka murtad.
Hukumnya sama seperti hukum ayahnya dalam hal.diminta bertobat dan

diharamkannya menjadikan budak. sedangkan apabila terjadi setelah

murtad, maka dia dihukumi kafir. Sebab dia dilahirkan di tengah-tengah

orang kafir. Karena itu diperbolehkan untuk dijadikan budak, sebab dia

tidak murtad.

Imam Ahmad menulis, "lfulah pendapat Al Kharqi dan Abu
Bakar secara zhaht. Ada kemungkinan, tidak diperbolehkan dijadikan

32 Tehh dijelaskan sebelumnya dalam kitab "Al Murtad"
s3 HR. AI Baihaqi dahm As.Sunan N Kubm (8/2081, Abdurrazzaq dalam .4/

Mushannaf (lO/l7L,L87l5l, hnu Abi Syaibah dalam Al Mushannafdari kitab N Jihad
bab "Apa yang mereka katakana tentang laki-lak yang masuk Islam, kemudian
murtad" (2/2671.
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budak, sebab ayah-ayah mereka juga tidak diperbolehkan diladikan

budak. Karena mereka tidak diminta upeti, maka mereka juga tidak

dijadikan budak. Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Abu Hanifah

berkata, "Jika mereka dilahirkan di negeri Islam, maka mereka tidak

diperbolehkan untuk ddadikan budak. Jika mereka dilahirkan di daerah

perang, maka diperbolehkan dijadikan budak.

Menurut pendapat kami; Bahwa tidak ditetapkan kepada mereka

hukum Islam. Karena ifu, diperbolehkan untuk menjadikan mereka

sebagai budak, seperti anak-anak orang yang diperangi. Dan ini berbeda

dengan ayah mereka. Berdasarkan hal ini, jika dia menjadi tahanan

setelah pergi ke daerah perang, maka hukumnSn seperti semua hukum

yang berlaku kepada orang yang diperangi. Jika dia berada di negeri

Islam, maka dia tidak dikenakan upeti. Demikian juga ketika dia mau

mengeluarkan upeti setelah pergi ke daerah perang, maka tidak diakui

upetinya. Sebab dia berpindah kepada kekufuran setelah turunnya Al

Qur'an. Sedangkan wanita yang hamil ketika murtadnya, maka menurut

pendapat Al Kharqi secara zhahA, bahwa dia seperti omng yang baru

kafir. Menurut Imam AsySyafi'i, dia seperti anak yang baru lahir, sebab

dia ada dan dia juga mendapatkan warisan.

Menurut pendapat kami, bahwa kebanyakan hukum

berhubungan dengan bayi yang ada di dalam perut ibunya setelah

dilahirkan. Dernikan juga dengan hukum ini.

L546- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Barangsiapa dari suami istri atau dari anak-anak keduanya

yang enggan unfuk bertobat setelah dinyatakan Islam pasca

baligh dan diminta bertobat selama tiga hari, maka

dibunuh."

Perkataannya, "Yang dinyatakan Islam," yakni yang dilahirkan

sebelum kedua orang hnnya murtad, maka mereka dihukumi muslim
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dan mereka tidak dijadikan budak. Jika suami istri itu atau anak-anaknya
bisa untuk diminta bertobat setelah mencapai usiq baligh dan berakal,
maka hendaknya dilakukan. Jika mereka tidak mau bertobat, maka
mereka dibunuh. Jika belum baligh, maka ditunggu hingga baligh,
kemudian diminta bertobat. Jika tidak mau bertobat, maka dibunuh.
Namun dia juga perlu dipenjara hingga tidak kabur.

Pasal: Jika penduduk suafu kampung murtad dan
diberlakukan hukum murtad kepada mereka, maka kampung
ifu menjadi daerah per.rng. _Diperbolehkan mengambil harta
rampasan perang mereka dan menahan istri-istri mereka
setelah murtad- Pemimpin Islam hendaknya memerangi
mereka- sebab Abu Bakar Ash-Shiddiq telah memerangi
orang-orang yang murtad dengan iekelompok sahabat.
selain itu, karena Allah S memerintahkan unfuk memerangi
orang kafir dalam beberapa tempat di Al eur'an. Mereka
justru lebih berhak untuk diperangi. sebab meninggalkan
agama yang benar dan murtad menyebabkan bahaya yang
besar bagi mereka.

Jika mereka diperangi, maka yang diperangi adalah orang-orang
yang kuat, diintai penggagasnya dan diobati orang yang terruka, serta
diambil harta rampasan perang mereka. pendapat ini dinyatakan oleh
Imam Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Tidak menjadi daerah perang, hingga ada
pada mereka tiga perkara: Pertama, keadaannya seperti medan perang
karena tidak ada aset pemerintah Islam di sana. Kedua, tidak ada lagi di
daerah ifu orang muslim dan non-muslim.yang masih berada di bawah
perlindungan Islam. Ketiga, mereka melakukan perbuatan-perbuatan
yang murtad.
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Menurut pendapat kami, bahwa daerah itu telah menjadi daerah

kafir dan diberlakukan hukum daerah kafir. Maka ia menjadi medan

perang, sebagaimana jika ketiga perkara tersebut ada pada mereka,

karena mereka adalah kafir asli.

Pasal: Jilra orang lnng murtad melakukan
pembunuhan untuk membalas dendam secara sengaja, maka

dia wajib diqishash, seperti yang dinyatakan oleh Imam Ahmad. Namun

wali korban tetap diberi pilihan antara mengqishash atau

memaafkannya. Jika walinya memilih qishash, maka yang didahulukan

adalah dia dibunuh karena murtad. Baik murtadnya duluan atau

belakangan. Sebab ifu adalah hak manusia. Jika walinya memaafkannya

dengan ganti denda harta, maka dia wajib membayar dlyat dari

hartanya.

Jika dia membunuh karena tersalah, dia wajib membayar diyat

dari hartanya, sebab dia dianggap tidak memiliki saudara laki-laki

dengan murtadnya..AI Qadhi berkata, "Diambil diyat darinya selama tiga

tahun, karena ini adalah diyat pembunuhan tersalah."

Jika dia dibunuh atau meninggal dunia, maka diambilkan diyat

dari hartanya pada saat ifu juga, sebab hutangnya telah mendahului

ajalnya, apalagi pada orang yang tidak memiliki orang yang mo'r,rarisi.

Ada kemungkinan juga dia diwajibkan membayar diyat pada satu

keadaan. Sebab sebenamya diyat adalah hak saudara-saudaranya yang

laki-laki untuk meringankan beban mereka. Karena mereka memikul

beban orang lain tanpa disengaja. Adapun pelaku pembunuhan itu

sendiri, maka diwajibkan diyat kepadanya, sebab dia harus mengganti

apa yang dirusak, seperti dalam hal mengganti apapun yang dirusaknya.
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L547. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Barangsiapa yang kedua orang fuarnya masuk Islam, maka
anak-anakny. yang masih kecil mengikuti agama ayahnya.'

Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. para ulama yang
bersandar kepada rasionalitas mengatakan, "Jika kedua orang tuanya
atau salah safunya masuk Islam, sedangkan anaknya sudah nalar,
kemudian dia tidak mau masuk Islam, maka dia dipaksa, namun tidak
dibunuh.

Imam Malik berkata, "Jika ayahnya masuk Islam, maka anak-
anaknya mengikutinya. Jika ibunya yang masuk Islam, maka anak-
anaknla tidak mengikutinya, sebab anak-anak orcrng yrang diperangi ikut
kepada ayahnya dan bukan kepada ibunya. Adapun dalilnya adalah
bahwa kedua orang ynng berasal dari kalangan budak, jika keduanya
memiliki anak, maka perwaliannya ikut kepada hran dari ayahnya tanpa
tuan dari ibunya. Jika ayahnya seorang hamba sahaya dan ibunya
berada di bawah perwalian, kemudian ayahnya sebagai hamba sahaya
dimerdekakan, maka hak perwalian anaknya ditarik dari fuannya. sebab
anak menjadi mulia dengan kemuliaan ayahnya dan dia berhak untuk
memakai nama kabilahnya, tanpa kabilah ibunya. Anak wajib mengikuti
ayahnya dalam halagamanya, apapun agama sang ayah."

Ats-Tsauri mengatakan, "Jika anak itu telah mencapai usia
baligh, maka dia dipilihkan antara mengikuti agama ayahnya dan agama
ibunya. Agama apapun yang dipilihnya, maka dia menjadi pemeluk
agama itu." Barangkali dia berdalil dengan hadits anak yang ayahnya
masuk Islam, sedangkan ibunya tidak mau masuk Islam, maka
Nabi $ memilihkan kepadanya antara ikut agama ayahnya atau ibunya.

Menurut pendapat kami, bahwa anak mengikuti kedua orang
fuanya dalam un$an agama. Jika keduanya berbeda agama, maka anak
harus mengikuti yang bemgama Islam dari keduanya, seperti anak orang
muslim dari hamba sahaya yang terikat perjanjian. selain itu karena
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Islam itu tinggi dan tidak ada melebihi ketinggiannya. Islam diperkuat

sebagai pilihan, karena ia adalah agama yang diridhai oleh Allah & bagi

hamba-hamba-Nya, dan unfuk agama ifulah Allah mengutus Rasul-Nya

kepada makhluk ciptaan-Nya. Alasan lain, karena dengan memeluk

agama Islam orang dapat menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Di dunia dia selamat dari dibunuh dan dijadikan budak serta membayar

upeti. Sedangkan di akhirat selamat dari murka Allah dan adzab-Nya.

Alasan yang lain juga adalah bahwa negeri itu adalah negeri

Islam, maka anak-anak yang ditemukan di negeri itu dihukumi muslim,

demikian juga dengan orang yang tidak jelas statusnya. Jika dia

dihukumi muslim, maka dia dipaksa untuk masuk Islam, jika dia

terhalang unfuk dibunuh, sama seperti anak-anak kaum muslimin

lainnya. Selain itu, karena dia muslim, maka apabila dia keluar dari
Islam, dia wajib dibunuh, sebagaimana sabda Nabi $, "Banngsiapa

yang mengganti agamanln, maka bunuhlah dia!"Dernikian juga dengan

'qiyas kepada masalah lainnya.

Menurut pendapat kami, pemyataan Imam Malik, bahwa ibu

merupakan salah satu dari kedua 'orang tuanya, maka anak harus

mengikuti ibunya jika ibunya masuk Islam, seperti ayahnya. Bahkan

mengikuti ibu dalam hal agamanya lebih diutamakan. Sebab ibu lebih

spesial baginya. Sebab anak tercipta dari ibunya, telah mengandungnyti

dan menyusuinya. Karena ifu, anak mengikuti ibunya apakah dia

menjadi hamba sahaya atau merdeka, dalam hal menjadi budak yang

diawasi atau terikat perjanjian. Selain ifu, karena sernua hewan, anaknya

mengikuti ibunya tanpa ayahnya dan ini bertentangan dengan apa yang

telah disebutkannya. Sedangkan memberikan pilihan kepada anqk,

maka itu dalam hal pengasuhan, dan bukan dalam un$an agama.

1548. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Demikian juga orang yang salah safu dari kedua orang
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tuanya meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka harta
warisannya dibagikan kepadarrya sekalipun dia muslim
dengan meninggalnya salah safu dari keduanya."

Maksudnya, iika salah safu dari kedua orang fua anak ifu

meninggal dunia dalam keadaan kaftr, maka anaknya menjadi muslim

dengan meninggalnya, dan dia berhak mendapatkan harta warisannya.

Sedangkan menurut mayoritas fuqaha, dia 'tidak dihukumi sebagai

muslim dengan meninggalnya kedua omng fuanya atau salah safunya,

sebab dia telah kafir dengan mengikuti kedua orang tuanya, dan tidak

ada tanda-tanda Islam darinya dan juga dari orang yang mengikutinya.

Karena ifu, dia tetap kafir seperti sebelumnya. Selain ifu, karena tidak

ada hadits dari Nabi #, j,rgg dari salah satu khalifahnya, bahwa beliau

memaksa oftu1g non-muslim yang dilindungi unfuk masuk Islam dengan

meninggalnya sang ayah. Padahal pada masa mereka, tidak terlepas dari

adanya peristiwa meninggalnya sebagian non-muslim yang dilindungi,

dan menjadi yatim.

Menurut pendapat kami, ada dalil dari sabda Nabi $, "Setiap

anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang

menjadikannya yahudi, nasrani, dan majusi."34 (Muttafaq Alaih). Maka

kekufuran anak ifu, karena perbuatan kedua orang fuanya. Ketika salah

sahr dari keduanya meninggal dunia, maka dia tidak mengikuti orang

tuanya lagi, melainkan tetap pada fitrahnya yang dia dilahirkan.

Selain itu, karena masalah ini diwajibkan kepada orang yang

meninggal ayahnya di negeri Islam dan negeri yang diberlakukan hukum

Islam kepada penduduknya. Karena itu, kami menghukumi anak-anak

temuan di negeri itu sebagai muslim. Sedangkan stafus kafir hanya ada

pada anak yang memiliki kedua orang fua. Ketika keduanya atau salah

satunya tidak ada, maka anak tetap pada hukum negeri Islam, karena

dia sudah tidak lagi mengikuti orang yang kafir. Adapun warisan

34 Telah dijelaskan dalam masalah nomor 1542.
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ayahnya, maka dia tetap mendapatkannya, sebab dia menjadi muslim

kembali setelah meninggalnya ayahnya. Jadi dia tidak didahului oleh

Islam yang melarangnya mendapatkan warisan dari orang yang kafir.

Selain ifu, karena kebebasan yang berhubungan dengan

kematian tidak menyebabkan adanya warisan, seperti jika seorang tuan

berkata kepada hamba sahaya miliknya, "Jika ayahmu meninggal dunia,

maka engkau merdeka." Kemudian ayahnya meninggal dunia, maka dia

menjadi merdeka, dan fidak mendapatkan warisan. Karena itu,

keislaman seseorang yang berhubungan dengan kematian seharusnya

tidak menghalangi warisan.

Hal ini jika kematian itu terjadi di negeri Islam, sebab apabila

seorang anak tidak lagi mengikuti kedua orang tuanya atau salah

satunya, maka tetap berlaku padanya hukum Islam. Sedangkan jika

berada di medan perang, maka kami tidak menghukumi islamnya anak

orang-orang kafir dengan meninggalnya kedua orang tuanya, atau salah

satunya. Sebab hukum Islam tidak diberlakukan di daerah perang.

Demikian juga kami tidak menghukumi Islam bagi anak-anak

temuannya.

L549. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Barangsiapa yang memberikan kesaksian tentang murtad,
lalu berkata, "Aku tidak murtad." Maka jika dia bersyahadat
bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad # adalah

utusan Allah, dia tidak perlu diinterogasi."

Dalam pembahasan masalah ini ada dua pasal:

Pasal Pertama: Jika seseor.rng memberikan kesaksian

atas murtadnya seseorang, lalu orang yang murtad
mengingkari, maka pengingkarannya tidak diterima, dan dia diminta

untuk bertobat. Jika dia bertobat, maka tobatnya diterima. Tetapi jika
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tidak mau, maka dia dibunuh. Dikisahkan dari sebagian sahabat Abu

Hanifah, bahwa pengingkarannya cukup unfuk kembali kepada Islam

dan tidak harus melafazhkan syahadat. Sebab apabila dia mengakui

kafir, kemudian dia ingkar, maka diterima pengingkarannya, dan dia

tidak disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Demikian di sini.

Menurut pendapat, ada dalil yang diriwayatkan oleh Al Atsram

dengan sanadnya dari Ali rg, bahwa seorang laki-laki Arab yang telah

masuk agama Nasrani didatangkan kepadanya, lalu dia diminta bertobat

dan tidak mau bertobat. Karena itu dia dibunuh. Kemudian seorang

sekelompok orang di datangkan kepadanya juga dan mereka zindiq.

Beberapa orang saksi yang adil didatangkan, tetapi mereka mengingkari

dan mengatakan, "Kami tidak memiliki agama lain selain Islam." Lalu

mereka dibunuh dan tidak diminta bertobat. Ali & berkata, "Tahukah

kalian mengapa saya meminta bertobat kepada omng yang telah masuk

agama nasrani? Saya memintanya bertobat karena dengan jelas

menampakkan agamanya. Seiangkan golongan zindiq yang sudah jelas

terbukti murtad, mengingkari bahwa mereka murtad. Karena ihr, saya

langsung membunuhnya dengan bukti-bukti yang ada."

Selain itu, karena orang zindiq telah ditetapkan kafir, sehingga

tidak dihukumi sebagai muslim tanpa mengucapkan kembali dua kalimat

syahadat seperti orang kafir yang asli. Selain. itu juga, karena

pengingkarannya mempakan pendustaan terhadap bukti itu. Karena itu

pengingkarannya tidak digubris, seperti dakr,vaannya yang lain.

Sedangkan apabila dia mengakui kafir, kemudian

mengingkarinya, maka ada kemungkinan kami katakan tentang hal itu

seperti masalah yang kami bahas. Jika kami menerima, maka

perbedaan antara keduanya, bahwa hukum had diwajibkan kepadanya

dengan perkataan tersebut dan diterima ucapannya yang menyatakan

murtad. Adapun apa yang ditetapkan dengan bukti dari seseorang dan

tidak ditetapkan dari perkataannya, maka murtadnya tidak diterima,
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$eperti kasus zina. Dalam kasus zina, apabila zina ditetapkan dengan

perkataannya, kemudian dia menarik perkataannya, maka itu cukup dan

. tidak dihukum. Sedangkan apabila zinanya ditetapkan dengan suatu

bukti, maka penarikan perkataannya tidak diterima.

Pasal: Kesaksian murtad diterima dari dua orang yang

jujur menumt pendapat mayoritas ulama- Pendapat ini

dikatakan oleh Imam Malik, Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan ulama

yang bersandar kepada rasionalitas. Ibnu Al Mundzir

berkata, *Kami tidak mengetahui safu orang pun yang

berbeda pendapat dengan mereka, kecuali Al Hasan- Dia

berkata, "Tidak diterima kesaksian dalam suatu kasus yang

menyebabkannya dibunuh, kecuali dengan empat saksi-

Sebab kesaksian ifu menyebabkan pembunuhan- Maka tidak

diterima kecuali dari empat orang saksi, berdasarkan qiyas kepada saksi

dalam perzinaan.

Menurut pendapat kami, bahwa kesaksian itu bukanlah

kesaksian dalam kasus zina. Karena itu dapat diterima dari orang saksi

yang jujur, seperti kesaksian atas kasus pencurian. Dan, tidak sah

qiyasnya kepada kasus zina yang kesaksiannya harus berasal dari empat

orang saksi dengan alasan hukumannya dibunuh. Sebab dalam kasus

zina pada orang yang belum menikah, dia tidak dibunuh. Dengan

demikian, sebabnya bukan karena bentuk hukumannya, tetapi karena

zina itu sendiri. Dan, hal itu tidak ada dalam kasus murtad. Selain itu,

perbedaan antara keduanya, bahwa orang yang menuduh zina wajib

didera sebanyak delapan puluh kali, dan ini berbeda dengan orang yang

menuduh murtad.

Pasal kedua: Jika murtadnya ditetapkan dengan adanya bukti

atau lainnya, kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat, bahwa

tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka
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tidak perlu diinterogasi kebenaran atas kesaksiannya dan dia dibiarkan

pergi, serta tidak perlu diperbincangkan lagi apa yang pemah dilakukan,

sebagaimana sabda Nabi 6$, "Aku dipeintahl<an unfuk memerangi

manusia, hingga mereka mengatakan "Laa llaaha lllallaah" (Tiada Tuhan

selain Allah)." Jika mereka mengatakannya, maka jiwa dan harta

mereka dilindungi, kecuali dengan cara yang benar dan perhifungannya

ada pada Allah." (Muttafaq Alaihl

Selain itu, karena ini unfuk menetapkan islamn5n orang, kafir

yang asli. Demikian juga dengan islamnya orang yang murtad. Untuk
menetapkan sahnya keislamannya tidak perlu diinterogasi. Sedangkan

perkataan AI Kharqi mengarah kepada orang kafir yang mengingkari
keesaan Allah atau kerasulan Muhammad $, atau mengingkari

keduanya secara bersamaan.

Adapun orang yang kafir dengan selain ini, maka keislamannya

tidak tercapai kecuali dengan memberikan pengakuan atas apa yang

diingkarinya. Barangsiapa yang mengakui kerasulan Muhammad $ dan

mengingkari diufusnya kepada sekalian alam, maka keislamannya belum

ditetapkan, hingga dia bersaksi bahwa Muhammad $ adalah utusan

Allah kepada seluruh makhluk secara keseluruhan, atau dia menyatakan

dirinya bebas dari semua agama yang bertentangan dengan Islam.

Jika dia mengklaim bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang

akan diufus nanti bukan Muhammad yang sekarang ini, maka dia harus

mengakui bahwa yang diutus itu adalah Rasulullah. Sebab jika dia hanya

mengucapkan dua kalimat syahadat ada kernungkinan dia menginginkan

apa yang diyakininya. Jika dia murtad dengan mengingkari salah satu

kewajiban dalam rukun Islam, maka dia bukan muslim hingga dia

mengakui apa yang diingkarinya dan mengulangi lagi mengucapkan dua

kalimat syahadat. Sebab dia telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya

atas apa yang diyakininya.
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Demikian juga jika dia mengingkari seorang nabi atau ayat

dalam kitab Allah atau salah kitab dari kitab-kitab-Nya, atau malaikat

dari malaikat-malaikat-Nya, atau menganggap mubah yang diharamkan,

maka dalam keislamannyra dia harus mengakui apa yang diingkarinya.

Sedangkan orang kafir yang mengingkari agama dari aslinya,

jika dia bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dan hanya cukup

itu, maka dalam hal ini ada dua riwaynt:

Pertama, dia dihukumi

seorang yahudi berkata, "Aku

utusan Allah," kemudian dia

muslim. Sebab diriwayatkan bahwa

bersaksi bahwa Muhammad adalah

meninggal dunia, Nabi $ bersabda,

"shalatkanlah oleh kalian sahabat kalian ini!"35 Dia memang tidak

mengakui risalah Muhammad, tetapi dia mengakui Muhammad sebagai

rasul dan mentauhidkan Allah. Sebab dia telah membenarkan apa yang

dibawa oleh Nabi S, yaitu ajaran tauhid.

Kedua: bahwa jika dia mengakui keesaan Allah, seperti orang

yahudi, maka dia dihukumi telah masuk Islam. Sebab keesaan Allah

telah menjadi keyakinan mereka. Karena ifu, apabila dia mengakui

kerasulan Muhammad $, maka sempumalah keislamannya. Jika dia

tidak mengakui keesaan Allah, seperti pemeluk agama nasrani dan

majusi serta penyembah berhala, maka dia tidak dihukumi masuk Islam

3s HR. Ahmad dalam Musnadnya (3/260), Al Hakim dalam Al Mustadrak
(l/363), dan dia berkata, "Shahih dan disetujui oleh Adz-Dzahabi." Dan ini seperti
yang dikatakan oleh keduanya. Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la, sebagaimana dalam
Al Majma'(42/3). N Haitsami berkata, "Para pemwinya adalah perawi hadit shahih,"
dengan lafazhh, "Shalatlah kalian untuk saudara kalian!" hadits irii aslinyra ada dalam
riwayat Al Bukrhari dan lainnyra. HR. Al Bukhari dalam "Al Janaa'iz" (3/ [rrdltsl356/
FathulBaari), Abu Daud dalam "Al Janaa'iz" (3/3095), Al Baihaqi dalam As-Sunan Al
Kubm (3/383), Ahmad dalam "Musnadnya" (3/227,280), dari jalur Tsabit dari Anas,
dia berkata, "Seorang anak Yahudi. melayani Nabi $, kemudian dia sakit dan Nabi $
menjenguknya. Lalu beliau duduk di samping kepalanya. Beliau berkata, "Masuklah
agama Islam!" Dia kemudian melihat ayahnya, dan ayahnya berkata kepadanya,
"Taatilah Abu Al Qasim $." Maka dia pun masuk Islam. Nabi f$ kemudian keluar
dan bersabda, "segala puji bagi A[ah yang telah menyelamatkannln. dari nemka."
lafazhh milik Al Bukhari.
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hingga bersyahadat, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Demikian yang

dinyatakan dalam banyak hadits dan inilah pendapat yang shahih. sebab
orang yang mengingkari dua hal, maka pengingkarannya terhadap
keduanya tidak hilang dengan mengakui keduanln secara keseluruhan.

Jika dia berkata,'"fiku bersaksi bahwa Nabi adalah utusan
Allah," maka dia tidak dihukumi telah masuk Islam. Sebab bisa jadi yang

dimaksud adalah selain dari nabi kita. Jika dia berkata, "Aku mukmin,
atau saya muslim," maka Al Qadhi berkata, "Da secara hukum telah
dinyatakan muslim dengannya, meskipun dia tidak mengucapkan dua
kalimat syahadat. sebab dua kalimat s5nhadat hanya dua nama unfuk
sesuafu yang telah jelas dan diketahui, pitu dua kalimat syahadat.

. Jika dia mengabarkan tentang dirinya dengan sesuafu yang

mengandung dua kalimat syahadat, berarfi dia sedang mengabarkan
dirinya dengan keduanya. Diriwa5ratkan dari Miqdad, bahwa dia berkata,
"wahai Rasulullah, apa pendapatrnu jika aku bertemu seseorang yang

kaftr, lalu dia memerangiku, lalu menebas salah safu tanganku dengan
pedang, dan keduanya terputus. Kemudian aku berlindung di balik
pgpohonan dan aku berkata, "Aku telah masuk Islam." Apakah aku bisa

membunuhya wahai Rasulullah setelah aku mengucapkannya?" Beliau
menjawab, "Janganlah engkau manbunuhnya. Jika kamu
membunuhnya, maka dia berada di posisimu sebelum kamu
membunuhnya. sedangkan kamu berada di posisinya sebelum dia

mengatakan kalimat yang telah dikatakannya. "36

Diriwayatkan dari Imran bin Hasin, dia berkata, "Kaum muslimin
mendapatkan seseorang laki-laki dari Bani . Aqil, lalu mereka
membawanya kepada Nabi $ dan dia berkata, "Wahai Muhammad,
sungguh aku seomng muslim." Rasulullah $ kemudian bersaMa, "Jika

35 HR. Muslim dalam .4/ Iman (1/155/9F), Al Bukhari dalan At Maghad
(7,zhadib401.9), Abu Daud dalam Ad-DitEt l3/26M1, Al Baihaqi dahm As-Sunan At
Kubm (8/L95), Ahmad dalam Musnad-nya (6/4,51, dari hadits Al Qarawin Al Asu,ad.
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kaniir mengatakannyd dan kamu menguasai :ut'usanmu, rnaka kamu

3tmgat teruntung."e7 
"fiR. 

Musfini) Ada'' k"muhgkinan ini' padh orang

kdffi'rgbilb iasfi;;atau'r,rarg'gang-mthgiiigkari hbesaan Allahi Bedahfukan

orang* 
jyan$'ikafii kai€n"a rnalgngkari'seoraiiS.'aneiki;atau *itib,''i atar:

kanxiaiiban dan;:sem*camflyA'rrraka'dia tidak musltrn. Sbbab'barirrgkali

fia' meyaklni; bahwa l5furtn sepetti itu. Kaiena i patak*' bidriih : seiiiuanya

frdala&r muslimf tetapi di'antdta'itrerbkadil*yaiiEka{tri" :;' j'-'1 " ' ri'::' :^''

Lri-- a. : /.-

dipaksa untuk masuk Islam. Sebab bisa jadi aiu 'UL.,ur, ''a;;'tiaut

difumpahkan darahnya karenrityuhbat. Namun perrdapat@g pertama

fetiih diutHmakan. Seb5b ,ncuru hukum dia telahiiiiasuk'is-larii, 'naka'dia
dlbunuh, jilia menarik litimb"ali ucdffinnya,:sebagaimariS'likattu terJadidi

.':.-:;.,::;.;,.1:;-.:-;1-,.:::rl..-':;^l::i,]:;bitt,.i,.',i:.l- 37 HR. Muslim dalam An-Nadzar (3/8/1262), Abu Dapd dalam "Al Iimaanl' (3/
hadits3316), Ad-Darimi dalam As-Siyar (2/2505it;;{i,}IiiAthail dal5ir{r'ffiiiiriatii,lE"
(4/430,4334341.
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Menurut pendapat kami, bahwa orang yang mengaku Islatr di

daerah perang, maka dia menjadi muslim di daerah Islam seperti orang

yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebab shalat merupakan satu

rukun yang khusus dalam Islam, sehingga dengannya dia dihukumi

sebagai muslim, seperti halnya mengucapkan dua kalimat syahadat.

Adapun kemungkinan dia berpura-pura alim dan riya', maka itu batal

dengan diucapkannya dua kalimat syahadat, baik dia kafir asli maupun

murtad.

Sedangkan rukun-rukun Islam lainnp, seperti zakat, puasa, dan

haji, maka dengan melakukannya saja dia tidak dihukumi sebagai

muslim. Sebab orang-omng musyrik juga melaksanakan ibadah haji

pada masa Rasulullah $, hingga Nabi $ melarang mereka dan beliau

bersabda, "Setelah tahun ini, fidak ada lagi onng musyrik Sang
melaksanakan haji."

Adapun zal<at, maka ia bagian dari sedekah, dan mereka selain

orang Islam juga bersedekah. Nasrani Bani Tughlab diwajibkan untuk

menunaikan zakat, persis seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin,

tetapi mereka tidak menjadi muslimin dengan hal ifu. Sedangkan, maka

setiap pemeluk agama berpuasa, sebab puasa bukanlah dengan

perbuatan, melainkan ia menahan dari perbuatan tertenfu dalam waktu

tertentu. Dan, ini juga dilakukan oleh orang kafir. Mengenai niatnya,

tidak ada masalah. Sebab niat adalah perkara batin dan tidak perlu kita

ketahui.

Ini semua berbeda dengan shalat. Sebab ia adalah perbuatan

yang berbeda dengan perbuatan orang-orang Unr dan khusus unfuk

orang yang beragama Islam. Karena itu, tidak dikatakan seseorang itu

muslim, hingga dia mengerjakan shalat, gmg tenfu saja berbeda dengan

shalat orang kafir, baik dari segi arah kiblatnya, rukuk, dan sujudnya.

Shalat tidak tercapai hanya dengan berdiri saja. Sebab mereka hanya

berdiri saja dalam ibadah mereka.
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Dalam masalah ini, tidak ada bedanya antara orang kafir asli dan

murtad. Sebab apa yang dengannya dia dapat dikatakan muslim pada

asalnya, maka hal itu juga bisa dilakukan oleh orang yang murtad,

rrperti mengucapkan dua kalimat syahadat. Berdasarkan hal ini, jika

orang yang murtad meninggal dunia, lalu ahli warisnya menunjukkan

suatu bukti, bahwa dia melaksanakan shalat setelah murtadnya, maka

mereka dihukumi berhak mendapatkan harta warisan, kecuali apabila

dikatakan bahwa dia murtad setelah melaksanakan shalat. Atau

dikatakan, bahwa karena mengingkari suafu ketr,rajiban, atau

kitab, atau nabi, atau malaikat, atau semacamnya dari berbagai macam

prilaku bid'ah yang dikatakan oleh pelakunya sebagai bagran dari Islam.

Maka dia tidak dihukumi sebagai orang Islam dengan shalatnya. Sebab

dia meyakini wajibnya shalat dan mengerjakannya, tetapi dia kafir, maka

perbuatannya menyerupai yang bukan shalat. Wallahu a'lam.

Pasal: Jika orang yang tidak diperbolehkan dipaksa

masuk Islam, kemudian dia dipaksa masuk Islam, seperti
non-muslim yang dilindungi dan orang yang meminta
jaminan keamanan, kemudian dia masuk Islam, maka tidak

ditetapkan baginya sebagai orang Islam, hingga ada sesuatu yang

menunjukkan keislamannya secara taat dan suka. Misalnya, dia

dinyatakan Islam setelah hilangnya unsur paksaan baginya. Jika dia

meninggal dunia sebelum ifu, maka hukumnya seperti hukum orang

kafir.

Jika dia kembali ke agama kafir, maka dia tidak diperbolehkan

untuk dibunuh dan juga tidak dipaksa untuk masuk Islam. Pendapat ini

dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Muhammad bin Al Hasan

mengatakan, "Dia menjadi muslim secara zhahir. Jika dia keluar dari

Islam, maka dia dibunuh jika tidak mau lagi masuk Islam, dengan dalil

keumuman sabda Rasulullah $, "Aku diperintahkan unfuk memerangt
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manusia, hingga mereka mengatakan "I-aa llaaha lllallaah" (Tiada

Tuhan selain Allah)." Jika mereka mengatakannya, maka jiwa dan

harta mereka dilindungi, kecuali dengan cara yang berrar dan

perhitungannya ada pada Allah." Selain itu, karena dia telah

mengucapkan perkataan yang haq, maka dia harus dihukumi sebagai

muslim, seperti orang yang berada di medan perang, jika dipaksa unfuk

masuk Islam.

Menurut pendapat kami, bahwa dia dipaksa untuk melakukan

apa yang tidak boleh dipaksakan kepadanya, maka dia tidak dihukumi

sebagai muslim, sebagaimana jika seorang muslim dipaksa unfuk

menjadi kafir. Adapun dalil yang melarang unfuk memaksakan agama,

firman Allah &,

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). " (Qs. Al

Baqamh l2l:256)

Para ulama telah sepakat bahwa non-muslim yang

dilindungi, apabila mereka melaksanakan kauajibannya, demikian

juga dengan orang yang meminta jaminan keamanan, maka

tidak diperbolehkan membatalkan perjanjian dengan mereka dan tidak

pula memaksakan apa yang tidak seharusnya. Selain ifu, karena

paksaan masuk agama Islam menrpakan paksaan yang tidak

diperbolehkan. Karena ifu, apabila masuk Islam karena dipaksa, maka

tidak ditetapkan keislamannya baginya, sama seperti pengakuan dan

pembebasan.

Namun ini berbeda dengan orang yang dipemngi dan orang yag

murtad; karena membunuh keduanSa diperbolehkan, sehingga

'v-lic;$i$
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diperbolehkan juga dipaksa masuk agama Islam, seperti dengan

mengatakan, "Apabila kamu memeluk agama Islam kamu selamat, jika

tidak kami akan membunuhmu!" Jika dia masuk Islam setelah itu, maka

keislamannya dianggap sah, sebagai jika seorang muslim dipaksa untuk

melaksanakan shalat, kemudian dia shalat.

Sedangkan untuk un$an batinnya, maka ifu urusan antara dia

dengan Tuhan-nya. Jika dia meyakini Islam dengan hatinya dan benar-

benar Islam perbuattrnnya antara dia dengan Allah, maka dia muslim di

sisi Allah. Dengan demikian, dia dijanjikan seperti yang dijanjikan

kepada orang yang masuk Islam s@ara taat. Jika dia tidak meyakini

Islam dengan hatinya, maka dia tetap kafir dan tidak mendapatkan

bagian 
. 
dalam Islam, baik dalam hal yang diperbolehkan untuk

dipaksakan kepadanya maupun dalam hal yang boleh dipaksakan.

Keislamannya tidak tercapai tanpa keyakinan hatinya dari orang yang

berakal, dengan dalil bahwa orang-orang munafiq mereka

menampakkan keislaman, melaksanakan kewajiban-ker,vajibannya, tetapi

mereka tidak muslim.

Pasal: Barangsiapa yang dipaksa untuk kafir dan
mengucapkan kalimat yang menyebabkannya kafir, maka dia

tidak menjadi kafir. Pendapat ini dikatakan oleh Malik, Abu Hanifah,

dan Asy-Syafi'i. Muhammad bin Al Hasan berkata, "Dia kafir secara

zhahir.lstrinya dipisahkan darinya dan tidak mendapatkan warisan dari

saudaranya yang muslim. Jika dia meninggal dunia, maka dia tidak

dimandikan dan tidak pula dishalatkan. Dia muslim antara dirinya dan

Allah. Sebab dia telah mengucapkan kalimat kafir, sehingga dia

dianggap menyerupai orang yang sengaja mengucapkannya.

Menurut pendapat kami, ada dalil dari firman Allah &,
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"Bamngsiapa g,ang l<afrr kepada Attah sesudah dia beriman (dia

mendapat kemurkaan Allah), kecuali oftng Snng dipal$a laftr padahal

hatinya tetap tenang dalam beiman (dia tidak berdosa), akan tetapi

orang yang melapangkan dadanSn unfuk kekafimn, maka kemurkaan

Allah menimpanya dan bagiryn adab yang baar. " (Qs. An-Nahl [16]:
106) Diriwayatkan bahwa Ammar ditangkap oleh orang-orang mus5nik,

l';emudian dipukul, hingga dia mengatakan apa yang mereka minta. Dia
lalu mendatangi Nabi $ dan dia menangis seraya mengabarkan

peristiwa yang terjadi padanya. Rasulullah $ bersabda, "Jika merel<a

telah kembali, maka kembalilah (kepada Islam)."

Diriwayatkan bahwa orang-orang kalir menyiksa orang-orang

lemah dari kalangan grang beriman. Tidak ada seomng pun dari mereka

kecuali memenuhi permintaan orang-orang musyrik, selain Bilal, karena

dia berkata, "Safu, safu."38 Nabi $ bersabda, "Dimaafkan dari umatku

kesalahan dan lupa serta apa yang dipaksakan kepadanya." Selain itu,

karena hal ifu merupakan perkataan yang dipaksakan bukan unfuk

kebenamn, maka tidak ditetapkan padanya, sebagaimana jika dia

dipaksa untuk mengaku. Ini. berbeda dengan apabila dipaksa unfuk

kebenaran, maka dia dipilihkan antara dua perkara yang dia harus

memilih salah satunya. Maka apapun yang dia pilih dia ditetapkan sesuai

dengan pilihannya.

38 HR. Al Baihaqi dahrm (As-Sunan At Kubm 8/2091. Lth. Sirah lbni Hisyam
(L/3L7,3t8), Diriwayatkan juga oleh Abu Na'im dalam Al Hillph (1/L491, hnu Sa'ad
dabm (Ath-Thabaqaat 3/232-233) dan sanadn5ra rlasan
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Jika ditetapkan bahwa dia belum kafir, maka apabila paksaannya

itu telah hilang, dia diperintahkan untuk menampakkan keislamannya.

Jika dia menampakkannya, maka dia tetap pada agamanya yang Islam.

Jika dia menampakkan kekufurannya, maka dia ditetapkan sebagai kafir

sejak dari dia mengucapkan kata kafir. Sebab hal itu sudah jelas bagi

kami, dan dia lebih berlapang dada dengan kekufurannya sejak dia

mengucapkannya dengan disengaja.

Jika ada bukti, bahwa dia mengucapkan kalimat yang

menyebabkannya kafir, sedangkan dia dipenjara oleh orang-orang kafir
dan terikat dalam keadaan takut, maka dia tidak dihukumi murtad.

Sebab secara zhahir ifu adalah paksaan baginya. Jika dia

mengucapkannya dalam keadaan tenang, maka dia dihukumi murtad.

Jika omng-orang yang menjadi ahli warisnya mengaku bahwa dia telah

kembali memeluk agama Islam, tidak diterima kecuali dengan suafu

bukti. Sebab asalnya adalah dia tetap seperti semula. Jika ada bukti yang

mengatakan bahwa dia memakan daging babi, maka dia tidak dihukumi

murtad. Sebab dia kadang-kadang dia memakannya dengan keyakinan

bahwa daging babi itu haram, seperti orang yang meminum khamer

sedangkan dia mqTakini haramqya.

Jika sebagian ahli warisnya mengatakan, "Dia memakannya

dengan meyakini halalnya," atau dia mengakui murtadnya, maka dia

diharamkan mendapatkan warisan. Sebab ifu sama dengan dia

mengakui bahwa dia tidak berhak, dan diberikan kepada orang yang

mengaku Islam sesuai dengan kadar warisannya. Sebab dia tidak

mengklaim lebih dari itu. Sedangkan sisa warisannya diserahkan ke

Baihrl mal, karena tidak ada yang memilikinya. Jika di antara ahli waris

it terdapat anak-anak atau orang gila, maka bagiannya diberikan

kepadanya dan bagian orang yang mengaku murtad dari pewarisnya,

sebab murtadnya tidak ditetapkan kepadanya.
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Pasal: Jika seseorang dipaksa unfuk mengatakan
kalimat yang menyebabkannya kafir, maka sebaiknya dia
bersabar dan tidak mengatakannya, meskipun dia harus mengorbankan
jiwa dan raganya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Khabbab
dari Rasululluh #, beliau bersabda,

,it i eii'"Ll'#';r,y';r ot< oL

yrrfi-: y?r,dt rv &'r5 )Wi+5q2l.

6 ,*,-r**Jl yl:tJ1. \X;, y-; * u; i,ij;- 6

ry f U;ir*(' f;|v # tt)!

"Sungguh ada orang sebelum kalian dikubur di dalam tanah,

kenudian dibaonl<an gergaji .untuk membelah kepala merladi dua,

tetapi itu Adak menghalanginjn mernpertahankan agamanp. Dia juga
disisir dengan sisir dari bai pada dastngt/a kecuali fulangn5a, tetapi ifu
tidak mernbuab4a berpaling dari agaman5n.a9

Dinptakan dalam tafsir firman Allah &1,

'Sdang mqel<a menSaksikan aF Wng mereka pubuat
t*hadap oftngarzng 5nng beiman," (Qs. Al Buruuj I8Sl: 7) bahwa
sebagian mja-raja kaftr menangkap sekelompok orang dari kaum
muslimin, lalu digalikan parit untuk mereka di dalam tanah, kemudian
parit ifu dibakar dengan api. Dikatakan kepada mereka, "Barangsiapa

3e HR. Al Bukhari dalam "Al Manaqib" (6/ hadie g6LZ/ Fathul Baari), Abu Daud
dalam Al Jihad(3/2649), Ahmad dalam "Musnadnla (V109).

"';!"bfiul'14vi9{'
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yang tidak kembali kepada agamanp semula, maka lemparkanlah dia

ke dalam apil" Mal<a mereka pun dilemparkan ke dalam api. Namun

ketika telah sampai kepada giliran seorang wanita yang sedang

menggendong bayinya, dia merasa kasihan terhadap bayrnya. Bayi ifu

kemudian berkata kepada ibunya, "Wahai ibu bersabarlah. Sungguh

engkau berada di dalam kebenaran." Dengan peristiwa ini, Allah

menyebut mereka dalam kitab-Nya. "40

Al Atsram meriwayatkan dari Abu Abdillah, bahwa dia ditanya

tentang seorang laki-laki yang susah, lalu dia ditawari agar menjadi kafir

dan keluarganya dipaksa murtad. Dan mereka dipaksa dengan keras.

Abi Abdillah menjawab, "lni menyerupai apa yang disampaikan dalam

ayat Al Qur'an dari para sahabat Nabi $. Mereka dipaksa mengatakan

suatu kalimat, tetapi mereka membiarkannya melakukan apa saja.

Mereka ingin orang-orang lernah ifu tetap kafir dan meninggalkan

agama mereka. Sebab mereka dipaksa untuk mengathkan suatu kalimat

yang mereka inginkan, kemudian dibebaskan, maka ini tidak apa-apa.

Karena orang yang bermukim di tengah mereka diharuskan mengikuti

mereka, menghalalkan yang haram, meninggalkan kanuajiban,

melakukan yang haram dan kemungkaran. Bahkan jika ada wanita

muslimah, mereka dinikahi hingga melahirkan anak-anak yang kafir.

Demikian juga yang laki-laki. Secara zhahir keadaan mereka kafir dan

melepaskan diri dari agama yang lurus, yaifu Islam.

1550. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Barangsiapa yang murtad, sedangkan dia dalam keadaan
mabuk, maka dia tidak dibunuh, hingga dia sadar dan diberi
tenggang waktu selama tiga hari sejak murtadnya. Jika dia

4o HR. Muslim dalam "Az Ztrhd $n3/2299 -23-L), At-Tirmidzi dalam "At
Tafsiir" (5/33401, Ahmad dalam "MusnadnVa" (6/77,181.
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meninggal dunia dalam keadaan mabuk dan pada saat itu
juga murtad, maka dia mati dalam keadaan kafir."

Ada perbedaan riwayat dari Imam Ahmad tentang murtadnya
orang yang mabuk. Dalam satu riwayat darinya, dinyatakan sah

murtadnya. Abu Al Khaththab berkata, "lni adalah riwayat yang paling
kuat darinya." Demikian juga pendapat madzhab Asy-Syafi,i, dan
diriwayatkan darinya, tidak sah. Dan ini juga pendapat Abu Hanifah.
sebab ini berhubungan dengan keyakinan dan fujuan. sedangkan orang
yang mabuk tidak sah akadnya dan fujuannya. Maka ia menyerupai yang

sia-sia. Selain itu, karena dia hilang akal, mqka tidak sah murtadnya
seperti orang yang tidur. selain ifu juga, karena dia tidak mukallaf, maka
tidak sah murtadnya seperti orang gila. Adapun dalilnya, bahwa dia tidak
mukallaf, bahwa akal merupakan syarat dalam taklif, dan ini tidak ada
padanya. Karena ifu, tidak dibenarkan permintaan tobahrya.

Menurut pendapat kami, bahwa para sahabat
Nabi $ mengatakan tentang orang yang mabuk, "Jika dia mabuk, dia
ngelanfur. Jika ngelanfur, dia berdusta. Maka demlah orang yang

berdusta,"4l Mereka manrajibkan hukuman cambuk bagi orang yang
mabuk, dan dianggap benar apa yang dilakukannya. sebab jika dia
menthalak istrinya, maka thalaknya sahnya, demikian juga dengan
murtadnya.

Adapun perkataan mereka, bahwa orang yang mabuk tidak
mukallaf, maka tidak diperbolehkan, sebab shalat masih diwajibkan
kepada mereka. Demikian juga dengan semua rukun Islam lainnya.
Karena itu, dia berdosa jika melakukan perbuatan haram. Inilah makna
taklif. Selain itu, karena orang yang mabuk tidak hilang akal
sepenuhnya. Maka dia mau melakukan yang hara, dan merasa gembira
dengan kesenangannya serta bertindak semena-mena terhadap apa

41 HR. Malik (dalam A! Muqnththa'z/uz/2l, M-Daraquthni dalam sunartnya
(3/ L57 / 223), Al Baihaqi dalrrm As-9unan lS/320 /gzt',.
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yang membahayakannya. Bahkan dalam wakfu dekatnya mabuknya

akan hilang, sehingga ini dianggap menyempai orang yang ngantuk.

Dan, ini tentu saja berbeda dengan tidur dan gila. Sedangkan

permintaan agar orang yang mabuk segera bertobat, maka hal itu
ditunda hingga dia betul-betul sadar dan telah sempuma akalnya, dapat

dipahami apa yang dikatakannya, setrta hilang sesuafu yang meragukan

padanya, jika dia mengatakan kafir dengan meyakininya. Sebagaimana

permintaan kepadanya agar bertobat difunda hingga kembali akalnya.

Demikian juga dengan anak-anak difunda hingga berusia baligh dan

sempuma akalnya.

Selain ifu, karena dalam kasus pembunuhan, pelakunya yang

mabuk harus dicela, dan fujuannln tidak akan tercapai ketika dia masih

mabuk. Jika orang yang mabuk dibunuh oleh seseorang dalam keadaan

dia mabuk, maka dia tidak mendapatkan jaminan, sebab perlindungan

jiwanya telah hilang dengan murhdn5n. Jika dia meninggal dunia atau

dibunuh, maka ahli warisn5n yang muslim tidak mendapatkan warisan

darinya, dan tidak dibunuh hinggu diberi waktu tiga hari dari waktu

murtadnya.

Jika mabuknya berkelanjutan lebih dari tiga hari, maka tidak

diterima, hingga dia sadar, kemudian diminta bertobat setelah sadamya.

Jika dia bertobat, diterima. Jika tidak, maka dia dibunuh pada saat itu
juga. Jika dia masuk Islam dalam keadaan mabuk, maka sah

keislamannya, kemudian setelah sadar dia ditanya kembali. Jika dia

tetap pada keislamannya, maka dia muslim, sejak dia mengatakan

masuk Islam. Sebab Islamnln sah. Jika dia mengatakan kafir, maka dia

kafir dari sekarang. Sebab Islamnya,sah. Adapun dia ditanya lagi, unfuk

menampakkan keislamannya. Jika dia meninggal dunia setelah Islamnya

dalam keadaan mabuk, maka dia mati dalam keadaan sebagai muslim.

At Mughni - E



Pasal: Sah Islamnln orang yang mabuk dalam
keadaan dia mabuk, apakah dia kafir asli atau murtad. sebab
apabila murtadnya dianggap sah, maka dianggap sah pula Islamnya.
sebab jika dalam mengatakan sesuafu yang membahayakannya sah,
maka ketika dia mengatakan sesuafu yang bermanfaat baginya tentu
lebih utama untuk dianggap sah. Jika dia keluar dari Islam dan berkata,
"saya tidak tahu apa yang telah saya katakan." Maka perkataannya
tidak digubris dan dia dipaksa pada Islam. Jika menyatakan Islam
diterima, dan jika tidak maka dia dibunuh. sebab dia telah murtad.
Namun diutamakan untuk tidak sah keislamannya, berdasarkan
pendapat yang mengatakan bahwa murtadnya tidak sah. Maka orang
yang tidak sah murtadnya, tidak sah juga Islamnya, sama seperti anak-
anak dan orang yang grla.

Pasal: Tidak sah murtad dan masuk Islam yang
dilakukan oleh orang gila- sebab perkataannya tidak
dianggap- Jika dia murtad ketika masih waras, kemudian
setelah itu gila, maka dia tidak dibunuh daram keadaan
masih gila. sebab dia dibunuh dalam keadaan masih murtad.
sedangkan orang gila tidak dapat dikatakan bersikeras dengan
kegilaannya dan tidak mungkin diminta bertobat. Jika diwajibkan
qishash kepadanya, lalu dia menjadi gila, sebab qishash tidak gugur
darinya dengan sebab dari dirinp sendiri. Di sini qishash bisa gugur
dengan kembali menarik pemyataannya. selain itu, karena qishash
gugur apabila orang yang berhak mengqishash mengugurkannya. Ini
sama seperti masalah kita, lika orang yang berhak mengqishash menjadi
gila, maka qishash tidak dapat diperiuhi ketika dia masih gila.

Pasal: Barangsiapa lnng dihukumi mendapatkan
hukum had, kemudian murtad, lalu masuk Islam, maka
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hukuman had harus ditegakkan kepadanya. Pendapat ini dikatakan oleh

Imam Asy-Syafi'i, baik dia pergi ke daerah perang ketika murtad

maupun tidak. Qatadah berkata tentang seorang muslim yang

berhadats, kemudian pergi ke Romawi, kemudian dia ditahan, jika dia

telah murtad maka hukuman had digugurkan. Jika dia tidak murtad

sebelumnya, kemudian murtiad, maka hukuman had dilakukan

kepadanya. Pendapat seperti ini dikatakan oleh Abu Hanifah dan Ats

Tsauri, kecuali berkenaan dengan hak-hak manusia. Sebab murtadnya

telah menggugurkan amalnya, sehingga gugurlah hak hak Allah yang

ada padanya, sebagaimana jika dia melakukannya ketika masih kafir.

Sebab Islam menghapus apa yang sebelumnya dari dosa-dosa sebelum

masuk Islam.az

Menurut pendapat kami, bahwa hukuman had wajib dilakukan

kepadanya dan tidak gugur dengan murtadnya, sama seperti hak-hak

manusia. Ini berbeda dengan apa yang dilakukannya ketika dia masih

kafir. Maka hukuman itu tidak ditetapkan baginya. Sedangkan

perkataannya yang mengutip hadits "lslam menghapus dosadosa

sebelumnyn," maka png dimaksud adalah apa yang dilakukannya ketika

kafir. Sebab jika yang dimaksud sebelum murtadnya, maka murtadnya

lrang merupakan dosa terbesar menjadi penghapus dosa-dosa, dan

bahwa omng 37ang banlEk dosanln dan harus dihukum had diampuni,

kemudian dia masuk Islam dan dosaryn diampuni serta hukuman

hadqn digugiurkan.

Pasal: Sedangkan apa lrang dilakukannya ketika dia

murtad, maka Mahna mengutip dari Imam Ahmad, dia berkata, "Saya

42 HR. Ahmad (4/199/2OS), Al Hakim dalam Al Musbdmk (3/4541, Muslim

dala;rn Shahittnya" dari li|llab Al Iman(1/L92/1L2), Abu Awwanah dalEim Musnadnya
(L/70,711, dari hadits Amru bin Al Ash Ath Thawiil, dan dia sedang menghadapi

kematian. Dinyatakan tentangnya, "Tidakkah kamu tahu, bahwa Islam telah

menghancurkan apa yang sebelumnya."
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bertanya kepadanya tentang seorang lakilaki yang murtad dari Islam,
lalu dia merampok dan membunuh. Dia kemudian pergi ke medan
perang dan ditangkap oleh kaum muslimin." Dia menjawab, .Hukum

had ditegakkan kepadanya dan diqishash."

Mahna menambahkan, "Saya juga bertanya kepadanya tentang
seorang laki-laki yang murtad, kemudian pergi ke daerah perang, lalu
dia membunuh seorang muslim, dan dia kembali dalam keadaan

bertobat dan telah masuk Islam kembali, lalu walinya menangkapnya,
apakah dia dijatuhi hukum qishash?"

Imam Ahmad menjawab, "Hukum ifu telah berlalu darinya.
Sebab ketika dia membunuh dia dalam keadaan musyrik. Demikian juga
dia mencuri dan dia musyrik. Kemudian setelah itu dia berhenti dan
berkata, "saya tidak mengatakan sesuafu apapun tentang har ini. Al
Qadhi berkata, "Apa yang dilakukan ketika murtadnya, seperti
membunuh dan merampok harta, atau melukai, maka dia harus
menjaminnya, baik di kala sendirian maupun banyak orang. sebab dia
harus komitmen dengan hukum Islam ketika mengakuinya dan tidak
gugur dengan pengingkarannya. Sebagaimana tidak gugur apa yang

telah diharuskan hakim dengan ingkamya.

Pendapat yang shahih. bahwa apa yang dilakukan oletr orang
yang murtad setelah dia pergi ke daerah perang atau keberadaannya
bersama orang banyak tidak menyebabkannya menjamin perbuatannya
sebagaimana yang telah kami sebutkan di akhir bab sebelum ini.
Adapun apa yang dilakukannya sebelum ini, maka dia dihukum, apabira
itu berhubungan dengan hak manusia, ieperti membunuh atau
merampok. Sebab dia berada di negeri Islam, maka harus ditegakkan
hukum pidana padanya, seperti pada non-muslim yang dilindungi dan
orang yang meminta jaminan keamanan.

Sedangkan apabila dia melakukan dosa kepada Altah, seperti
zina, meminum khamer, dan mencuri. Maka jika dia dibunuh karena
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murtad, gugurlah hukuman selain pembunuhan dari hukuman had

lainnya. Sebab apabila hukuman itu menyatu dengan hukuman

pembunuhan, maka dicukupkan dengan hukuman pembunuhan saja.

Jika dia kembali masuk Islam, maka dia hanya dikenai hukuman had

zina dan perampokan. Sebab dia berada di negeri Islam. Maka dia

dihukum seperti non-muslim yang dilindungi dan orang yang meminta

jaminan keamanan.

Adapun hukuman had orang yang meminum minuman kems,

maka ada kemungkinan tidak diwajibkan kepadan5ra, sebab dia kafir dan

tidak ditegakkan baginya hukuman had khamer, seperti semua orang

kafir. Ada kemungkinan juga wajib bagrnya. Sebab dia telah mengakui

hukum Islam sebelum murtadnya. Ini di antara hukumnya, maka tidak

gugur de4gan pengingkarannya setelahnya. Wallahu a'lam.

Pasal: Barangsiapa yang mengaku nabi atau
membenarkan apa yang diklaimnya, maka dia telah murtad.

Sebab Musailamah ketika mengaku nabi dan dibenarkan oleh kaumnya,

maka mereka menjadi murtad. Demikian juga Thalihah Al Asadi dan

orang-orang yang membenarkannya. Sedangkan Nabi $ bersabda,

"Tidak terjadi hari kiamat hingga datang tiga puluh pendusta. Mereka

semua mengaku sebagai utusan Allah."43

'*! HR. Al Bulfiari (dalam pembahasan tentang Al Manaaqib bab: Tanda-tanda

Kenabian (6,zhadib3609/Fath Al Bari), dari hadits Abi Humimh dengan lafazhh,

"Tidak datang kiamat hingga bangkit para Dajjal pendusta dalam waktu dekat dari tiga
puluh orang, semuanya mengaku bahwa mereka adalah ufusan Allah." Diriwayatkan
juga oleh Muslim dalam "Al ltq" bab ':ndak datang hari kiamat hingga orang berjalan

di kuburan orang lain..." (M/2239/ hadits84), Abu Daud dalam l'Al Mulaahim" (4/
hadits4333,z4334), At-Tirmidzi dalam "Al ltq" (4/ laditsS/22), Ahmad dalam
"Musnadnya" (2/450/ hadits9817) "...mereka semua mendustakan Allah dan Rasul-

Nya."
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Pasal: Barangsiapa yang mencaci Allah, maka dia
telah kafir, apakah dia bergurau atau sungguh-sungguh.
Demikian juga orang yang menghina Allah, ayat-ayat-Nya, para rasul-

Nya, atau kitab-kitab-Nya, Allah S berfirman, "Dan jika kamu tanyakan

kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan ifu), tentu mereka

akan menjawab, "sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan

bermain-main saja. " Katakanlah,

@'K+.1* i8fvlsi
"Tidak usah kamu minta maat karena kamu kafir sesudah

beriman. " (Qs. At-Taubah [9]: 66) orang yang menghina tersebut tidak

diterima tobatnya hanya dengan sekedar masuk islam, hingga dia dididik

yang membuat sadar untuk tidak menghina lagi. Sebab orang yang

mencela Rasulullah #& tidak cukup bertobat saja, maka orang yang

mencela Allah lebih diutamakan untuk tidak diterima tobatnya begitu

saja.

Pasal: Mengenai Sihir

Sihir adalah suatu mantera atau sejenisnya yang diucapkan,

ditulis dan atau dilakukan yang dapat memberikan pengamh kepada

tubuh, hati maupun akal korbannya secara tidak langsung. "Sihir

memang ada dan nyata di antaranya untuk membunuh, menyakiti,

mengikat suami agar tidak dapat menggauli ishinya, dan memisahkan

suami dari istri.. Benfuk lainnya, sihir juga dapat memisahkan antara

seorang suami dengan istrinya, membenci antar safu dengan lainnya,

atau juga mencintai safu dengan lainnya. Ini merupakan kesimpulan

pendapat Syafii.
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Sebagian dari para sahabatnya berpendapat, sihir tidak memiliki

hakikat sama sekali, dan dia hanya sekedar hal yang bersifat khayalan.

Karena Allah pemah berfirman,

83,:rfr p..fo * ;;lSiW $CsVTet S rc
"Musa berkata, 'silahkan kamu sel<alian melemprkan.' Maka

tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbaSnng kepada Musa

seakan-akan ia mera5np cepat Janbnn sihir mereka." (Qs. Thaahaa

l20l:661

Para sahabat (baca: murid) Imam Abu Hanifah berpendapat,

sesuafu yang berbentuk seperti asap dapat masuk ke dalam tubuh

korbannya. Sedangkan yang bersifat membawa p,enyakit atau bahkan

kematian bagi korbannya adalah sesuafu yang bisa. Karena, jika bisa

maka sama saja membatalkan Mukjizat para Nabi, karena hal ini

termasuk hal yang diluar kebiasaan. Jika hal ini dapat dilakukan oleh

selain para Nabi, maka Mukjizat dan bukti-bukti para Nabi akan menjadi

batal.

Menurut pendapat kami, firman Altah,

- ,(.7 ,rtf
*o r q )O,1ii C F.r @ +6i +,i;1 3'

)fr e :;#ti g" ei @ 3. ui t',t-

"Katakanlah: 'Aku berlindung kepada Tuhan Yang Mengaasai

subuh dai kejahatan makhluk-N3a dan dai kejahatan. malam apabila

telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir 5ang
menghembus pada buhul-buhul. " (Qs. Al Falaq [113]: 14), maksudnya

adalah, para wanita tukang sihir png mengirim dan mengherhbuskan

sihir mereka kepada seseonmg. Jika sihir tidak memiliki hakikat dan
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eksistensi, maka Allah tidak akan memerintahkan untuk meminta
perlindungan darinya.

Allah juga berfirman,

3'F :yi; bAfit e iJW H1 e$i6#r
'rrt -, 53# Y lQi ir"*J' -, 15 it:'S*;

e t(/ 'ri|
'Pr))) o"/l

" Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa 5ang
diturunkan kepada dua omng malaikat di negei Babil gitu Harut dan

Marut, hingga firman-N5n,. maka mereka mernpelajari dari kdua
malaikat ifu apa 5nng dengan sihir ifu, mereka dapat menceraikan

antam seorang (suami) dengan istrin5n. "(Qs. Al Baqarah [2]: t02l

Aisyah @ meriwayatkan, bahwa Rasulullah disihir seorang laki-

laki dari bani Zuraiq yang bemama' tabith bin A'sham hingga ia

membuat Rasulullah berkhayalan mengerjakan sesuatu padahal beliau

tidak melakukannya sampai pada suafu hari, atau pada suatu malam

beliau bersamaku, tetapi beliau memanggil-manggil dan berkata: "Wahai

Aisyah,apakah kamu merasakan bahwa Allah memberikan fatwa yang

kuminta. Datang dua orang laki-laki kepadaku. Salah seorang dari

mereka duduk di atas kepalaku dan yang lain duduk di kedua kakiku.

Lalu salah seorang dari mereka berbicara kepada kawannya apa yang

menimpa Rasul?".

Ia berkata: "Beliau terkena sihir".

"Siapa yang menyihimya?"

"[-abit bin A'sham".

"Dengan apa ia menyihimya?'

l
l
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"Dengan rambut beliau yang jatuh dari sisir dan mayang kurma

"Di mana dia sekarang?"

"Di sumur zarwan"

Juga telah masyhur, adanya seorang lelaki yang saat menikahi

seorang wanita, dia "terikat" dan tidak mampu melakukan hubungan

suami istri dengannya. Dan saat ikatan tersebut dibuka, dia pun mampu

melakukan hubungan dengan suaminya, setelah sebelumnya dia sama

sekali tidak mampu melakukannya dengan ishinya.

Adapun mengenai sihir dapat membatalkan muk;'izat tidak

benar, karena kemampuan sihir tidak sampai kepada kemampuan yang

didapatkan para Nabi dalam kemukjizatan yang mereka dapatkan.

Jika telah demikian adanya, maka jelaslah mengajarkan dan

mempelajari sihir hukumnya haram, kami tidak mengetahui adanya

silang pendapatan di antara pam ulama mengenai hal ini.

Menurut sahabat kami, penyihir dianggap kafir dalam usahanya

menyihir atau mengajarkannya, baik dia meyakini keharaman perbuatan

ini atau fidak.

Suafu riwayat dari Ahmad menunjukkan bahwa penyihir

bukanlah seorang yang kafir. Hambali meriwayatkan, "Pamanku di Irak
penyihir atau peramal dan dia diminta untuk bertobat dari semua
perbuatan tersebut, dan menurut saya dia sama hukumnya seperti orang
murtad, yang jika bertobat maka tidak boleh diganggu dan dibiarkan."

lalu ada yang bertanyra, "Bukankah hukum baginya mesti harus

dibunuh?." Dia menjawab, "Tidak, akan tetapi dia dapat ditahan atau

dipenjarakan, kiranya setelah itu dia mau bertobat." Kemudian ditanya,
"Mengapa dia tidak dibunuh?." Dia menjawab, "Jika dia menunaikan
shalat, kiranya dia nanti akan bertobat."
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:, - jmam svafli, bgrpendarylt,.lk -"ve$$ hg!:r,el ,v.gns. 
berefek

kafir, seperti mendgiati tangit \"t";yt, atau -9q1i"i ,rihir iukumnya
halal maka di"'.atii#n il1',',r"iag. A,ry,p", igl ;6!iE-+rg6;
pengharaman sihir ini, dan demikian juga hadits serta ijma kaum
niuslim. Jika tidak meyakinirkedua' hal',ini; makS"diai'tiiluk kafir akan
tetapi- fasik::''Kar5nurltjuga:.'Aibyahl:;pern3[,,-ih?ir1uat','seoi6tt!jocb&'.{ak

peiempuan yang dftnililiinya Sa.,g telah mehffiimya di hhdap"an: paia
sahabatr Jika dianggnp lmfir,,maka dia harus,dihurntfi, -dan Sak boleh
dijuql, karepar dianggap sebagai emng y.ang berbahaSn di, hadapar,r. orang

banyak. Namun disini, dia tidak dibunuh.

Menur.qt,pendapat knrni; Allah berfirmanl i:,' :i.,:.:' ,.i:.,,, ,'.,

'Dan mereka mengikuti apa Wng dibaca oleh syaitan-syaitan

pada masa kerajiaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa

-l= ,",1.'.''!rl:,' ',

6:&,
r ;; li

'le3
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sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal sulaiman tidak kafir (tidak

mengerjakan sihir), hingga firmanNya, sedang keduanya tidak

mengajarkan 6esuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan:
,,saungguhnya kami hanSn cobaan hagrmu), sebab ifu ianganlah kamu

kafir."(Qs Al Bararah l2): L021.

Firman Allah, "Padahal sulaiman tidak kafir. "maksudnya bukan

seorang penyihir dan tidak mengerjakan sihir, atau kafir karena

perbuatan sihimya.

Dan perkataan kedua Malaikat, 'Sesungguhnya kami hanya

cobaan (bagimu), sebab itu ianganlah l<amu kafit.'Malsudnya, janganlah

kalian mempelajarinya karena akan menyebabkan kalian menjadi kafir'

Pasal: Hukuman bagi penyihir adalah dibunuh' Ini

merupakan kesimpulan pendapat umar, ustman bin Affan,

Ibnu Umar, Hafshah, Jundab bin Abdillah, Jundab bin Kaad,

Qais bin Saad, dan Umar bin Abdul Aziz' Ini iuga

merupakan pendapat Malik dan Abu Hanifah-

sedangkan Syafi'i tidak melihat penyihir harus dibunuh hanya

karena perbuatan sihimya. Ini merupakan kesimpulan pendapat Ibnu

Mundzir dan salah satu riwayat pendapat dari Ahmad, yang telah kami

sebutkan sebelumnya. Hal ini berdasarkan hadits, bahwa Aisyah pemah

menjual seorang budak perempuan yang dimilikinya yang telah

menyihimya di hadapan para sahabat. seandainya diwajibkan

menghukum mati, maka tentunya tidak boleh dijual.

Juga sabda Rasulullah,
0,
J-Y

",,T 
9GLs;

o) / /
'lJ. ;S :p)t 6:-- '-

9, 04 ",rtrii.z> bPrPv-l't

\t*'fit?3
)'t )Gl r*;
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"Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena safu dari tiga

hal; kafir setelah beriman, zina setelah menikah dan membunuh jiwa

tanpa hak. "

Dalam hadits. diatas tidak diperbolehkan membunuh kecuali

karena salah satu dari tiga alasan, dan alasan sihir tidak ada di

dalamnya, sehingga pelaku sihir tidak dapat dibunuh.

Menurut pendapat kami, Jundab bin Abdillah meriwayatkan,

bahwa Rasulullah pemah bersabda, "Had penyihir adalah dipukul

(ditebas) dengan pedang." Ibnu Mun&ir sebagaimana yang diriwayatkan

Ismail bin Muslim menyatakan, hadits ini merupakan hadits lemah.

Said dan Abu Daud dalam kedtm buku mereka meriwayatkan,

Bajalah berkata, "Aku pemah menjadi penulis bagi Juz bin Muawiyah

paman dari Ahnaf bin Qais, bahwa suafu ketika siztahun sebelum Umar

meninggal dunia datang suratnya kepada kami, yang berisikan,

"Bunuhlah semua penyihir," lantas kamipun membunuh 3 orang

penyihir dalam sehari.4 Hal .ini telah masyhur dan tidak ada yang

mengingkarinya. Aku juga pernah membunuh pelayan Hafshah yang

telah menyihirnya. a5 Jundab bin Kaab pemah membunuh seorang

penyihir yang melakukan sihir di hadapan Walid bin Aqabah. 6 Karena

dia dianggap kafir, berdasarkan khabar yang telah diriwayatkan.

Pasal: apakah penyihir diminta untuk bertobat? Ada

dua riwayat di dalam hal ini.

44 nn. Said bin Manshur (Dalam kitab Srmamrya 2/9Ll; HR. Abdurrazak (Dalam

Al Mushannaf 1O/L87451; HR. AI Baihaqi (Dalam Sunan Al Kubra 8/136, 2471; HR-
Ibnu Abu Syaibah (Dalam Pembahasan tentang Al Had Bab: Apa pendapat mereka

tentang sihir 6/853/71
45 Tehh dijelaskan sebelumnya pada masalah no.1538, hadits no.24
46 HR. Baihaqi (Dalam Sunan Al Kubm 8/1361; HR. Abdurrazak (Dalam l/

MushannafL0/L8748\.
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Pertama: Dia tidak diminta untuk bertobat. Ini merupakan

pendapat yang dinulik dari para sahabat. Karena, tidak ada seorang pun

dari mereka yang menyatakan penyihir harus diminta bertobat.

- Di dalam hadits yang diriwayatkan Hisyam bin Urwah dari

ayahnya dari Aisyah, bahwa penyihir ditanya pam sahabat nabi yang

jumlahnya banyak, apakah dia diminta bertobat? Tidak ada yang

memfatwakannya. Karena juga sihir merupakan suatu makna di dalam

hati, yang tidak akan hilang dengan diminta bertobat, sehingga sama

seperti omng yang tidak bertobat.

Kedua: Diminta unfuk bertobat. Jika dia bertobat, maka

tobatnya diterima, karena sihir tidak lebih besar daripada perbuatan

syirik dan musyrik. Jika telah diminta bertobat dan ilmu pengetahuan

sihimya tidak menghalangi tobahya. Karena, Allah menerima tobat

para penyihir Firaun dan menjadikan mereka sebagai para walinya

sesaat. Karena, seorang penyihir jika merupakan orang kafir kemudian

masuk Islam, maka sah keislaman dan tobafurya.

Inilah dua riwayat yang berkenaan dengan tobat pelaku sihir di

dunia, yang berefek gugumya hukuman mati dan lainnya. Sedangkan

yang berkaitan antara dirinya dengan Allah dan pengguguran hukuman

akhirat, maka sesungguhnya Allah tidak menutup pintu tobat untuk para

hambaNya. Barangsiapa yang bertobat kepada Allah {Ht, maka Allah

menerima tobahya. Kami tidak menemukan adanya silang pendapat di

dalam masalah ini.

Pasal: Sihir yang kami sebutkan adalah sihir yang
dianggap sihir oleh adat dan kebiasaan. Sebagaimana
tindakan Labith bin A'sham yang menyihir
Rasulullah $ dengan yambut beliau yang jatuh dari sisir dan

mayang kurma.

AI Mughni - I 67 I



Diriwayatkan dalam Maghazi Al [Jmawi,Rall Nalasy memanggil

para tukang sihir dan mengembuskan pada saluran kencing Imarah bin

Walid, lantas dia pun kebingungan disertai suka menyendiri, dan

keadaan ini terus hingga masa kepemimpinan Umar bin Khaththab.

Saat ada seseorang yang menghalanginya, dia berkata, "Biarkan aku,
jika tidak kamu akan mati. Saat omng ifu enggan membiarkan, maka

akhimya diapun ter,r,ras setelah itu."

Dalam kisah lainnya, sebagian pemimpin memiliki para penyihir.

[-alu suatu ketika datang suami korban yang tengah terbakar berkata,
"Katakan kepadanya (penyihir) agar melepaskanku." Penyihir itu
berkata, "Bawakan aku benang dan sebuah pintu. Lalu dibawakan

kepadanya benda tersebut dan dia mengikatnya di atas pintu tersebut.

Kemudian dia terbang bersama pinfu tersebut sehingga dia tidak dapat

ditangkap.

Demikian juga sihir yang mengakibatkan seorang lelaki tidak

mampu menggauli istrinya.

Sedangkan orang yang membaca mantera-manttsra atau jampi

kepada orang yang kerasukan yang mengklaim bisa mengumpulkan
para jin dan meraenuhi permintaannya, maka ini tidak termasuk sebagai

bentuk sihir.

AI Qadhi dan juga Abu Khitab pemah mengumpulkan beberapa
jenis sihir.

Sedangkan usaha membuka sihir dengan menggunakan ayat-

ayat Alquran, zikir maupun ucapan-ucapan yang diperbolehkan

hukumnya adalah diperbolehkan. Sementara apabila dalam benfuk sihir,

maka Ahmad bersikap tidak mengomentarinya. Atsram berkata, "Aku

pemah mendengar Abu Abdullah pemah ditanya mengenai seseorang

yang mengklaim dapat membuka (menghilangkan) sihir, dia menjawab,

"Memang ada orang yang diberi kemampuan dalam hal ini." Dikatakan

kepada Abu Abdullah, "Dia meletakkan air di sebuah panik dan
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membenamkan tangannya di dalam air tersebut," Abu Abdullah

menjawab, "Aku tidak mengetahui mengenai trik itu." ia kembali

ditanya, "Apa pendapatmu mengenai bentuk trik ini," dia menjawab,

"Aku tidak tahu."

Muhammad bin Sirin meriwayatkan, bahwa ada seorang wanita

yang terkena sihir, lalu ada seseorang yang berkata, "Tuliskanlah garisan

padanya dan sisipkan pisau pada persatuan garis itu, lalu bacalah

Alquran!." Muhammad berkata, "Aku tidak mengetahui diperbolehkan

membaca Alquran dalam keadaan ini, dan aku juga tidak mengetahui

apa faedah dari garis dan pisau itu."

Said bin Musayyab meriwayatkan, mengenai seseorang yang

mengobati istrinya. lalu dia berkata, "Sesungguhnya Allah melarang

sesuatu yang membahayakan dan tidak melarang sesuatu yang

bermanfaat." Dia juga berkata, "Apabila kamu dapat memberikan

manfaat bagi saudaramu, maka lakukanlah!."

Pemyataan mereka ini mengnjukkan bahwa para pembaca

mantera atau jampi atau lainnya (untuk melepas sihir) tidak termasuk

jenis sihir, karena termasuk hal yang bermanfaat dan tidak berbahaya.

Pasal: Mengenai ' hukum peramal yang memiliki
pelayan dari jin yang dapat membawa dan memberitahukan
suafu kabar kepada mereka, atau peramal yang menduga
dan menyangka sesuafu, maka menurut Ahmad mereka ini harus

diminta bertobat dari tindakannya tersebut. Lalu dia ditanya, "Apakah

orang ini harus dihukum mati?," dia menjawab, "Tidak, akan tetapi dia

cukup ditahan dan dipenjara, kiranya dia akan bertobat."

Dia juga berkata, "Peramal adalah bagian dari sihir, dan penyihir

lebih buruk, karena sihir cabang dari kekafiran."
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Menurutnya juga, penyihir harus dihukum mati atau

dipenjarakan hingga mau bertobat. hadits Umar menyatakan, "Bunuhlah

semua penyihir dan peramal, karena dia bukan dari perkara Islam." Hal
ini menunjukkan setiap salah satu dari kedua kasus ini memiliki dua

riwayat. Pertama, dia (baca: pemmal) harus dihukum mati jika tidak

bertobat. Kedua, dia tidak dihukum mati karena hukumnya lebih ringan

dari sihir. Ada silang pendapat di dalam masalah ini, sehingga

mengabaikan hukuman mati di dalam masalah ini lebih baik.

Pasal: Sedangkan para penyihir ahli kitab tidak boleh
dihukum mati disebabkan sihirnya, kecuali sihimya
mengakibatkan dia membunuh seseorang. Karena biasanya dia dapat
mengakibatkan terbunuhnya seseorang, sehingga dia juga harus

dibunuh, sebagai hukuman qishash unfuknya.

Menurut Abu Hanifah, penyihir ahlu kitab ini juga harus

dibunuh, karena hadits yang menyatakan hr.lkuman mati bagi penyihir

bersifat umum. Karena, sihir merupakan salah safu tindakan pidana
(baca: jinayah) yang dapat mengakibatkan hukuman mati bagi seorang

muslim, maka demikian juga terhadap seorang dzimmi, sebagaimana

hukuman bagi pembunuhan.

Menurut pendapat kami, tabith bin A'sham yang pernah

menyihir Nabi tidak.dibunuh oleh beliau. Karena, kesyirikan lebih besar

daripada sihimya, sehingga tidak dapat diberi hukuman mati. Berbagai

riwayat hadits menyatakan sihir yang dilaku(qn kaum muslim, sehingga

dia menjadi kafir disebabkan sihimya, sedangkan dalam kasus ini adalah

kafir asli. Sebagaimana juga analogi terhadap perbuatan zina muhshan
(yang telah menikah) yang berefek hukuman mati jika pelakunya adalah

muslim, dan tidak pada yang bukan muslim. Wallahu A'lam.
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KITAB: SANKSI / HUKUMAN

Zina hukumnya haram dan termasuk dosa besar, sesuai dengan
dalil dari firman Allah &,

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina ifu
adalah suafu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. "(Qs. Al
Israa' l77l:32)juga firman Allah &,

W;eS("Lli,fxfu1iVp*,

?;ti1L,^l'ealA{tltJ
,),,6u31;{;:i;tSyxi #

ct;ai6k;-t;
(6'6;,ay,

@ 6W *X5; -rS!(54\:iJlr5 _:.1A
'Dan orang-orang yang fidak menyembah ilah yang lain bqerta

Allah dan tidak membunuh iiwa Snng diharamkan Atlah (membunuhnya)

kecuali dengan (alasan) jnng benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang
melakukan demikian ifu, nisagn dia mendapat (pembalasan) dosa (nya),
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(yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hai kiamat dan dia

akan kekal dalam azab itu, dalam kadaan terhina. " (Qs. Al Furqaan

l25l68-6e)

Sedangkan dalil dari hadits, Ibnu Mas'ud meriwayatkan, dia
berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah ,g$, dosa apakah yang paling

besar?" Beliau menjawab, "Kamu menjadikan unfuk Allah sekufu,

padahal dia telah menciptakanmu." Ibnu Mas'ud bertanya, "Kemudian

dosa apa?" Beliau menjawab, "Kamu membunuh anakmu, karena takut

makan bersamamu." hnu Mas'ud bertanya, 'Kemudian dosa apa?"
Beliau menjawab, 'Kamu bqzina derzgan isbi tetanggamu.'q
Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Adapun hukuman had zina dalam Islam adalah penjara bagi

orang yang sudah pemah menikah, dan disakiti dengan perkataan,

seperti dicela dan dihina bagi orang yang belum menikah, sebagaimana
firman Allah S,

W birffi AruL$iiGX 6rS

E *-#i at|ffitlrs by'kql3|
(*r$- qfi', W "fi, t'i :f+- "; L;Ji':ti;{A

xifue;;L,ifttrMsge
tU)Q$6U

'Dan (terhadap) pan wanita Snng mengerjakan perbuatan keji,

hendaklah ada etnpat oftng saksi di antara kamu (lan7

47 Tehh dijelaskan sebelumnya dalam masalah (L430/661.

-yi3A6"p4
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menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian,

maka kurunglah mereka ftimnita-wanita ifu) dalam rumah sampai mereka

menemui ajalnp, atau sampai Allah memberi jalan yang lain

kepadanya. Dan terhadap dua omng Sang melakukan perbuatan keji di
antara kamu, maka berilah hukunan kepada kduanjn, kemudian jika
keduanya bertobat dan memperbaiki diri, mal<a biarkanlah mereka.

Sesungguhnjn Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. " (Qs.

An-Nsaa' [4]: 16).

Sebagian ulama berkata, bahwa yang dimaksud dengan firman
Allah &, "Para warlita," adalah orang yang sudah pemah menikah

[anda). Sebab kata *Min nisaa'ikum" dikaitkan dengan masalah
pemikahan, seperti dalam firman Allah &,

*Kepada omng-orcng 5nng mang-ilaa' istin5a diberi tan7guh

empat bulan (lamanja)." (Qs. Al Baqarah 12]r 226) Jadi tidak ada

maksud lain di sini kecuali unfuk menunjukkan stattrs pemikahannya.

Selain ifu, karena dalam ayat ini disebutkan dua hukuman, di mana

salah safunya lebih berat. Dan, hukuman yang lebih bemt diperuntukkan

bagi orang yang sudah pernah menikah, sedangkan jenis hukuman
lainnyd untuk glang yang belum menikah (perawan), seperti didera dan

dicambuk.

Kemudian ayat ini dinasakh dengan apa yang diriwayatkan oleh
ibadah bin Ash-Shamith, bahwa Nabi $ bersabda,

;$ r;5 Fi efi u ;'fi:;:u.)It
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V'""{ },r 'JL i ,*;ar
A3lA,. q 4rr,.3r, gG i;;;:

.o)."IJE

4\
9.f

t?.
JIa.

?:t:
'Ambillah (perkaban) dartku, ambillah (perkataan) dariku. Allah

telah memberikan jalan bagi para wanita itu. Jika Snng berzina gadis

dengan klang, maka hendakn5n dicambuk 100 kali dan diasingkan

selama 7 tahun- Sdangl<an wanita 5nng sudah pemah menikah dengan

pria gnng sudah menil<ah, dicambuk 100 kali dan dirajam."

Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud.48

Jika ada yang mengatakan, bagaimana Al Qur'an bisa dinasakh

(dihapuskan hukumnln) dengan Sunnah? Maka kami jawab, "Sebagian

sahabat kami telah memperbolehkannya. Sebab masing-masing dari dalil

ifu sama-sama dari sisi Allah, meskipun berbeda jalumya. Adapun omng

yang tidak memperbolehkan nasakh mengatakan, "lni bukan nasakh,

melainkan penafsimn terhadap Al Qur'an dan ifu fungsinya

menjelaskan. Sebab nasakh adalah menghapus hukumnya seqara zahir

dan mutlak. Sedangkan apabila disyaratkan adangn syarat atau tidak,

maka ifu bukan nasakh. Di sini syarat bemsal dari Allah, yaifu para

wanita itu ditahan di rumah hingga Allah mernberikan jalan bagi mereka.

Jadi Sunnah menjelaskan jalan itu, maka ini sifabrya sebagai penjelasan

dan bukan menghapuskan hukumnya. Bisa juga dikatakan, "Bahwa

unfuk menasakhnya harus dengan Al Qur'an juga. Sebab hukuman

cambuk dinyatakan dalam kitab Allah, demikian juga dengan rajam.

Maka di sini redaksinya saja yang berubah, tetapi hukumnya tetap."

4tr HR. Muslim dalam kitab N Had bab: Sanfui zina (3/1,2/L316), Abu Daud
dalam Sunatnya (4/4y'151, At-Tirmidzi dalam Shahiltnya (4/L4341, hnu Majah
dalcrm Sunantya (2/2550), Ad-Darimi dalam SurzanaVa (2/2327), dan Ahmad dalam
Musnadrrya (3/476').
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1551. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'<Iika pria yang merdeka dan pemah menikah atau wanita

merdeka dan pernah menikah melakukan zina, maka

keduanya dicambuk dan dirajam hingga mati dalam safu

riwayat dari Abi AMullah- Sedangkan menurut riwayat yang

lain, keduanya dirajam dan tidak dicambuk."

Pembahasan dalam masalah ini ada tiga pasal:

Pasal pertama: Tentang diwajibkannya rajam bagi orang yang

pemah menikah yang melakukan zina, baik laki-laki maupun

perempuan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, dari kalangan

sahabat, tabi'in dan ulama setelah mereka di seluruh penjuru alam dan

sepanjang masa. Dan, kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat

dalam hal itu, kecuali dari kaum khawarij. Mereka mengatakan, "Bahwa

hukuman cambuk unfuk puina yang belum menikah dan sudah pemah

menikah," sebagaimana ffrman Allah &,

"Perempuan yang bezina dan laki-laki inng betzina, maka

deralah tiap-tiap seorang dari kduan5n serafus kali dera. "(Qs. An-Nuur

l24l:2) Mereka berkata, "Tidak diperbolehkan meninggalkan kitab Allah

yang telah jelas dan ditetapkan secara qath'i dan yakin, karena adanya

hadits ahad yang bisa saja ada kebohongan di dalamnya. Sebab ini

dalam menyebabkannya dihapuskannya hukum Al Qur'an dengan

sunnah, dan ini tidak diperbolehkan.

Menurut pendapat kami, bahwa hukum mjam telah ditetapkan

dari Rasululluh # dengan perkataan dan perbuatan beliau dalam hadits-

hadits yang periwayatannya mutawatir dan telah disepakati oleh para

sahabat Rasulullah $ sebagaimana yang akan kami sebutkan di

pertengahan bab dan di beberapa tempat inqa Allah. Allah telah

7-e,*;uWyr':9b1t;E,tySfrllt

Al Mughni - I 7s I



menurunkan dalam kitab-Nya, bahwa Dia menasakah redaksinya dan
bukan hukumnya.

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, bahwa dia. berkata,
"Sungguh Allah & terah mengufus Muhammad $ dengan benar,
menurunkan kitab kepadanya. Di antara yang difurunkan adarah ayat
rEam. Saya membacanya, mencemanya, dan menyadarinya. Karena itu,
Rasulullah $ melakukan mjam dan kami pun merakukannya seterah
beliau. Aku khawatir seterah berraru sangat rama, orang-orang akan
berkata, "Kami tidak menemukan hukum mjam daram kitab Arah,,,
sehingga mereka menjadi sesat karena meninggalkan kewajiban yang
diperintahkan oleh Allah.

Dengan demikian, hukum rajam adalah wajib bagi orang yang
melakukan zina, jika dia pemah menikah, baik laki_laki maupun
perempuan, jika terah jeras buktinya, atau dia hamir, atau dia mengakui
perbuatannya. Dalam hadits dinyatakan,

vt* $t i,Jr'i-*rs
a't$ t5!.t rA

if*lrhrrnr
"onng fua lakiJaki dan orang fua perempuan jika benina, maka

mjamlah kduarya sebagai hukuman dari Arah yang Maha perkasa dan
Maha Bijakana. " (Muttafaq Alaih).as

4e HR. Ahmad (S/!?3t;.!bnu Majah (z/ZSSg)i Ad_Darimi (2/2gZg),A Baihaqidalam As-Sunan N Kubm (8/Zll),'ru iiut irn dalam N Ui"ia_* @/360), diab:tk*, "&nadnga rh*|, namun keduanya tidak ."n*uvutr.uriiu dan disepakatioleh Adz Dzahabi, dan ini sebagaimana aiutut ur, 
"r"r, 

r,nauu.rvu.'jriga diriwayatkanoleh Imam Malik dalam At Muunththa, (2/ hlm g24); sebagaii*" V"rS. disebutkanoleh penulis kitab Al Kanz(5/13482)i sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Bukharidalam kitab Sanksi Had bab: pengakuan peiUuatan zfun (L2/6g29), tanpa lafazh, AsySyaiLh urasy Syaikhah,,' hingga ukhi, hudirc.
Ibnu Hapr berkata mengomentari hadits ini, "Gugur dari Ar Bukhari dariperkataannya, "wa qara'a" hingga perkataannya "al battih." n",u"sl[ Al Bukhari
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* 
Sedangkan ayat tentang dera atau cambuk, maka kami katakan,

bahwa jika yang berzina perawan hukumannya berupa cambuk. Dan ini

tenfu saja tidak bertentangan dengan ayat. Karena itu,

Nabi $ mengisyaratkan ketika mencambuk Surahah, kemudian

merajamnya, beliau bersabda, "Aku mencambuknya dengan dalil dari

kitab Allah, kemudian maajamnya dengan sunnah Rasulullah 6$."

Kemudian jika kami katakan, "Janda tidak dicambuk," maka ini

sebagai pengkhususan dari ayat 5nng umum. Ini berlaku tanpa ada

perbedaan pendapat. Sebab keumuman Al Qur'an dalam menetapkan

hukum, semuanya dapat dibuat pengkhususannya. Adapun perkataan

mereka, "Jika ini dikatakan nasakh, maka tidak sah. Melainkan

pengkhususan. Jika dikatakan nasakh, maka berarti menghapus ayat

yang telah disebutkan oleh Umar rg.

Telah diriwayatkan bahwa utusan kaum Khawarij mendatangi

Umar bin Abdul Aziz, dan diantara yang mereka anggap aib adalah

hukum rajam. Mereka berkata, "Omng yang haid kalian wajibkan unfuk

mengqadha' puasa tanpa mengqadha' shalat, padahal shalat lebih

utama." Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Kuliu., tidak mengambil

kecuali dalam kitab Allah?" Mereka menjawab, "lya." Umar bin Abdul

Aziz berkata, "Beritahukanlah kepada kami dalil diwajibkannya zakat

dalam Al Qur'an, ketenfuan jumlah dan nisabnya!" Mereka menjawab,

"Berilah kami wakfu!"

Mereka pada suatu saat kembali lagi kepada Umar bin Abdul

Aziz, tetapi mereka tidak mendapatkan jawabannya di dalam Al Qur'an.
Mereka berkata, "Kami tidak mendapatkannya di dalam Al Qur'an."
Umar bin Abdul Aaz berkata, "Bagaimana kalian menjadikan rujukan

hukum safu-safunya?" Mereka menjawab, "Sebab

membuang kata itu secara sengaja. Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab "Al
Huduud" bab "Rajmuts Tsayyib biz iua" (3/L317/75), tanpa lafazhh "Asy Syaikh
wasy $nihhah," hingga akhir hadits.
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Nabi $ melakukannya dan kaum muslimin setelah beliau juga

melakukannya. Umar bin Aziz berkata kepada mereka, "Demikian juga

rajam dan qadha' puasa. Sungguh Nabi S melakukan rajam. Demikian

juga para khalifahnya dan semua kaum muslimin setelahnya.

Nabi $ memerintahkan qadha' puasa tanpa shalat. Dan ifu telah

dilakukan oleh para wanita di zaman beliau dan para sahabatnya.

Jika memang demikian, maka makna rajam adalah melempar

bafu kepada orang yang berzina dan lainnya hingga dia mati. Ibnu Al
Mundzir berkata, "Para ulama telah sepakat, bahwa orang yang dirajam

dibuat lama mjamnya hingga meninggal dunia. Sebab pengertian mjam
adalah membunuh, seperti firman Allah &,

<",;A'u:6K&**lege
"Merel<a berkata, Sungguh jil<a l<amu tidak (mau) berhenti hai

Nuh, niscary benar-benar l<amu al<an tetmasuk onng-omng Jnng
dimjarn'. "(Qs. Asy-Syu'ara' 126l:116) Rasululluh # telah merajam dua

ormg Yahudi yang berzina. Dernikian juga dengan Ma'iz dan Al
Ghamidilnh hingga mereka semua mati.

Pasal: Jika orang yang berziria laki-laki, maka hukum
had dilakukan kepadanya dalam keadaan berdiri, tidak
bersandar kepada apapun dan iuga tidak digalikan hb.ng.
Apakah dia zinanya ditetapkan dengan suatu bukti atau
pengakuan, dan kami fidak melihat adanya perbedaan
pendapat dalam hal itu. Sebab Nabi g tidak menggalikan
lubang unfuk Ma'iz ketika merajamnya.

Abu Sa'id berkata, "Ketika Rasulullah $ memerintahkan untuk

merajam Ma'iz, kami keluar ke Baqi'. Demi Allah, kami tidak menggali

lubu.,g unfuknya atau menyandarkannya, akan tetapi dia berdiri
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menghadap kami.' fn. ebu Daud.so Selain ifu, karena menggalikan

lUbang untuknya dan memendam sebagiannya merupakan hukuman

yang tidak dinyatakan secara syara', maka tidak dilakukan.

Jika orang yang berzina adalah perempuan, maka menumt

pendapat Imam Ahmad secara zhahir, bahwa dia tidak digalikan lubang

untuknya juga. Inilah yang disebutkan oleh Al Qadhi dan masih

diperselisihkan. Dia menyebutkan dalam N Mujarmd bahwa jika zinanya

ditetapkan dengan pengakuannya, maka tidak digalikan lubang

untuknya. Jika zinanya ditetapkan dengan bukti, maka digalikan lubang

untuknya hingga dada.

Abu Al Khaththab berkata, "lnilah pendapat yang paling shahih

menurut saya." Dan ini juga pendapat para sahabat Imam As5rSyafi'i,

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dan Buraidah, bahwa

Nabi $ merajam seorang wanita, dan beliau menggalikan lubang

untuknya hingga dada." HR. Abu Daud.S1 Selain itu, karena

menggalikan lubang unfuknln lebih menufupi auratnya dan tidak

memungkinkan baginya unfuk lari. sebab zinanya ditetapkan dengan

bukti, maka ia tidak gugur dengan perbuatan dirinya sendiri. Ini berbeda

dengan jika zinanya ditetapkan dengan pengakuannya, maka dia

dibiarkan begifu saja, kemudian dirajam. Andaikan mau lari, dia dapat

melakukannya, dan menarik kembali pengakuannya dapat diterima.

Menurut pendapat kami, kebanyakan hadits menyatakan bahwa

Nabi $ tidak menggalikan lubang untuk wanita 5nng dirajam, yaitu Al

Junhiyah, Ma'iz, dan dua oftmg Yahudi. Adapun hadits yang mereka

jadikan argumentasi tidak berlaku dan mereka tidak mengatakannya.

Sebab wanita yang dimjam yang digalikan lubang adalah apabila had

50 HR. Muslim dalam pembahasan tentang Sanksi hadbab: Siapa yang mengaku

telah berzina (3/L320/201, Abu Daud (4/443U, Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubn
(8/ 227 ), Ahmad dalam Musnadnya (3 / 621.

51 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Sanksi Had (4,/hadib4443), Ahmad

dahm Muandnya (5,/36) dan sanadnlp shahih.
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I
zinanya ditetapkan dengan pengakuannya. Tidak ada perbedaan

pendapat di antara kami, maka hujjah mereka diabaikan karena
bertentangan dengan sabda Rasulullah $. Jika memang demikian,

maka pakaian wanita harus dikuatkan agar auratnya tidak tersingkap.

Diriwayatkan dari Abu Dauds2 dengan sanadnya dari Imran bin
Hushain, dia berkata, "Nabi $ memerintahkan unfuk merajamnya, lalu

menutup semua pakaiannya dan memperkuatnya, karena ifu lebih

menutupi aurafurya."

Pasal, Sunnah hukumnya mengelilingi orang yang
dirajam di sekitarnya. Jika zinanya ditetapkan dengan suafu
bukti, maka disunnahkan agar memjamnya dimulai dari saksi-saksi.

Jika zinanya ditetapkan dengan pengakuannya, maka disunnahkan agar

merajamnya dimulai dari imam (pemimpin) atau hakim, kemudiah
setelah ifu giliran orang yang lain.53

Diriwayatkan oleh Sa'id dengan sanadnya, dari Ali rg, bahwa

dia berkata, i'Rajam ifu ada dua macam. Apabila diralam karena
pengakuannya berzina, maka imam yang pertama kali merajam,

kemudian orang-orang. sedangkan apabila dimjam karena adanya bukti,
maka yang pertama kali merajam orang yang menunjukkan buktinya,
kemudian orang-orang." Sebab perbuatan seperti ini akan menjauhkan
dari dugaan dusta.

Jika orang yang dimjam lari dari mereka, sedangkan rajamnya
ditetapkan karena adanya bukti, maka hendaknya mereka mengejamya

hingga mereka membunuhnya. Jika karena pengakuannya, maka

52 HR. Muslim dalam Pembahasantentangsanksi Hed bab: Siapa yang mengaku
telah berzina (3/1324/240) dari hadits Imran bin Hashin. Abu Daud (4/4Mo), Ar-
Tirmidzi (4/'J.4351, An-Nasa'i (4/7956), Ad-Darimi (2/23251, Ahmad dalam
"Musnadnya" (4/ 429,430,435,436,437,4y';01.

5s Tehh ditakhrij sebelumnya dalam masalah1s5l.
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dibiarkan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan, bahwa Ma'iz bin

Malik ketika telah dilempar baut, dia keluar dan lari. Kemudian Abdullah

bin Anis menemukannya, sedangkan teman-temannya kelelahan, maka

dia mengambil tali kekang unta dan melempamya hingga dia mati.

Kemudian Abdullah mendatangi Nabi $ dan dia menyebutkannya di

hadapan beliau. Rasulullah $ lalu bersabda, "Mengapa lalian tidak

membiarkanqn bertobat, kemudian Allah menerima tobahSn?' l{R.
Abu Daud.s4

Selain ifu, karena ada kemungkinan dia menarik perkataannya

dan hukuman ifu gugur darinya. Jika dia dibunuh oleh seseorang setelah

kabur, maka orang yang membunuhnya tidak dikenai sanksi apapun,

sesuai dengan hadits Ibnu Anis ketika membunuh Ma'iz. Selain itu,

karena zinanya ditetapkan dengan pengakuannya. Jika dia belum

terbunuh selama kabur, kemudian mendatangi imam (pemimpin)

sedangkan dia masih mengakuinya maka dia dirajam. Jika dia menarik

lagi perkataannya, maka hendaknya dia biarkan pergl.

Pasal kedua: Bahwa dia dicambuk kemudian dirajam
dalam satu dari dua riwayat- Hal itu sebagaimana yang
dilakukan oleh Ali lg. Pendapat ini juga dinyatakan oleh
Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Abu Dzar. Disebutkan oleh

Abdul Aziz da,ri keduanya dan dia memilihnya. Pendapat ini juga

dinyatakan oleh Al Hasan, Ishaq, Daud, Ibnu Al Mundzir.

Riwayat kedua: Dirajam dan tidak dicambuk. Diriwayatkan dari

Umar dan Utsman bahwa keduanya merajam dan tidak mencambuk.Ss

54 HR. Abu Daud (4/4/.;2Ol At-Tirrnidd (4/L428\; Ibnu Majah (2/25541; Ahmad
dalam Musnadnya(5/217, dan sanadnp hasan.Lih. Al Irua'(7/3571.

- 55 HR. hnu Abu Syaibah dabm At Mushamaf daiPernbahasan tentang Zina bab:
nDalam Hukuman zina berapa l<ali diasingkan." (6/553-5il1, benar riwayat Imran
bahura dia dirajam dan dicambuk. Denrikian jrya Ali, sebagaimana png diriunyatkan
oleh hnu Abu Syaibah dalam Al Mushanmf (6/555/61, darl jalur Al Asy'ats dari hnu
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Diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Jika dua hukuman
had berkumpul, di antaranya ada pembunuhan, maka cukup hanya
dengan membunuhDya."56 Pendapat ini dikatakan oleh An Nakha'i, Az
Zuhi, Al Auza'i, Malik, Asy-Syafi,i, Abu Tsaur dan para ulama yang
bersandar kepada rasionalitas. pendapat ini juga dipilih oleh Abu Ishaq
Al Jauzjani, Abu Bakar Al Atsram dan mendukung ilisunnahkannya.
sebab Jabir rg meriwayatkan, bahwa Nabi $ memjam Ma'iz dan tidak
mencambuknya. Kemudian beliau merajam Al Ghamidiyah dan tidak
mencambuknya. Rasulullah $ bersabda,

t&"rti':;?t gg rb {t}t jf +l | }f L"

'Pergilah kepada wanita ini Anis. Jika dia -*nJur, -"n
mjamlah dia!' (Muttafaq Alai6.sz

Dalam hadits tersebut, Rasulullah $ tidak men5ruruh

mencambuL.ya, dan ini termasuk dua perintah terakhir dari
Rasulullah $, maka wajib didahulukan. Al Atsmm berkata, "Aku
mendengar Abu Abdullah berkata daram hadits Ubbadah, ,,sungguh 

itu
adalah hukuman had pertama yang dirakukan, dan hadits Ma,iz
setelahn5n, Rasulullah $ memjamnya dan fidak mencambuknya.
Demikian Umar, dia merajam dan tidak mencambuk. Kemudian Ismail

sirin, dia berkata, "umar memjam dan mencambuk. sedangkan Ali memjam dan
mencambuk. Al Albani berkata, Sanadnya shahih!

56 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam At Mushannaf (Ll/56/21dari Mujalid dari Asy
sya'bi, dari Masnrq, dia berkata, "Abdullah berkata.-... lalu dia menyebutkannya.;
Demikian yang dikatakan oleh Al Albani dalam Al lruta. (Z/ hadits2S36), dan dia
berkata, "Mujalid adalah hnu Sa'id dan bukan perawi Snng kuat.

57 HR. Al Bukhari datam kitab Ash-9huth (s/2o,is,[ogol, dalam kitab Al Ahkam
bab 'Apkah diperboleht<an bagi hakim untuk mengutus seseomng sendiri untuk
menyidik suatu perkara?' (lg/2191,7194); Muslim dalam pembahasai tentang Sanki
H3.d, bab: Barangsiapa 5mng mengaku betzina," (3/25,L3i4,1325), At_Tirmidzi dalam
"Al Huduud" (4/t433), tbnu Majah (2/2s4gl, Malik datam At MLwththa. (z/Bz2),
Ad-Darlmi (2/23t7), hnu Abdul dalam At-Tamhid(6/Lgg)Ahmad dalam Musnadnya
(4/715,L761.
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bin Sa'id mengutip darinya riwayat seperti ini. Selain itu,

karena ia adalah hukuman had yang di dalamnya dia dibunuh,

maka tidak disatukan hukuman lain seperti cambuk. Ini sama

dengan hukuman orang yang murtad. Selain ifu, karena hukuman

had apabila terkumpul pada safu orang, dan di antaranya hukuman

itu adalah pembunuhan, maka hukuman had lainnya menjadi

gugur.

Adapun dalil dari riwayat itu, firman Allah &,

"Perempuan Wng betzina dan laki-laki trang berzina,

maka deralah tiap-tiap seoftng dai kduan5n semtus kali dera. " (Qs.

An-Nuur [24]: 2) Ini bersifat utnum, kemudian sunnah menyatakan

unfuk dimjam, jika orang yang berzina adalah orang yang sudah

menikah. Sedangkan gadis atau lajang diasingkan. Maka keduanya harus

digabungkan. Pendapat ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari

Ali &, "Aku mencambuknya dengan kitab Allah dan merajalrlnya

dengan sunnah Rasulullah $. Penjelasan ini telah dinyatakan

Nabi $ dalam hadits dari Ubbadah, "Orang yang sudah menikah

dengan orang yang sudah menikah, (hukumannya) adalah cambuk dan

rajam."s8 ini jelas dan ditetapkan dengan yakin dan tidak dibiarkan

unfuk kasus sepertinya.

Sedangkan hadits sisanya tidak bersifat terus terang. Sebab

disebutkan rajam, tetapi tidak disebutkan cambuk dan ini tidak

bertentangan dengan hadits yang sharih fielas), dengan dalil bahwa

diasingkan wajib disebutkan dalam hadits ini dan tidak disebutkan dalam

58 Tehh ditakhrii sebelumnya dalam kitab tentang hukuman had.

7-Cr,r;uaruy'Sir$c4ffSlgi
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ayat. Selain ifu, karena dia berzina, maka seperti orang yang belum

menikah. Selain ifu juga, karena hukuman unfuk orang yang belum

menikah yang berzina ada dua, yaifu dicambuk dan diasingkan. Karena
ifu, terhadap orang yang sudah menikah juga disyariatkan dua
hukuman, yaifu cambuk dan rajam. Jadi ralam menempati posisi

diasingkan.

Berdasarkan riwayat ini, maka yang didahulukan adalah cambuk,

kemudian rajam. Jika dilakukan secara beruntun juga diperbolehkan.
Sebab Ali & merajam Surahah pada hari Kamis, kemudian memjamnya
pada hari Jum'at. Dia kemudian berkata, "saya mencambuknya dengan
kitab Allah dan merajamnya dengan sunnah Rasulullah #r.

Pasal ketiga: Rajam tidak wajib kecuali kepada orang
yang sudah pemah menikah sesuai dengan kesepakatan
para ulama. Dalam hadits Umar dS, dinyatakan, bahwa mjam
diwajibkan bagi orang yang berzina yang telah menikah.sg
Nabi $ bersabda, "Tidak halal dari seorang muslim kecuali dengan

salah safu dari tiga perkata," disebutkan di antaran5ra, "Berzina setelah
menikah."

Orang yang sudah menikah (muhshan)syaratnya ada fujuh:

Pertama: Dia telah berhubungan badan dari alat kelamin. Tidak
ada perbedaan pendapat, bahwa omng yang menikah tetap berum
berhubungan badan, maka dia tidak drebut muhshan. Atau pemah
berkhulwah dengan ishinya, menggauli selain di alat kelamin atau di
dubur, maka tidak disebut muhshan. sebab dengan demikian, seorang
wanita tidak bisa disebut janda dan tidak keluar dari batasan hukuman
had bagi perawan yang hukuman hadnya dicambuk seratus kali dan
diasingkan selama safu tahun sesuai dengan hadits. Hubungan badan

59 Tehh dijelaskan sebelumnya dalam masalah no. 7268, hadits: g.
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yang dilakukan harus dalam batasan hingga masuknya kepala alat

kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Sebab itu adalah

batasan berhubungan badan yang berhubungan dengan hukum

hubungan badan.

Kedua, Dia telah menikah. Sebab dengan menikah seseorang

disebut muhshan, sesuai dengan dalil dari firman Allah &,

@;ra|'#,{a{fi
"Dan iuga kanu mengawini) wanita yang

bersuami," (Qs. An-Nisaa' t4l: 241pkni wanita yang telah menikah.

Tidak ada perbedaan pendapat antara ulama dalam zina dan

berhubungan badan karena syubhat, bahwa dengan demikian seseorang

tidak dikatakan muhshan. Sebab dalam hal itu tidak ada pemikahan dan

tidak ditetapkan hukum pemikahannya.

Ketiga: Nikahnya dilakukan dengan akad yang sah. Ini menurut

mayoritas ulama, di antaranya Atha', Qatadah, Malik, Asy-Syafi'i dan

para ulama yang bersandar kepada rasionalitas. Abu Tsaur berkata,

"seseorang menjadi muhshan dalam pemikahan yang rusak (tidak sah).

Hal itu sebagaimana yang dikisahkan dari Al-laits dan Al Auza'i. Sebab

sah atau tidak sama saja dalam kebanyakan hukum seperti wajibnya

mahar, iddah, diharamkannya anak perempuan dari istri, ibu istri dan

stafus anak dari istrinya, sehingga dia disebut muhshan.

Menurut pendapat kami, jika dia berhubungan badan bukan

dengan miliknp rnaka tidak disebut muhshan, seperti berhubungan

karena syubhat, dan tidak dikhususkan dengan nikah, kecuali nikahnya

di sini menjadi syubhat, maka hubungan badan yang dilakukannya

seperti hubungan badan karena syubhat.

Kea npt Kemerdekaan dan ini merupakan syarat dalam

pendapat para ulama sernuanya, kauali Abu Tsaur. Da berkata,
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"Hamba sahaya lakilaki dan perempuan, keduanya disebut muhshan

dan dirajam, jika keduanya berzina, kecuali ada ijma' yang bertentangan

dengan itu. Dikisahkan dari Al Auza'i tentang hamba sahaya yang

dibawahnya ada orang merdeka dan dia muhshan, maka dia dirajam jika

berzina. Jika di bawahnya hamba sahaya perempuan, maka tidak
diralam. Pendapat-pendapat ini berientangan dengan nash dan ijma'.
Sebab Allah & berfirman,

J" ti J^z- -w #, <;fr 39,A$g
@L'ffiA,.{G5\

"Kemudian jika merel<a mengerjakan perbuatan Wng kel pina),

maka atas mereka separuh hukuman dart hukwnan bagi wanita-wmnita

merdeka bercuami. "(Qs. An-Nisaa' [4]:25)

Hukuman rajam tidak bisa diparuh dan diwajibkannya sexnuanya

bertentangan dengan sebutan separuh walaupun bertentangan dengan
ijma' 5nng telah disepakati sebelumnya, kecuali apabila keduanya

dimerdekakan setelah berbuat zina. Maka dalam hal ini ada perbedaan

pendapat grang akan kami sebutkan nanti insya Allah. Al Auza'i telah
sepakat, bahwa hamba sahaya laki-laki apabila berhubungan dengan

hamba sahaya perempuan, kemudian keduanya dimerdekakan, maka

keduanya tidak menjadi muhshan dan ini menurut pendapat mayoritas
ulama'. Dia menambahkan dan berkata tentang dua omng hamba
sahaya, jika keduanya dimerdekakan dan kduanya menikah, kemudian
suaminya berhubungan badan dengannya, maka keduanya tidak menjadi
muhshan dengan hubungan badan itu. Ini juga pendapat aneh yang

bertentangan dengan pendapat para ulama. Padahal ada hubungan
badan antara keduanya. status muhshan keduanya seperti stafus dua

orang bayi jika telah dewasa.
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Kelima dan keenam: baligh dan berakal. Jika berhubungan

badan dan dia masih kecil kemudian menjadi baligh atau gila kemudian

menjadi waras, maka dia tidak menjadi muhshan. Ini pendapat

mayoritas para ulama dan madzhab Asy-Syafi'i. Di antara sahabatnya

ada yang berkata, "Dia menjadi muhshan. Demikian juga hamba sahaya

jika berhubungan badan di waktu menjadi hamba sahaya, kemudian

dimerdekakan dia menjadi muhshan. Sebab hubungan badan ini terjadi

seperti pada orang yang telah dithalak tiga. Maka dia disebut muhshan,

seperti adanya ketika telah sempuma.

Menurut pendapat kami, ada dalil dari sabda Nabi $, "Onng

yang sudah menikah dengan orang yang sudah menikah dicambuk

semtus kati dan dirajam. " Maka ini dikhususkan bagi orang yang sudah

menikah. Jika bisa terjadi sebelum itu, maka dia wajib dirajam, sebelum

baligh dan berakalnya. Dan, ini bertentangan dengan ijma'. Ini berbeda

dengan orang yang menikah dan stahrs berhubungannya halal. sebab

berhubungan badan bagi lakilaki yang menthalak ada kemungkinan

sebagai hukuman baginya dengan mengharamkan istrinya hingga

istrinya dinikahi orang lain dan berhubungan badan dengannya. Selain

itu, karena ini termasuk secara tabit tidak disukai dan berat bagi jiwa.

Karena ifu, hal ini dianggap sebagai gertakan atas pbristiwa thalak tiga.

Ini sama saja pada orang berakal dan orang yang gila. Berbeda dengan

orang yang sudah menikah, karena sesungguhnya nikmat ifu telah

sempuma diberikan kepadanya. Maka orang yang telah disempumakan

nikmat, jika melakukan perbuatan keji, maka hukumannya lebih berat

dan. Sedangkan nikmat pada orang yang berakal dan baligh lebih

sempuma. Wallahu a'lam.

Syarat kefujuh: Kesempumaan itu ada semuanya ketika

berhubungan badan, misalnya seorang laki-laki yang merdeka dan

berakal berhubungan badan dengan wanita merdeka dan berakal. Ini

pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Atha', Al Hasan,
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Ibnu Sirin, An-Nakhari'i, Qatadah, Ats Tsauri, dan Ishaq berpendapat

sepertinya. Mereka mengatakannya dalam masalah budak.

Imam Malik berkata, "Jika salah safunya yang sempurna

nikmakrya, maka dia telah menjadi muhshan, kecuali anak-anak, maka

apabila dia berhubungan badan dengan wanita der,r.rasa, dia tidak

menjadikan wanita itu muhshan. Pendapat yang sama juga dinyatakan

oleh Al Auza'i. Ini berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i,

dikatakan, "Ada dua pendapat menurutnya; Pertama, seperti pendapat

kami. Kedua, bahwa orang yang sempuma menjadi muhshan." Ini juga

pendapat Ibnu Al Mundzir. Sebab dia merdeka, baligh, berakal, dan

telah berhubungan badan dalam ikatan pemikahan yang sah. Maka dia

menjadi muhshan dengannya, sebagaimana pihak yang lain juga

sepertinya. Sebagian dari mereka berkata, "Kedua pendapat ifu
berkenaan dengan anak-anak tanpa hamba sahaya. Karena dia menjadi

muhshan dalam safu pendapat, jika dia stafusnya semputna.

Menurut pendapat kami, Jika dengan berhubungan badan ifu

salah safunya tidak menjadi muhshan, maka lawan mainnya juga tidak

muhshan, seperti orang yang hanya ingin bersenang-senang. Sebab

apabila salah safu kurang syaratnya, maka hubungan badan ifu tidak

sempuma. Maka dengannya dia tidak menjadi muhshan, sebagaimana

jika keduanya tidak sempuma statusnya. (Orang yang stafusnya

sernpuma, apabila merdeka, berakal dan baligh; penerjemah). Dengan

demikian ini berbeda apa yang mereka qiyaskan kepadanya.

Pasal: Tidak diqnratkan harus beragama islam unfuk
menenfukan stafus muhshan Pendapat ini dikatakan oleh
Az-Zuhn dan Asy-Syafi'i. Berdasarkan pendapat ini, maka

orang non-muslim yang dilindungi juga muhshan. Jika seorang laki-laki

muslim menikah dengan y'vanita non-muslim yang dilindungi, Ialu dia

berhubungan badan dengannya, maka keduanya menjadi muhshan.
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Diriwayatkan dari Imam Ahmad riwayat lain, bahwa wanita non-

muslim yang dilindungi tidak menjadikan lakilaki muslim berstatus

muhshan. Atha', An Nakha'i, Asy Sya'bi, Mujahid, dan Ats Tsauri

berkata, "lni adalah syarat dalam menetapkan status muhshan. Karena

ifu orang kafir tidak menjadi muhshan dan wanita non-muslimah yang

dilindungi tidak menjadi laki-laki muslim berstatus muhshan. Sebab Ibnu
Umar meriwayatkan, bahwa Nabi $ bersabda,

tk e'".'1" olt{ 3rrl;
l///

"Bamngsiapa yang menyekufukan Allah, mal<a dia bukan

muhshan."6o

Selain itu, karena syarat unfuk menjadi muhshan adalah

merdeka. Maka Islam harus menjadi syaratnya, seperti stafus muhshan

orang yang dituduh berzina. Imam Malik berkata seperti pendapat

mereka, namun menurutnya, wanita non-muslimah yang dilindungi

dapat menjadikan laki-laki muslim berstatus muhshan, sesuai dengan

aslinya, bahwa tidak disyaratkan kesempumaan pada masing-masing

suami istri. Dan ini menjadi salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Menurut pendapat kami, ada dalil yang diriwayatkan oleh Imam
Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata, "seorang yahudi
datqng kepada Rasulullah S, lalu mereka menyebutkan kepada beliau,

bahwa seorang lakilaki dari mereka dan seorang wanita, keduanya

5o HR. Ad-Daraquthni (3/147), dan dia berkata, "Tidak ada yrang menilainya
mar{u' selain Ishaq." Dikatakan, "Bahwa dia menarik kembali perkataannya." Namun
yang benar, dia abstain. Juga dirir,rayatkan oleh Al Baihaqi dahrm As-sunan Al Kubra
(8/276). Disebutkan oleh Az-7aila'i dalam Nashb Ar-RagTah (3/327), dan dihubungkan
kepada Ishaq bin Rahawaih dalam "Musnadnya," Abdul Aziz bin Muhammad
mengabarkan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari hnu
Umar, dari Nabi tfl$, beliau bersabda,.... kemudian disebutkan hadits tersebut. Ishaq
berkata, "Dijadikan zzarfu' kadang-kadang. "
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-u51 oj+;ti q&\3{ eiq},1;rtrri iif-cy

berzina, lalu disebutkan peristiwa itu. Maka Nabi $ menyuruh untuk

memjam keduanya. (Muttafaq Alaih)61

Selain ifu, karena tindak pidana berupa zina sama hukumnya

dilakukan oleh omng muslim maupun non-muslim yang dilindungi

(dzimrrn), rnaka hukuman hadnya pun sama. Adapun hadits mereka

fidak sah dan kami tidak mengetahuinln dalam Musnad. Dikatakan,

bahwa hadits tersebut mauquf pada hnu Umar. Kemudian jelas dibawa

pada statr:s muhshan orang yang dituduh berzina unfuk mengnfukan

antara dua hadits. Sebab perawi dari keduan5n adalah safu, dan hadits

kami jelas dalam hal rajam. Karena ifu, hadits mereka dibawa kepada

kasus zina muhshan yang lainnya

Jika mereka berkata, bahwa Nabi $ merajam dua omng yahudi

dengan kitab taurat, dengan dalil bahwa beliau membaca taumt. Setelah

jelas hukum Ailah 5ang ada di dalamnya, beliau menegakkan hukum

sesuai dengannya. Dalam halini Allah berfirman,

IrM
'Saungguhnya lkmi tetah Kitab Taumt

didalamn5a (ada) petunjuk dan cahaja (yang menemngi), 5nng dengan

kbb itu diputuskan p*l<am omng-oftng Yahudi oleh nabinabi gng
menyemh din kryda Allah. "(Qs. AlMaa'idah [5]: ztztl

61 HR. Al Bul.rhari dalam Pemba hasan terftarg Jenazah bab: Menshalatkan jenazah

di mushalla dan masjid (3/1329) dan kitab Al Manaqib, "Mereka mengetahuinya
sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka." (6/36351i Muslim dalam
Pembahasn tentang sanksi Hadd, bab: Rajam orang yahudi (3/hlm. 1326/hadits: 26),
Abu Daud (4/W6), At-Tirrnidzi (4/L46), hnu Maiah (2/2556\, Ad-Darimi (2/232L),
Imam Malik dalam Al Muwaththa' (2/819), Ahmad dalam Musnadny
{2/5,7,62,63,76).
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Kami menjawab, "Nabi $ menghukum keduanya dengan apa

yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, dengan dalil firman Allah &,
"Maka pufuskanlah perkara mtereka menurut apa yang Allah furunkan

dan janganlah l<amu mengikuti hawa nafsu mereka dengan

meninggalkan kebenamn 5nng tetah dakng kepadamu. unfuk tiap-tiap

umat di antam kamu, I<ami bqikan afumn dan ialan 5nng temng'" (Qs'

Al Maa'idah [5]' 48)

Selain itu, fidak diperbolehkan bagi nabi untuk menghukum

dengan selain syariatnya. Jika hal ifu diperbolehkan, maka dalam kasus

lain pun diperbolehkan. Adapun alasan beliau membaca menelaah

taurat untuk mernberitahukan kepada mereka, bahwa hukum taurat

sama dengan hukum yang berlaku bagi mereka. Mereka orang-orang

yahudi itu telati meninggalkan syamt agamanya dan melanggar

hukumnya.

Lebih dari itu, alasan ini kuat bagi kami. Sebab hukum Allah

dalam hal diwajibkannya rajam, jika hal itu ditetapkan bagi mereka,

maka hukum ifu harus diterapkan untr-rk mereka. Telah jelas status

muhshan mereka. Karena ifu, fidak ada pilihan lain bagi mereka png

berzina dan telah memenuhi s5nrat sebagai muhshan kecuali mereka

dimjam. Jika mereka melamng ditetapkannya hukuman bagi mereka,

mengapa Nabi $ png memutuskan hukum mereka? ndak sah qigns

pada stafus muhshan oftIng 5nng difuduh benina, sebab s5nmtnya

adalah menjaga kehormatan dirinln dan di sini hal itu bukan syamt.

Pasal: Jika orang lrang telah berstatus muhshan

murtad, maka statusnya tidak batal. Jika dia masuk Islam setelah itu,

maka muhshan. Abu Hanifah berkata, "Batal. sebab Islam merupakan

syarat status muhshannya. Sedangkan kami telah menjelaskan hal ifu

bukan syarat" Kemudian ini termasuk dalam keumuman sabda Nabi $;
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"Atau berzina setelah menikah.',62 sebab dia telah berzina setelah
menikah, maka hukuman hadnya adalah raJam, seperti orang yang
murtad.

. sedangkan apabira orang non-musrim yang dirindungi meranggar
perjanjian dan datang ke daerah perang setelah berstafus muhshan,
kemudian dia ditahan dan dijadikan budak, kemudian dia dibebaskan,
maka ada kemungkinan tidak batal stafusnya sebagai muhshan. sebab
dia berzina setelah berstafus muhshan, maka dia menyerupai orang yang
murtad. Ada kernungkinan juga batal, sebab ia batal dengan stahrsnya
yang pemah menjadi budak (hamba sahaya), maka tidak kernbali
stafusnya kecuali dengan sebab yang baru, dan ini berbeda dengan
orang yang murtad.

Pasal: Jika dia berzina dan dia memiriki istri dan anak
darinya, lalu dia berkata, 'Aku tidak pemah berhubungan
badan dengannya,' maka dia tidak dirajam. pendapat ini dikatakan
oleh Imarn Asy-syafi'i. Abu Hanifah berkata, ,,Dia dimjam.,,sebab anak
tidak dilahirkan kecuari dengan adanya hubungan badan. Maka dia
dihukumi telah berhubungan badan, karena dia memiriki anak.

Menurut pendapat kami, bahwa anak dirahirkan karena adanya
hubungan badan. Sedangkan stafus muhshan tidak ditetapkan kecuari
dengan hubungan badan yang sebenamya. Karena ifu, ditetapkannya
hubungan badan tidak mesti dengan anaknya hasil dari hubungan badan
itu. sedangkan dia orang yang paring berhak dengan anaknya. Maka dia
berkata, "Jika seorang lakiJaki menikahi wanita di hadapan hakim,
kemudian menthalaknya di tempat ifu. sedangkan wanita ifu membawa
anak, padahal sepengetahuannya dia tidak pemah berhubungan badan

62 HR' Al Bukhari daram pemba hasan tentangHad, bab: Ar easaatnah (12/6g99);
flu Qua (4/4363); An 

-Nasa,r 
(z/4068); ruiu rur4ur, l*zi,3ii eumad dalamMusnadnya (L / 40,25,7 O,16gI
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dengannya, maka bagaimana dapat dihukumi telah berhubungan badan?

Padahal dia memang tidak berhubungan badan. Demikian juga, jika

seorang wanita memiliki anak dari suami yang mengingkari dia telah

menyetubuhinya. Maka dalam hal ini, tidak ditetapkan status

muhshannya.

Pasal: lika ada buk6 lrang menuniukkan status

muhshannya, bahwa dia telah berhubungan badan dengan

istrinya, maka para sahabat kami berkata, "Stafus muhshan ditetapkan

baginya." Sebab yang dapat dipahami dari kata "dukhuul" adalah

berhubungan badan. Muhammad bin Al Hasan berkata, "Tidak cukup

dengannya hingga dia mengatakan telah menyetubuhinya atau

menidurinya dan semacamnlp. Sebab'dukhuul" identik dengan khulwat

(berduaan dan bersenang-senang dengannya). Karena itu, ditetapkan

status muhshan dengannya. Ini merupakan pendapat yang paling shahih

dari dua pendapat yang ada insln Allah-

Sedangkan apabila istiryn berkata, suaminya telah

merryefubuhinya atau menidurinln, maka kami tidak melihat adanya

perbedaan pendapat dalam menetapkan statusnya sebagai muhshan.

Demikian seharusnya, jika isfuinya berkata, "Dia menyefubuhinya." Jika

istrinya berkata, "Menggaulinya, atau menyentuhn5n, atau memeluknya,

atau memegangnya, maka status muhshannya tidak ditetapkan pada

suaminya. Sebab bahasa ini digunakan untuk selain berhubungan pada

alat kelamin, maka tidak ditetapkan stafus muhshan suaminya

da,gannya.

Pasal: Jika orang yang berzina dicambuk, karena dia

masih gadis, ternyata sudah pemah berstafus muhshan, maka

dia harus dirajam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir, "Bahwa

seorang laki-laki telah berzina dengan seorang wanita, lalu
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Rasulullah S memerintahkan untuk mencambuknya, kemudian
dikabarkan bahwa dia pemah muhshan, maka dia diralam."6s 6{R. Abu
Daud). selain itu, apabila diwajibkan disatukan antara dua hukuman itu,
maka hukuman yang wajib baru dilakukan sebagiannya dan wajib
disempumakan. t

1552. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Kedua orang yang berzina dan telah dirajam itu
dimandikan, dikafani, dan dishalatkan, serta dikuburkan.'

Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal memandikan
keduanya dan menguburkannya. Mayoritas para ulama berpendapat,
bahwa keduanya dishalatkan. Imam Ahmad berkata, "Ali r& ditanya
tentang sgnrrahah yang dimjam, lalu dia menjawab, "perlakukanlah dia
sebagaimana orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian."
Ali & menshalati syurahah.64 Imam Malik berkata, "Barangsiapa yang

dibunuh oleh Imam, karena hukuman had kepadanya, maka kami tidak
menshalatkannya. sebab Jabir berkata tentang hadits Ma'iz, "Dia

6e HR. Abu Daud dalam pemba.hasan tentang Sanksi Had (4/M3g), Abu Daud
berkata, "Muhammad bin Bakar Al Barsani meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Jurai;
dengan status mauquf pada Jabir. Diriwayatkan juga oleh Ashim dari Ibnu Juraij
seperti riwayat hnu wahab, dan dia tidak menyebutkan Nabi $ bersabda, ..seorang

laki-laki berzina, dan tidak diketahui statusnya sebbgai muhshan, kemudian dia
dicambuk, kemudian diketahui dia berstatus muhshan, 

-maka 
dia dirajam. ganadnya

dhaif, sebagaimana yang disebutkan oleh Al Albani dalam .Dhaif Abu daud', hlm.zl42.
Juga dirir,nayatkan oleh Al Baihaqi dabm As-gunan Al Kubra (g/217), An-Nasa,l dalam
As-Sunan Al Kubm (4/7726/3)

64 Hn. Al Baihaqi dalam As-Sunan At Kubm (g/2ZO), Abdurrazzaq datam .4./
Mushannaf (7/133531hadits semacamnya. Disebutkan oleh Az zaila,i dalam Nashb
Ar-Rryah (3/379|, sanadnya jayyid dan para pemwinSra terpercaya dan berasal dari
perawi hadits shahih, selain Al Ashlah, yaitu hnu Abdiilah Al kufi 37ang berstatus
shaduuq (dipercaya).
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dirajam hingga mati, maka Nabi $ bersabda kepadanya, itu lebih baik,

dan beliau tidak menshalatkan."5s (Muttafaq Alaih)

Menurut pendapat kami, ada dalil dari yang diriwayatkan oleh

Abu Daud dengan sanad dari Imran bin Hashin tentang hadits Al

Juhniyah, lalu Rasulullah $ menyuruhnya untuk dimjam, maka dia pun

dirajam. Kemudian beliau mernerintahkan unfuk menshalatkannya.

Umar lalu berkata, "wahai Rasulullah, apakah kita akan

menshalatkannya, sedangkan dia telah berzina?"

Rasulullah $ menjawab, "Demi t/ang jiwaku bemda di dalam

genggaman-N3n, dia tel.ah bertobat Jika tobabzSn dibeikan kepada

tujuh puluh penduduk Madinah niscaSn itu cukup hgi mereka. Apakah

lmmu mendapatkan yang lebih ubma dari omng Snng telah mengakui

ksalahan diinSn?" (HR. At-Tirrnidzi). Di dalamn5n dinyatakan, "Maka

dia dimlam dan dishalatkan." Abu Daud berkata, "Hadits hasan

shahih."66

Nabi $ bersabda, 'shatatkantah orang truIg mengatakan, "Iaa

IJaaha lllallaah'67 Sebab dia muslim, maka jika dia mati karena'hukuman

had, dia dishalatkan, seperti pencuri. Sedangkan hadits tentang Ma',iz

maka itu ada kemungkinan Nabi # tidak menghadirinya, atau beliau

sedang sibuk dengan unrsan lain. Jadi tidak bertentangan dengan apa

yang kami

65 HR. Al -Bukhari dalam pembahasan tentang 'sanksi rajam di mushalla

(LZ/6820), dinyatakan Dalamnya, "Dan beliau menshalatkannya." Yunus dan Ibnu

zuhri udak mengatakan dari Az Zuhri, "Maka beliau menshalatkannya." Abu Abdullah

ditanva (vakni Al Bukhari), "Apakah sabdanya, "Beliau menshalatkannya" shahih atau

Udaki,' bia menliwab, "HR. Mu'ammar. Dia ditanya lagi, "Apakah ada yang

meriwayatkannya selain Mu'amar?" Dlia menjawab, "Tidak." Juga diriwayatkan oleh

Muslim dalam kitab "Al Huduud; bab orang yang mengaku berzina (3,/ h1m.1318,

haditsl6), Abu Daud (4/ haditszl430) dan semacamnya. Juga diriwayatkan oleh At-

Tirmidzi (4 / L429), Ahmad (3 / 323,3871.
66 Telah ditakhrij sebelumriSa dalam masalah nomor (1551/ hadits8)
67 Telah ditakhrij sebelumnya dalam masatah nomor 329/ }prdilaT7)
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1553. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
*Jika orang yang merdeka dan masih gadis, maka dia
dicambuk dan diasingkan setahun."

Yakni orang yang tidak muhshan. Jika orang yang berzina itu

janda, dan sebelurnnya telah kami sebutkan stafus muhshan dan syarat-

syaratnya, serta tidak ada perbedaan pendapat tentang orang yang

berzina jika masih belum menikah. Hal ifu sebagaimana, dijelaskan

dalam ktab Allah dengan firman-Nya,

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya semfus kali dera. "(Qs. An-Nuur

I24l: 21. Ada juga hadits dari Nabi # yung sesuai dengan firman Allah

dalam Al Qur'an. Dan dia wajib dicambuk dan diasingkan setahun

dalam pendapat mayoritas para ulama. Hal itu sebagaimana yang

diriwayatkan dari para khulafa' ar rasyidin, dan ini juga yang dikatakan

oleh Abu Daud, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Pendapat ini juga

dikatakan oleh Atha', Thawus, Ats Tsauri, hnu Abi [-aila, Asy-Syafi'i,

Ishaq, Abu Tsaur.

Imam Malik dan Al Auza'i berkata, "[-aki-laki diasingkan,

sedangkan wanita tidak, sebab wanita membutuhkan penjagaan dan

perlindungan. Sebab jika dia diasingkan harus dengan mahram dan tidak

diperbolehkan tanpa mahram, sebagaimana sabda Nabi $,

,7,;*,tvri,;r*'Sb'^*r|,rfJbq)i

?F€:e\\Nti;?$
jtk'of i\i ipr: ll A'i rl;Vk y
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"Tidak hatal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah

dan hari akhir unfuk bepergian selama satu hai safu malam, kecuali

bersama mahram.'68

Selain itu, karena pengasingannya tanpa mahram dapat

menyebabkannya teraniaya dan disia-siakan. sedangkan jika dia

diasingkan dengan mahram, maka ini menyebabkan orang lain yang

tidak berzina dan tidak berdosa dihukum. Jika sang mahram dibayar

atas biaya wanita itu, maka dalam hal itu dia dihukum lebih dari yang

semestinya melebihi ketenfuan syariat Islam, sebagaimana jika hukuman

itu juga ditambakan kepada laki-laki.

Sedangkan hadits yang khusus berkenaan dengan pengasingan,

maka itu hanya bagi laki{aki lajang yang berzina. Demikian yang

dilakukan oleh para sahabat. Sebab khusus yang umum dapat

dikhususkan. Karena hukum dilakukan berdasarkan keumumannya jika

pemahamannya bertentangan. Jika pemahamannya telah menunjukkan

hal itu, bahwa orang yang berzina mendapatkan hukuman tidak lebih

dari yang disebutkan.

Adapun menghukum wanita dengan mengasingkan, maka hal ifu

akan menyebabkan hukuman yang lebih dan hukumnya menjadi hilang.

Sebab hukuman had diwajibkan sebagai gertakan bagi orang yang

berzina. Sedangkan mengasingkannya akan menyulitkannya. Padahal

hukuman zina unfuk janda telah dikhususkan dengan mengugurkan

cambuk padanya menurut mayoritas ulama. Maka di sini

pengkhususannya lebih diutamakan.

Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan berkata, "Tidak

diperbolehkan untuk diasingkan, sebab Ali & berkata, "Agar terhindar

dari fitnah, cukup keduanya diasingkan."59 Diriwayatkan juga dari Ibnu

68 Tehh ditakhrii sebelumnya dalam masalah nomor (266,/ hadits8)
69 HR. Abdurrazzaq dalam // Mushannaf (97/133271, dan sanadnya dari Abu

Hanifah dari Hammad dari hrahim...lalu disebutkan haditsnya. Padahal sanadnp
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Al Musayyab, bahwa Umar telah mengasingkan Rabi'ah bin Umayryah

bin Khalaf di Al Khumur ke Khaibar, kemudian dia bergabung bersama

Heracleus, lalu menang. Umar lalu berkata, "Saya tidak akan

mengasingkan seorang muslim setelah ini selamanya."7o Selain itu,
karena Allah & memerintahkan untuk mencambuk tanpa

mengasingkan, maka diwajibkannya pengasingan merupakan hukuman
yang lebih daripada yang disyariatkan.

Menurut kami, ada sabda Nabi $,

"Pemwan dengan kjang 6ang berzina) dicambuk seban5ak

semfus kali dan di,asingkan setahun." Abu Humirah, Zaid bin Khaldun
rneriwayatkan bahwa dua orang laki-laki mengadu kepada Rasqlullah $,
lalu salah safunya berkata, "Anak saya sayang omng ini, lalu dia berzina

dengan istrinya. Saya telah menebus unfukn5ra serafus kambing dan

anaknya, talu saya bertanya kepada salah seorang ulama, dan mereka

berkata, "Anakmu harus dicambuk sebanyak semtus kali dan diasingkan
safu tahun. Sedangkan wanita ifu dimjam." Sebab Nabi S bersabda,

'Demi Wng menguasai jiwaku, aku akan menghukum kalian
berdua dengan kitab Allah. Ltntuk anakmu dicambuk sehtus kari dan

unfuk umnita ifu dimjam. " Maka dia pun mencambuk anaknya serafus

kali dan mengasingkannya selama satu tahun. Sedangkan Anis Al
Aslami diperintahkan unfuk menikahi wanita lain, dan istrinln mengaku

berzina, maka hendaknya dia dimlam. Wanita ifu mengaku dan dia pun

dirajam. (Muttafaq Alaih).

terputus dan dhaif. Abu Hanifah sekalipun ahli fikih, tapi hafalannya bunrk. HR. Al
Baihaqi dahm As-Sunan Al Kubn 18/243) dengan semacatnnln, dan dia berkata,
"Terpuh.rs."

70 HR. Abdurrazzaq dalrrm At Mushanmf (7/13320), mnadnya dari hnu Jumih,
dari Abdullah bin Umar, bahura hnu Umayllah diasingkan di Khumur.. hadits. Dan

terputus.

.?G;;:ivtsflg K
,.r//a
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Dalam hadits dinyatakan, bahwa dia berkata, "Saya bertanya

kepada seorang ulama dan mereka berkata, "Unfuk anakmu dicambuk

serafus kali dan diasingkan selama satu tahun." Ini menunjukkan bahwa

hukum ini inasyhur menurut mereka sebagai hukum Allah dan

ketentuan Rasulullah $.
Ada yang mengatakan, bahwa yang mengatakan pemyataan di

atas adalah Abu Bakar dan Umar. Sebab pengasingan juga dilakukan

oleh para khulafa'ur rasyidin dan kami tidak melihat adanya perbedaan

pendapat di kalangan sahabat. Maka ini menjadi Uma'. Selain ifu, karena

hadits ifu menunjukkan pada dua jenis hukuman bagi orang yang telah

menikah. Demikian juga bagi omng yang belum menikah.

Sedangkan apa yang diriwayatkan dari Ali tidak ditetapkan

karena para perawinya yang dhaif dan murial. Adapun perkataan Umar,

"Saya tidak akan mengasingkan orang muslim setelahnya," maka ada

kemungkinan dia menginginkan pengasingannya di Al Khumur, tempat

Rabi'ah terkena fihah.

Adapun perkataan Imam Malik bertentangan dengan hadits dan

qiyas. Sebab hukuman had bagi laki-laki juga hukuman bagi perernpuan,

sama seperti hukuman had lainnya. Perkataan Imam Malik menumt

saya, lebih shahih dan adil. Sedangkan keumuman hadits itu

dikhususkan dengan hadits larangan bagi wanita unfuk bepergian tanpa

mahram. Memang qiyas kepada semua jenis hukuman had tidak sah.

Sebab bahaya yang mungkin terjadi sama saja, bisa menimpa laki-laki

dan perempuan. Tetapi hukuman had zina ini berbeda dan bisa jadi

qiyas ifu diterima, bahwa pengasingan itu menjadi hukuman yang lebih

pada wanita dan tidak pada pria, seperti jenis hukuman had lainnya.

Pasal: Orang yang berzina yang belum menikah
diasingkan selama safu tahun penuh. Jika dia kembali
sebelum berlalu setahun, maka dia diasingkan kembali hingga
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genap setahun dengan waktu perjalanannya. Laki-laki diasingkan di
daerah dengan jarak diperbolehkan shalat qashar. sebab selain itu, dia
seperti berada di tempat semula, dengan dalil, bahwa jika kurang dari
itu, maka tidak ditetapkan baginya hukum musafir, dan tidak
diperbolehkan sedikit pun melaksanakan rukhshah (keringanan) bagi

musafir.

Sedangkan wanita, jika mahramnya keluar bersamanya, maka

dia diasingkan sejauh jarak yang diperbolehkan melaksanakan shalat
qashar. Jika tidak ada mahram yang keluar bersamanya, maka

diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa dia tetap diasingkan dalam jamk
yang diperbolehkan melaksanakan shalat qashar seperti pria. Ini juga

pendapat Imam Asy-Syaf i.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa dia diasingkan pada

selain jarak yang diperbolehkan qashar, agar tetap dekat dengan

keluarga dan mereka tetap menjaganya. Ada kemungkinan perkataan
Imam Ahmad tidak disyaratkan pengasingan dalam jarak yang

diperbolehkan qashar. sebab dia berkata dalam riwayat Al Atsram, Dia
diasingkan dari tempat kerjanya ke tempat kerja yang lain.

Abu Tsaur dan hnu Al Mundzir berkata, "Jika dia diasingkan ke
desa lain, dan jarak antara keduanya mencapai 1 mil atau kurang, maka

hal itu diperbolehkan" Ishaq berkata, "Diperbolehkan diasingkan dari
satu kota ke kota yang lain. Pendapat sepertinya juga dikatakan oleh
Abu laila. sebab pengasingan itu sifakrya mutlak dan tidak terikat,
maka bisa juga dilaksanakan kumng dari apa yang disebutkan dalam
namanya. Sedangkan qashar artinya identik dengan bepergian, di mana
pada jarak ifu diperbolehkan tayammum, shalat sunnah di atas

kendaraan, dan tidak ditahan di tempat dia diasingkan. pendapat ini
dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik berkata, "Dia ditahan."
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Menurut pendapat kami, "Bahwa hal itu merupakan hukuman

tambahan yang tidak dinyatakan oleh syara', maka tidak disyariatkan

seperti pengasingan lebih dari sahr tahun."

Pasal: Jika orang diasingkan itu berzina lagi, maka dia

harus diasingkan di selain negaranya. Jika dia iuga berzina
di tempat diasingkannya, maka dia diasingkan lagi ke negam

lainnya. Sebab perintah mengasingkan bisa dilakukan di mana saja, dan

dia telah mengenal dekat negam png didiaminya, maka dia dijauhkan

darinya.

Pasal: Wanita yang diasingkan hendakryn ditemani
oleh mahramnya, hingga dia merasa tenang di suafu tempat-

Kemudian setelah dirasa aman, bisa pulang. Jika dia mau

dapat tinggal bersaman5n hingga p€nuh setahun. Jika dia tidak mau

keluar menemaninya, maka dicarikan penggantinya lnng mau diba5nr.

Para sahabat kami berkata, "Upah itu dikeluarkan dari harta

wanita yang berzina. Sebab ifu bagian dari bekal perjalanannya. Ada

kemungkinan hal itu tidak diwajibkan kepadan5n. Sebab yang wajib

adalah dia diasingkan sendirian. Maka tidak diperbolehkan lebih dari itu,

seperti pada laki-laki. Selain ifu, karena ini termasuk bagian dari biaya

penegakan hukumannya, maka tidak dibebankan kepadanya, seperti

upah bagi orang yang mencambuk- Berdasarkan ini, maka upahnya

diambilkan dari Baitul Mal.

Para sahabat kami juga berkata, "Jika dia tidak memiliki harta,

maka diambilkan dari Baitul Mal. Jika mahramnya tidak mau keluar

bersamanya, maka dia tidak dipaksa. Jika dia tidak memiliki mahram,

maka dia diasingkan bersama wanita yang terpercaya." Perkataan

bahwa upah orang yang pergi menemaninya berasal dari mereka,
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seperti perkataan bahwa upah mahram berasal darinya. Jika

memberatkan, maka Imam Ahmad berkata, "Dia tetap diasingkan tanpa

mahram." Dan ini juga pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sebab ini tidak perlu

diakhirkan. Maka ini menyerupai pergi hijrah dan haji, jika mahramnya

meninggal dunia di tengah ialan.

Ada kemungkinan pengasingan itu gugur jika tidak ada

mahramnya, sebagaimana pergr haji menjadi gugur jika tidak ada

mahramnya. Sebab pengasingannya hanya merupakan gertakan baginya

atas kejahatan yang dilakukannya dan agar terhindar dari fitnah. Jadi

keumuman hadits tersebut dikhususkan dengan keumuman larangan

tentang kepergiannya tanpa mahram.

Pasal: Hukuman had harus dihadiri oleh sekelompok
oftmg mukmin, sebagaimana firman Allah &,

"Dan hendaHah (pelal<sanaan) nu**nrn mereka disal<sikan oleh

sekumpulan dari orang-orang Snng beriman "(Qs. An-Nuur l24l: 2\Para
sahabat kami berkata, "Kelompok adalah kumpulan satu orang lebih."

Ini juga pendapat hnu Abbas dan Mujahid. Secara zhahA, bahwa

mereka menginginkan satu orang lagi unfuk menegakkan hukuman had.

Sebab omng yang dilaksanakan hukuman had kepadanya dalam

keadaan darurat, maka hukumannya harus disemhkan kepada orang

lain.

' Atha' dan Ishaq berkata, "sedikitrya dua orang. Jika mereka

menginginkan safu orang dengan omng yang dijafuhi hukuman, maka

ini seperti pendapat yang pertama. Jika mereka menginginkan dua

orang, selain yang dijatuhi hukuman had, maka dalil mereka bahwa

yang dimaksud sekumpulan adalah paling sedikibrp dua orang."

'4j5n'*pq(r;W
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Az Zuhri berkata, "sekumpulan ifu terdiri dari tiga orang. sebab

sekumpulan itu adalah jamaah, dan sebutan jamaah paling sedikit terdiri

dari tiga orang." Imam Malik berkata, "Empat orang- Sebab dengan

jumlah itu hukuman zina dapat ditegakkan." Menurut Imam Asy-Syafi',i

ada dua pendapat, seperti pendapat tuZuhndan Malik.

Rabi'ah berkata, "Lima orang." Al Hasan berkata, "Sepuluh

orang." Qatadah berkata, "Safu orang." Para sahabat kami berdalil

dengan perkataan Ibnu Abbas. selain itu, karena kata kelompok atau

golongan bisa juga unhrk safu orang, dengan dalil firman Allah &,

@ "t4i, lr#t\$A l*>.s^tt n rW bb

"Dan iika ada dua golongan dari orang-omng mukmin berpemng

maka damaikanlah antara kduan5n." (Qs. Al Hujuraat l49] 9)

Kemudian Allah & juga berfirman,

@"K1A'4|6tnGyi,hifitly
'sesungguhnla oftng-onng mulonin adalah bersaudam karena

itu damaikanlah anbm kedua saudammu." (Qs. Al Hujuraat [49]: 10)

Ada yang mengatakan tentang firman Allah &,

a?
"Jile Kari memaa/kan segolongan dari kamu (antaran mereka

tobat), nisca3n Kami akan mengazab golongan &nns lain) disebabkan

mereka adatah orang-otiing Snng selalu berbuat dosa.' (Qs. AlTaubah

tg)t 66) bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah Muhsyi bin Hamir

1314 "i;\."{r{L +i3 p W &,fr o!
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saja, dan tidak wajib dihadiri oleh irnam dan para saksi. Pendapat ini

dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Al Mundzir.

Imam Abu Hanifah berkata, "Jika hukuman had itu ditetapkan

karena ada bukti, maka para saksi harus hadir dan mereka yang

memulai merajam. Jika ditetapkan dengan pengakuan, maka wajib

dihadiri oleh Imam dan memulai merajam. Hal ini sebagaimana yang

diriwayatkan dari Ali &, bahwa dia berkata, "Rajam ifu ada dua macam.

Apabila ditetapkan dengan pengakuannya, maka yang.pertama kali

merajam adalah imam, kemudian orang-orang. Apabila ditetapkan

dengan bukti, maka yang pertama kali memjam adalah para saksi,

kemudian orang-orang." Diriwayatkan oleh Sa'id dengan sanadnya.

Selain itu, jika para saksi tidak hadir dan juga imam, maka ifu syubhar

dan bisa menggugurkan hukuman had.

Menurut pendapat kami, bahwa Nabi $ men5ruruh unfuk

merajam Ma'iz dan AI Ghamidiyah, tetapi beliau tidak menghadirinya.

Dan hukuman had ifu ditetapkan atas pengakuan keduanya. Beliau

bersabda, "Wahai Anis, pergilah kepada perernpuan ini. Jika dia

mengaku, bahwa rajamlah dia!" Dan, Nabi $ tidak menghadiri prosesi

rajamnya. Selain ifu, karena ia adalah hukuman had, maka tidak harus

dihadiri oleh imam dan para saksi, seperti hukum had lainnya.

Kami tidak terima pendapat mereka, bahwa ketidakhadiran

imam dan ketidakmauannya unfuk mernulai memjam dianggap sebagai

syubhat. Sedangkan perkataan Ali &, maka perbuatan ini lebih disukai

dan dianggap sebagai keutamaan. Imam Ahmad berkata, "Disunnahkan
jika orang yang berzina mengakui zinanya, maka yang merajamnya

adalah imam, kemudian orang-orang." Kami tidak mengetahui adanya

perbedaan pendapat dalam mensunnahkannya. Adapun dalilnya adalah
perkataan Ali 4&. Diriwayatkan dalam sebuah hadits Snng diriwayatkan

oleh Abu Bakar dari Nabi $, bahwa dia merajam seorang wanita, lalu

digalikan lubang unfuknya sedalam dada, kemudian dilempar dengan
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batu, seperti kacang polong, kemudian dia berkata, "Lemparlah oleh

kalian dan hindari waiah!"71 HR. Abu Daud).

Pasal: Hukum had tidak ditegakkan bagi orang yang

hamil, hingga dia melahirkan, baik dia hamil karena zina

atau lainnya. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan

pendapat dalam hat ini. Ibnu Al Mundzir berkata,Tz "Para ulama

sepakat, bahwa orang yang hamil tidak dimjam hingga dia melahirkan.

Buraidah meriwayatkan, "Bahwa seorang wanita dari Bani Ghamid

berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah saya!" Beliau bersabda, 'Sebab

apa ifu?" wanita lain berkata, "sungguh dia hamil karena berzina."

Rasulullah $ bertanya, "Apakah kamu?" Wanita itu menjawab, "lya."

Beliau kemudian bersabda, "Peryilah hingga kamu melahirkan bayi yang

ada di dalam kandunganmul" Buraidah berkata, "Dia kemudian diasuh

oleh lak-laki dari kalangan Anshar hirrggu melahirkan." Dia berkata,

"Laki-laki itu datang kepada Nabi $, lalu berkata, "wanita Ghamidiyah

ifu telah melahirkan." Flasulullah $ bersabda, 'Jadi kita tidak bisa

memjatnryn dan menbiarkan analm5a masih kecil tanpa ada onng

t/ang meryrusuin3a.' l-aki-laki Anshar itu berkata, "Aku

bertanggungjawab atas susuannya wahai Nabi Allah." Bumidah berkata,

"Kemudian beliau merajamnya."Ts (HR. Muslim dan Abu Daud).

Diriwayatkan, bahwa seorang wanita berzina pada masa

pemerintahan umar a&. lalu umar ingin merajarnnya dan dia sedang

hamil. Maka Mu'adz berkata kepadanln, "Jika engkau punya alasan

unfuk merajamnya, tapi engkau fidak punya alasan unfuk membunuh

71 Tehh ditakhrii sebelumnya dalam masalah1551.
72 Lihat Al tt-u 'karya hnu AlMundzir (trlm.131,zhadits 635).
73 HR. Muslim dan Abu Daud dalam pembahasan tentang sanksi had, bab: Orang

yang berzina (3/1323/231, Ahmad dalam Musnadnya (5/3481, Ad-Darimi (2/2324),

Abu Daud (4/M4Ol, dengan lafazhh bahwa seorang wanita iuhmvah.. dan disebutkan

hadits ihr. Diriwayratkan juga oleh At-Tirmidzi (4/14351, An Nasa',l (4/L956) dalam Al
Kubra(4/7176/U darihadits Buraidah dan Imran bin Hashin.
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kandungannya." Dia lalu berkata, "Para wanita tidak ingin melahirkan

sepertimu."74 Umar kemudian tidak jadi merajamnya. Juga diriwayatkan

dari Ali riwayat sepertinya.TS

Selain ifu, karena menegakkan hukuman had di saat hamilnya

akan menyebabkan kerusakan terhadap orang yang tidak berdosa, baik

hukuman had ifu berupa mjam maupun lainnya. Selain ifu juga, karena

tidak ada jaminan keselamatan atas anak yang di kandungnya, akibat

pukulan, bahkan anak itu akan mati ketika ibu telah mati.

Jika dia telah melahirkan anak, jika hukuman hadnya berupa

raram, maka dia tidak dirajam hingga dia selesai men5rusui anaknya.

Sebab anak tidak bisa hidup tanpa susu. Jika ada orang lain yang bisa

menyusui anak ifu atau ada orang lain yang bertanggungjawab atas

susuannya, maka dia dirajam. Jika tidak maka dia dibiarkan hingga

selesai menyapih anak yang disusuinya, sebagaimanu yung telah kami

sebutkan dalam hadits wanita GhamidiSnh.

Hal itu juga seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud75 dengan

sanadnya dari Buraidah, bahwa seorang wanita datang kepada

Nabi $ dan berkata, "sungguh aku telah melakukan perbuatan keji.

Demi Allah, saya hamil." Beliau bersabda, "Pergilah hthgga engkau

melahirkan "Maka wanita ifu pergi. Ketika telah melahirkan, dia datang

membawa bayi ifu, dan Rasulullah $ bersabda, "Peryilah dan susuilah

hingga engkau merynpihnga. " Wanita ifu kemudian datang membawa

bayi itu dan telah menyapihnya, dan di tangan anak itu terdapat sesuafu

yang dimakannya. Anak ifu lalu diserahkan kepada salah seorang laki-

laki dari kaum muslimin, lalu digalikan lubang untuknSn dan dimjam, lalu

dishalatkan dan dikuburkan.

74 HR. Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubm (7/M3) dan AMurmzzaq dalam Al
Mushannaf (7/134541dan Sa'id bin Maruhur (2/20761.

7s HR. Al Baihaqi dalam As^Sunan (t/U4. Lihat hadib nomor 34, dalam
masalah yang'sanra.

76 HR. Abu Daud (4/4442) Uhat hadits nomor 34 dalam masalah yang sama.
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Jika tidak ada tanda kehamilan pada wanita lnng berzina, maka

hukuman rajamnya tidak ditunda. Karena ada kemungkinan dia hamil

dari zina. Sebab Nabi $ merajam wanita Yahudi dan wanita Juhniyah

dan tidak bertanya apakah keduanln hamil- Dernikian juga beliau

merajam Syurahah dan tidak ditanp ketnmilannya- Jika dia mengaku

hamil, maka perkataannya diterima, sebagaimarn Nabi $ menerima

perkataan Ghamidiyah tersebut.

Jika hukuman had berupa cambuk, rnaka jika dia telah

melahirkan anak dan telah terhenti nihsrryn dan dia kuat dijamin tidak

kegugumn, maka hukuman had baupa campuk dilakukan kepadanya.

Jika dia masih dalam keadaan nifas atau lernah, dan dikhawatirkan akan

merusaknya, maka tidak dilakukan hukurnan had kepadanya hingga

kuat dan telah bersuci. Ini juga pendapat Imam AqrSyafi'i dan Abu

Hanifah.

Al Qadhi menyebutkan, bahwa ifu juga scarer zhahirmerupakan

pendapat Al Kharqi. Abu Bakar berkata, "Dtegald<an hukuman had

kepadanya pada saat itu juga, jika dirasa hal ifu arxrn dari kerusakan.

Jika dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan baginya, maka dia

dicambuk dengan lidi pelepah kurma dan uiung pakaian. Sebab

Nabi $ menyuruh mernukul orang 5Bng sakit png berzina dan beliau

bersabda, "Ambil seratus lidi dari pelepah kurrna dan pukullah dia

dengannya safu kali pukulan."77

Menurut pendapat kami, ada daH dari riwa5nt Ali &, bahwa dia

berkata, "seorang wanita hamba sahaya milik Rasulullah $ berzina, lalu

beliau menyuruh saya untuk mencambuknya. Terr4Tata dia baru saja

selesai dari nifas. Saya khawatir cambukannlp bisa membunuhnya.

' 77 HR. Abu Daud (4/M721, An Nasa'i l9/ilz3l,lbnu ltdairh (2/25741, Ahmad
dalam Musnadnya" (5/222) dan sanadryra shahih.
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Maka aku menyebutkan itu kepada Rasulullah $ dan beliau bersabda,

"Engkau benar." HR. Muslim, An Nasa'i, dan Abu Daud.Ts

Adapun lafazhnln, Ali & berkata, "Maka aku mendatangi

Nabi $, dan beliau berhnyra, "Wahai Ali, apakah dia telah selesai?"

Sap kemudian menjar*rab, 'Saya mendatanginya dan darahnya masih

mengalir." Beliau lalu bersaMa, "Biarkanlah hingga selesai keluar

darahnya, kernudian hukuman had kepadanya."

Dalam hadits Abu Bakmh diqntakan, bahwa seorang wanita

pergi dan melahirkan seoftmg anak lald-laki, lalu dia manbawanya

kepada Nabi $ dan beliau bersaMa kepadanya, "Pergilah dan

bersucilah dafi damh!" (Ifl' Abu daud).7e Selain itu, jika ada dua

hukuman had, lalu ditegaklon salah safunya, maka hukuman yang

kedua tidak ditqak*an hirrgg. serrrbuh Srang pertama. Selain ifu, karena

mengakhirkan hukuman had hingga dalam kondisi prima tanpa merusak

lebih diutamakan.

PasaL Orang ydng sakit ada dua macam:

Pertama, Yang masih bisa diharapkan sembuhnya. Para

sahabat kami berkata, 'Hukum had harus ditegakkan kepadanya dan

tidak ditunda, sebagaimana Abu Bakar berkata dalam masalah wanita

yang nifas. Ini Ishaq dan Abu Tsaur. Sebab

Umar S menegakkan hukurnan had kepada Quddamah bin Maghtun

dalam sakitnya dan tidak .e Berita ifu tersebar di kalangan

para sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya sehingga menjadi

Ima'.

78 HR. Mrrslim dalam pernbatrasan tentarg sanksi had bab: Mengakhirkan had
(3/34/1330), Abu Daltld l4/M731, At-Tirmidzi 14/1.4411, Ahmad (1,/156), Ad-
Damquthni (3/lr8l, Al Baihaqi daila$t As-9.nnn Al Kubm(8/zM) Ath-Thayalisi dalam
,4s-Sunn(1721.

7e Tehh ditalfrii dalam masalah1551.
e0 Tdah diidaslon dahrn hadib 30, nrasahhl54o.
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Selain itu, karena hukuman had wajib, rnaka tidak diperbolehkan

unfuk ditunda apa yang telah diwajibkan oleh Allah bnpa ada alasan. Al

Qadhi berkata, "Secara zhahirperl<ataan Al Kharqi adalah menundan5n,

sesuai dengan pendapatnya terhadap oftrng yang wajib ddatuhi

hukuman had, yaifu oftrng Saang sehat dan bemkal. Ini pendapat Abu

Hanifah, Malik, dan Asy-S5nfi'i, sebagaimana hadits Ali €, dalam kasus

wanita yang baru selesai dari nifasnya dan telah karni sebutkan

maknanya.

Sedangkan hadits Umar dalam hal mencambuk Quddarnah,

maka ifu ada kemungkinan, bahwa dia sakit ringan dan fidak

menghalangi dilakukannya cambuk. Karena ihr, tidak diriwayratkan

darinya bahwa dia meringankan dalam hal mencambuknln. Dan, dia

memilihkan unfuknya cambuk ukwan sdang, seperti cambuk Spng

dicambukkan kepada orang y?ng sehat. Kesrudian pertuahn
Nabi $ lebih didahulukan daripada peftr:atan Urnar, meskipun dipihh

oleh Ali dan dilakukannya. Dernihan juga dengan huhrm menundanln

karena alasan stattrs merdekanln, hktor udara yang sangat dingin.

Kedua, orang yang sakit dan frrCak bim ditrampkan

Maka dalam hal ini, hukuman ditegal,kan pada saat itu iuga dan tidak

difunda dikhawatirkan menimbulkan kerusakan 1nng l€bih, s€perti

dicambuk dengan cambuk gnng kecil atau lidi dad pdeeah kurma. Jil{a

dengan hal ifu, juga mengkhawatirkan, maka dilnrmpulkan semtus lidi

dari pelepah kurma, lalu dipukulkan secam bersamaan dengan safu kali

pukulan. Pendapat ini dikatakan oleh Imam A,qrqrafi'i- Namun lrnam

Malik mengingkari pendapat ini dan dia berkata, 'AIhh & telah

berftrman,

@;t:ivfi,;rvr'Siritfi
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*Maka demtah tiaytiap seoftrng dari kduan5a semtus kali

dm.' (Qs. An-Nuur l24l:2) Sedangkan ini adalah satu kali cambukan

atau dera.

Menurut pendapat kami, ada dalil dari Abu Umamah bin

sahal bin Hanif dari sebagian sahabat Nabi $, bahwa se,oramg laki-laki

dari mereka mengeluh kesakitan hingga lemas. Tiba-tiba ada seorang

wanita ingin datang menolongnya, natnun laki-laki jushu bergairah

kepadanya dan berhubungan badan. Rasulullah $ ditanya tentang hal

ifu, Ialu beliau memerintahkan unfuk mengambil seratus lidi dari pelepah

kurma, lalu mereka memukulkann5n safu kali.81 (FIR. Abu Daud dan

An-Nasa'i)

Ibnu Al Mundzir berkata, "Dalam sanadnya'ada pandangan.

Selain itu, tidak lepas dari dilaksanakannya hukuman had sebagaimana

yang telah kami sebutkan, atau tidak dilaksanakan sarfia sekali, atau

dipukul sepenuhnya dan fidak diperbolehkan ditinggalkan secara

keseluruhan. Sebab ifu bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah.

Tidak diperbolehkan iuga dicambuk keseluruhann5n hingga

menyebabkan kerusakan, sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Sedangkan tentang perkataan mereka, diperbolehkan dipukul

satu kali, maka kami katakan, 'iHal ifu dapat dilakukan dalam keadaan

udzur dan menempati posisi semtus kali pukulan, sebagaimana Alluh &,
berfirman tentang Nabi A5yub,

'i:37r+-.r6W3L{'
"Dan ambillah dengan tanganmu seil<at(runput), maka pukullah

dengan ifu(istimu) dan ianganlah kamu melanggar sumpah- "(Qs- Shaad

s1 Tehh ditakhrij sebelumnya dalam masalah nomor 38.
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t38], 44) Ini lebih diutamakan daripada meninggalkan hukuman secara

keseluruhan, selain hukuman berupa pembunuhan'

1554.Masalah:AbuAlQasimAlKharqiberkata,
"Apabila seorang hamba lald-laki dan hamba perempuan

melakukan perbuatan zina, maka keduanya dihukum cambuk

sebanyak 50 kali, dan keduan5p tidak diasingkan"'

Maksudnya, hukuman bagi perbuatan zina yang dilakukan oleh

hamba lelaki maupun perempuan adalah 50 kali hukuman cambuk, baik

dia lajang maupun telah menikah. Ini merupakan pendapat mayoritas

ulama seperti Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Hasan, An Nakh'i, Malik, Abu

Hanifah, Auza'i, syafi'i'Al Bati dan Anbari. sedangkan Ibnu Abbas,

Thawus dan Abu ubaid berpendapat, apabili pelaku zina ini telah

menikah maka hukumannya adalah setengah had, sedangkan yang lain

tidak ada hukuman bagi mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah,

',F \i J3- bp ,#,6 39 L4$9
@L's\A.;4;5\

"Dan apabik mereka tetah meniaga did dengan kawin,

kemudian mereka melakul<an perbwbn yang keii (zina), maka atas

mereka separuh hukuman dari hukunnn wanita-umnita merdeka 5ang

bercuami."(Qs. An Nisaa t4lt 25)

Pada inti a5nt ini ldatit khib6) dijelaskan, bahwa tidak ada

hukuman bagi mereka yang belum kawin.

Menurut Daud, seomng budak perempuan berhak mendapatkan

setengah dari had bagi jika mereka melakukan perbuatan zina saat

setelah menikah. Sedangkan bagi hamba lelaki, maka hukumannya

adalah 100 kali cambuk dalam keadaan apapun. sedangkan bagi budak
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perempuan yang belum menikah ada dua riwayat. Pertama, tidak ada

hukuman had bagi mereka. Kedua, dia harus dihukum cambuk sebanyak

100 kali. Karena firman Allah,

1frV W y, 'S btfi
ba..

iJtr
"Puempuan yang bezina dan laki-laki Snng betzina,

maka demlah fiaptiap s@mng dari kduarya semtus l<ali dqa,'
(Qs. Nuur l24l: 2l sifahrSn umurn. Kemrudian budak perempuan
yang menikah keluar dari keumuman ini, dan bersandar pada firman-
Nya,

r/ 4 ,.
V t-e,,€)- jb7,,<;1 \g'G$g

"rt33lA,i6-G5\ S,
"Dan apabila mereka telah menlbga diri dengan kawin,

kemudian mereka melakukan perbuatan jnng keji (zina), maka atas

mereka separuh hukuman dari hukunan unnita-otmnita merdeka yang
bersuami."(Qs. an-Msaa' [4]: 25). Sehingga^tersisa hamba lelaki dan
perempuan yang belum menikah tetap pada keumuman ini. Ada
kemungkinan budak perernpuan tidak mendapatkan had, bersandarkan

kepada pendapat Ibnu Abbas.

Abu Tsaur berpendapat, apabila keduanya belum terjaga dengan

menikah, maka keduanya berhak mendapatkan setengah hukuman had,

"tyy {gi
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dan jika telah menikah maka keduanln dikenakan hukuman rajam. Hal

ini berdasarkan keumuman hadits-hadits yang berkaitan dalam masalah

ini. Karena, had tidak boleh dibag dua, sehingga harus dilakukan

dengan sempuma, sebagaimana hukuman potong tangan dalam

tindakan pidana pencurian.

Menurut pendapat kami, suafu riwayat yang bersumber dari Ibnu

syihab dari Ubaidillah bin AMillah dari Abu Humirah dan Zaid bin

Khalid, bahwa mereka berkata, "Rasulullah pemah ditanya mengenai

hamba perempuan jika melakukan perbuatan zina dan dia belum

menikah. Rasulullah menjawab, ':Jika dia melakukan zina, maka hukum

cambuklah dia, dan jika dia kernbali melakukan zina, maka hukum

cambuklah dia, dan jika dia kembali melakukan zina, maka hukum

cambuklah dia, dan jika dia kernbali melakukan zina, maka juallah dia

meskipun dengan seharga tali (harga mumh). (Muttafaqun Alaih).82

Ibnu Syihab menyatakan, hadits ini merupakan dalil atas

hukuman bagi budak perempuan yang belum menikah. hadits ini

merupakan hujjah bagi Ibnu Abbas dan para ulama yang sepakat

dengannya serta juga Daud. Daud yang memberikan hukuman 100 kali

cambuk apabila belum menikah dan setengahnya (50 kalil apabila sudah

menikah bertentangan dengan syariat yang telah digariskan Allah.

Karena Allah melipat gandakan hukuman bagr omng yang telah

menikah dengan hukuman miam, dibandingkan 5nng belum. menikah

yang mendapatkan hanya 100 kali cambuk. Sedangkan Daud

melipatgandakan hukuman basi ]rang belum menikah, daripada yang

telah menikah. Dalam hal ini mengilnrti syariat png telah digariskan

Allah adalah lebih baik.

82 HR. Al Bukhari dalam pernbalrasan iral beli, bab menjual budak yang berzina

(5/2153-2154); Muslim dalam pernbahasan terrtang sanksi had bab: Raj'am bangsa

- iut,rai @ngii)tgZl; Abu Daud (4,/rt469); Tirmidd (4/hlm.32l; Ibnu Majah l2/2#5)l
Ad-Darimi (2/23261; Malik dalam-"Al Muuatha' (2/8261i Ahrnad (2/249,376,422,

dan 494)
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Sedangkan mengenai dalil khitab, diriwayatkan dari Ibnu Mas,ud
dia berkata, "Kesuciannya dari keislaman dan kemampuan
membaca."83 Kemudian dalil khitab dapat menjadi dalil apabila tidak
ada pengkhususan lelaki faedah selain pengkhususan hukum. Jika ada
faedah lain, maka dia tidak dapat menjadi dalil, seperti unfuk peringatan
mengenyampingkan dari halyang biasa, atau makna lainnya.

Allah berfirman,

6it,#4 4 Pt#ee$i
'iryrr+1l.,

"Anak-anak istrimu Smng dalam pemelihamanmu dari isbi jnng
telah kamu campuri." (Os. An Nisaa l4l, 23) fidak dikhususkan
pengharaman anak-anak istri yang dalam pemeliharaan.

"Istri*tri anak kandungmu."(Qs. An-Nisaa' l4l: 231dan disini
juga diharamkan isfui dari anak sesusuan dan istri dari cucu kandung.

Kemudian Allah berfirman,

'r;<'"!l 
e5. J* Sy-tgxti'effi S Le rc ;.fi

"Maka tidaHah mengapa kamu mangashar sembah5ang(mu),
jil<a kamu takut db*ang omng-orzng l<afir." (es. An-Nisaa. [4]: 101),

83 HR. Baihaqi Dalam As-gunan At Kubm (8/z4gl, dan juga disebutkan oleh hnu
Jarir Ath Thabri Dalam Tafsimya (S/S), sebagaimana juga diriunyatkan oleh
Abdunazak Dalam Al Mushannaf (T/13604],
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dan juga diperbolehkan mengqashar shalat meski bukan karena alasan

takut.

Sementara hamba lelaki, tidak ada perbedaan antara dia dan

hamba perempuan. Penetapan hukuman kepada salah safu dari

keduanya, mempakan penetapan bagl yang lain.

Sedangkan Abu Tsaur fidak sestmi (bacat berbeda) dengan

firrnan Allah,

li Jb.'U-fr, #,<;i 'l-AYr\tY
5F

@L'stA';65\
"Dan apabik mqela telah meniaga dhi dengan kawin,

kemudian merel<a melald<an pabuabn WnS kel kina), maka abs

mereka separuh hukuman dari hukuman wanih-uanita merdel<a 5ang

bqsuami. "(Qs An-Nisaa' [4J: 25).

Dia juga mengamalkan sesuatu yang tidak terkandung di dalam

suatu nash dan tidak sesuai (berbeda) dari iimak dalam mamjibkan

hukuman rajam bagi budak 5nng telah menikah. Sementara Daud

berbeda dari Ijmak pada penyempumaan cambuk bagi hamba kecil dan

melernahkan had lajang bagi pelaku yang telah menikah.

PasaL tdak ada pengasingan bagr harnba lelaki

maupun perempuan. Ini merupakan pe4dapat Al Hasan,

Malik dan Ishaq. Ats Tsauri dan Abu Tsauri berpendapat,

hamba lelaki maupun perempuan pelaku zina hams

diasingkan selama setengah tahun. Hal ini berdasarkan ftrman

Allah di dalam Al Qur'an,
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,6, <;i 'L-A $9
../r-//.-t -L4Wg 39

*Up:fvii-F!ffr
,////2.

@rr'ff(A?{65
'Dan apabila mereka telah menjaga diri dangan kawin,

kemudian mereka melakukan pubuakn gng keji kina), maka atas
mereka sepruh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka Sang
bersuami." (Qs. An-Nisaa' [4]:251

Ibnu Umar mencambuk hamba perempuan milikn5ra dan
kemudian mengasingkannya ke Fadak. e

Dalam kasus ini, Syafi'i mernitiki dua pendapat.

Para ulama yang mev.rajibkan pengasingan, berdasarkan satah
satu sabda Razulullah,

'Lajang dengan lajan7 |BnS beaina) dicambuk semtub kali dan
dksingkan selama safu tahun.'85

Menurut pendapat kami, hadits yang telah disebutkan yang
merupakan dasar pendapat kami tidak menyebutkan adanya
pengasingan. Jika pengasingan ini wajib hukumnya, maka akan
disebutkan. Karena, tidak boleh menunda suatu penjelasan dari
wakfunya."Juga ada hadits Ali & Snng menyatakan, "wahai sekalian

manusia, tegakkanlah had kepada budak-budak kalian yang menikah

84 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pembebasan budak, bab: Aku
memerdekakan satu dari dua budak (5/2522) dari hadits hnu Umar; Muslim datam
pembahasan tentang Sumpah (3/1285ftnm.47); Baihaqi dalam As-Sunan At Kubn
(10 / 27 5), dan Ad-Daraq utl:r:ri (4 / L24l

s5 HR. Baihaqi dalam "As-sunan Al Kubra" (8/z4gl, dan Abdurmzak dalam z4l
Mushannaf (7/L33L6l
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maupun yang belum menikah. Karena, pernah seorang budak

perempuan milik Rasulullah melakukan zina, lalu beliau memerintahkan

aku untuk mencambuknya. "

Dalam hadits ini tidak ada disebutkan hukuman pengasingan. Ali

tidak menyebutkan adanya hukuman pengasingan yang dilakukan

Rasulullah S. Sedangkan ayat ini juga merupakan hujjah bagi kami.

Karena, siksaan atau hukumarl yang disebutkan di dalam Alquran

hanyalah hukuman cambuk dan tidak ada hukuman pengasingan.

Karena juga, pengasingan bagi seorang hamba merupakan

hukuman bagi tuannya (karena hambanya diasingkan jauh dari tuannya),

maka hal ini tidak berlaku di dalam perbuatan zina.

Pasal: apabila seorang hamba melakukan perbuatan

zirta, lalu dia merdeka, maka dia dikenakan hukuman had hamba

sahaya.

Karena, hukuman had yang dikenakan kepadanya adalah atas

perbuatannya di saat masih menjadi hamba sahaya. Apabila ada orang

dzimmi merdeka melakukan zina, lalu tiba-tiba ada perdng dan semua

hartanya dirampas dan menjadi'budak, maka hukuman had yang

dikenakan bagi dirinya adalah had bagi oralg merdeka. Karena, saat

hukuman tersebut dikenakan kepadanya, dia dalam keadaan merdeka.

Apabila salah satu dari pelaku zina adalah budak dan yang

lainnya adalah orang merdeka, maka setiap dari keduanya dikenakan
' hukuman had yang sesuai dengan keduanya. Apabila seorang lajang

melakukan perbuatan zina dengan orang yang telah menikah, maka

setiap dari keduanya dikenakan hukuman had yang sesuai dengan

mereka berdua. karena setiap seorang dari kduanya dikenakan

hukuman atas tindakan jinayah yang dilakukannya.
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Apabila seorang budak melakukan zina setelah dimerdekakan

dan sebelum dia mengetahui akan kemerdekaannya, maka hukumanya

adalah sama seperti hukuman bagi orang merdeka. Karena, saat

melakukan perbuatan zina tersebut dia telah dalam keadaan merdeka.

Apabila dia telah dikenakan hukuman hamba sahaya sebelum

dia mengetahui dia telah merdeka, maka dia mesti dikenakan hukuman

tambahan sehingga menjadi sernpuma 100 kali cambuk. Apabila

fuannya mernaafkan tindakan hamba sahaya ini atas perbuatan zinan5a,

maka maaf tersebut tidak akan menggugurkan hukuman baginya. Ini
merupakan pendapat mayoritas ulama kecuali Al Hasan. Menurut

Hasan, maaf dapat diterima, namun hal ini tidak benar. I(arena hal ini
merupakan hak Allah Snng tidak gugur disebabkan adanya maaf, sama

seperti ibadah lainn5ra

Pasal: seorang tuan dapat menegakkan hukuman had
bagi hamba sahayanya menurut mayoritas ulama- Ini juga

merupakan kesimpulan pendapat AIi, hnu Mas'ud lbnu Umar, Ibnu

Hamid, Abu Ugid, dan Fatimah binti Rasulullah, Alqamah, Al Aswad,

Az-Ztrhi, Hubairah bin Yaryam, Abr{ Maisarah, Malik, dan Ats-Tsauri,

Asy-Syafi'i, Abi Tsaur serta Ibn Al Mundzir.

Ibnu Abi Yu'la berkata: aku mendapatkan kaum Anshar yang

masih hidup menyambuk anak-anak mereka dalam pengadilan, jika

mereka berzina. Dari Hasan bin Muhammad bahwa Fathimah

melaksnakan hadbagi budak perempuannya yang berzina. Diriwayatkan

dari lbrahim, bahr,rn 'Alqamah dan AI Aswad melaksanakan .6ad

terhadap siapa yang menzinahi pembanfu keluarga besar mereka.

Riwayat tersebut dimuat Sa'id dalam sunannya.s5

85 HR. Al Baihaqi dalam,4s-Sunan N Kubra (8/245).lmam Asy-Syafii berkata: Ibn
Mas'udlS, memerintahkan hal yang demikian,dan Abu Barjah.S, melaksanakan rSad
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Ashab ar-ra y berkata: bukan demikian, hukuman had

diserahkan kepada pemimpin. orang yang tidak memiliki hak untuk

melaksanakan hadtertadap orang merdeka, maka ia tidak memiliki hak

terhadap budak atau anak kecil. Hukuman had hdak wajib dilaksanakan

kecuali jika ada keterangan atau pengakuan. Dalam keterangan,

disyaratkan para saksi dan kedatangan mereka bersamaan atau dalam

satu majlis, menyebutkan hakikat zina, syarat-syarat lain yang perlu

diketahui seorang fakih, mengetahui khilaf yang dan kebenaran yang

terdapat di dalamnya. Demikian pula halnya dalam pengakuan,

pelaksanaan hukuman had hans diserahkan kepada Imam atau yang

mewakilinya, seperti pelaksanaan hukuman had terhadap orang

merdeka, karena hukuman had adalah hak Allah &., oleh karena itu

diserahkan kepada Imam sebagaimana dalam masalah pembunuhan dan

Qathlperampokan di tengah jalan).

Menurut pendapat kami: Sa'id meriwayatkan, Sufyan

menceritakan kepada kami (ia meriwayatkan) dari Ayyub bin Musa (ia

meriwayatkan) dari Sa'id bin Abi Sa'id (ia meriwayatkan) dari Abu

Hurairah (ia meriwayatkan) dari Nabi $. bahwa Nabi $$. bersabda:

apabila budak perempuan kalian beruina, kemudian ia yakin bahwa

budak perempuan ifu melakukan zina, maka hendaklah ia mencambuk

budak perempuan ifu dan janganlah mencelanya. Apabila ia masih

melakukannya, maka cambuklah dan jangan mencelanya. Apabila.ia

kembali mengulanginya, maka cambuklah dan tetap tidak mencelanya.

Apabila ia berbuat demikian keernpat kalinya, maka cambuklah dan

juallah walaupun dengan seharga tah.a7 Ia berkata (Sa'id): Abu Al

Ahwash menceritakan kepada kami (berkata): Abd Al A'la menceritakan

kepada kami(ia meriwayatkan) dari Abu Jamilah (ia meriwayatkan) dari

Ali (ia meriwayatkan)dari Nabi $. bahwa Beliau bersabda,

terhadap budak perempuan tersebut. Riwayat di atas juga diriwayatkan oleh Abd Ar-
Rajjaq dalam Mushannafnya (7 /136051

STHadits di atas telah ditakhrii dalam permasalahan yang sama pada no:43

Al Mughni - [11e I



"Laksanakanlah hukuman had terltadap budak-budak karian.'88
hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Damquthni. Karena, tuan memiliki
hak unttk memberi pelajaran kepada budak perempuannya dan
menikahkannya.

oleh karena ihr, ia memiliki hak dalam melaksanakan hukuman
had sebagaimana penguasa, akan tetapi berbeda haknya pada seorang
bayr.

Apabila ini telah positif, maka ia(tuan) memiliki hak untuk
melaksanakan hukuman hadderryan ernpat s5rarat, yakni:

Syarat pertiama: Hendaklah hukumannya adalah cambuk, sama
halnya pada had zina, minum khamer dan menuduh orang berzina
tanpa bukti. Adapun hukuman membunuh disebabkan murtad dan
qathi(perampokan di tengah jalan), maka tidak ada yang berhak kecuali
imam. Ini adalah pendapat mayoritas dari ulama. Namun, pendapat
yang lain mengatakan bahwa tuannya memiliki hak, ini adalah pendapat
yang tampak dari madzhab Asy-syafi'i, berdasarkan sabda
Nabi $ L-aksanakanlah hukuman hadterhadap budak-budak karian.

Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar memotong tangan seorang
budak yang mencuri, Aisyah juga melakukan hal yang demikian.
Diriwayatkan dari Hafshah bahwa Aisyah membunuh budak
perempuannya yang menyihimya.8g Karena hal yang demikian adalah
had yarry sempa dengan cambuk. Al Qadhi mengatakan: perkataan
Ahmad menunjukkan bahwa dalam permasalahan pemotongan tangan
bagi pencuri ada dua riwayat

Menurut Pendapat kami: bahwa pada dasamya permasarahan ini
diserahkan kepada imam, karena ini adalah hak Allah @. oleh karena
ifu diserahkan kepada imam atau yang mewakilinya, sebagaimana

88Hadits di atas telah ditakhrii dalam permasalahan yang s.una pada no:L553,/39

ll nn Abdurrazaq dalam At Mushannaf (z/L8gzgi, uaupun hadits Hafshah, telah
ditakhrij pada permalahan no. (L538/241
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terhadap orang merdeka, dan berdasarkan apa yang disebutkan oleh

Sahabat-sahabat Abu Hanifah, yang diserahkan kepada tuannya

hanyalah pencambukan saja, karena hal itu merupakan pelajaran

baginya. Seorang sayyid atau tuan yang memiliki budak memiliki hak

unfuk memberikan pelajaran kepada hambanya dan memukulnya atas

dosanya, dan ini(cambuk dan memukul) masih sejenis. Hanya saja

pencambukan dibatasi sedangankan pemukulan tidak. Dalam

permasalahan ini tidak ada riwayat yrang melarang si fuan melakukan hal

demikiem. Beda halnya dengan Al Qath(perampokan di tangah jalan)

dan pembunuhan, karena keduanya menyebabkan kerusakan secara

keseluruhan atau sebagian dari badan yang sehat. Karena ifu, seorang

tuan tidak memiliki hak terhadap hambanya atau yang sejenis.

Adapun riwayat yang berbicara tentang seorang fuan

melaksanakan had terhadap hambanya, hanya dalam permasalahan

zina, namun kami mengkiaskan kepadanya sesuafu yang serupa yaitu
penyambukan. Sabda Nabi $. lalsanakanlah had terhadap budak-

budak kalian, menunjukkan adanya had pada permasalahan zina. Maka

apabila ia menakwilkan hadits yang diriwayatkan dari Ali, ia berkata:

Nabi Muhammad saw. mengabarkan budak perempuan mereka,

kemudian budak itu lari. Rasulullah $ mengirimku kepadanya (budak)

dan berkata: cambuklah ia sebagai hukuman had. Ia berkata (Ali)

akupun berangkat dan mendapatkannya dalam keadaan darahnya belum

kering. Akupun kembali kepada Rasulullah saw. beliau bertanya: apakah

telah kau laksanakan? Aku menjawpb: Aku mendapatinya darahnya

belum kering. Rasulullah saw. berkata: apabila darahnya sudah kering

maka cambuklah ia (budak), laksanakanlah hukuman had terhadap

hamba-hamba kalian. Secara zahir hadits ini menerangkan hukuman

had dan yang sejenis dengannya. Adapun apa yang dilakukan oleh

Hafshah telah ditolak oleh Usman. Pendapat Usman lebih baik dari
pendapat Hafshah. Adapun riwayat Ibnu Umar, kami tidak tahu

kerualisitasan riwayat tersebut dari hnu Umar.
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Syarat Kedua: Budak tersebut adalah milik penuh tuannya.

Apabila budak tersebut adalah milik bersama (dua orang) atau sudah

dinikahkan atau mukataban atau separuhnya adalah merdeka, maka

tuannya tidak memiliki hak unfuk melaksanakan hukuman had

terhadapnya. Malik dan Syafi'i berpendapat, si tuan memiliki hak untuk

melaksanakan had terhadap budak wanitanya yang dinikahkan,

berdasarkan keumuman dari riwayat dan kepemilikannya secara khusus.

Adapun suami dari budak tersebut hanya memiliki hak setengah dari

pemanfaatannya, dengan demikian budak tersebut seperti disetrra.

Menurut pendapat kami: Diriwayatkan oleh lbnu Umar bahwa

dia berkata: apabila budak perempuan ifu memiliki suami, maka

hukumannya diserahkan kepada pernimpin. Apabila ia tidak punya

suami, maka fuannya mencambuknya separuh dari hukuman yang telah

menikah. Kami belum tahu ada pendapat yang bertentangan dengan ini

pada zamannya(lbnu Umar), maka ini telah menjadi Uma', karena

pemanfaatannya dimiliki oleh selainnya secara mutlak, dengan demikian

budak tersebut menjadi seperti dimiliki bersama. Melaksanakan .6ad

terhadap budak yang dimiliki bersama dilarang, karena, jika ia

melakukannya, berarti ia melakukan had pada yang bukan dimilikinya.

Karena bagian yang merdeka atau dimiliki orang lain bukan miliknya.

Dan riwayat tersebut khusus bagi yang milik bersama dan yang disewa

sementara. Bisa jadi kita katakan bahwa tuanya tidak boleh

malaksanakan hadterhadap budaknya pada waktu ia disewakan, karena

hal tersebut menyebabkan menghilangkan hak penyewa. Begitu juga

terhadap budak perempuan yang digadaikan. -

Syarat Ketiga: hukuman had dilaksanakan berdasarkan

keterangan atau pengakuan. Apabila hukuman. had dilal<sanakan

berdasarkan pengakuan, maka fuannya memiliki hak unfuk

melaksanakannya, apabila ia mengetahui pengakuan yang menjadi dasar

hukuman had dan syarat-syarafurya. Apabila hukuman hadberdasarkan
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keterangan, maka dianggap keterangan itu bersumber dari hakim,

karena keterangan membufuhkan penelitian terhadap keadilan,

mengetahui syarat-syarat mendegamya dan lafalnya

Hal yang demikian tidak dilaksanakan kecuali oleh hakim. Al-

Qadhi Ya'qub mengatakan: apabila tuannya mendengarkan keterangan

dengan baik dan mengetahui syarat-syamt keadilan, maka boleh baginya

mendengarkan dan melasaksanakan hukuman had sebagaimana ia

memiliki hak melaksanakan had jil<a diketahui dengan pengakuan. Ini

adalah literal dari madzhab syafi'i, karena ifu adalah salah satu yang

menetapkan hukuman had, maka sempa dengan pengakuan. Malik

berpendapat bahwa seorcmg fuan tidak melaksanakan hadberdasarkan

pengetahuannya saja.

Karena, kalau saja imam tidak melaksanakan had berdasarkan

pengetahuannya saja, maka demikian pula pada tuannya. Karena

kekuasaan imam dalam urusan had lebih kuat dari pada kekuasaan

tuannya, karena hal ini sudah disepakati dan menjadi ijma'.

Dalam riwayat lain dari Ahmad bahwa fuannya melaksanakan

hukuman had berdasarkan ilmunya, karena keterangannya terbukti

padanya, maka ia punya hal untuk melakukan hukuman had sama

derrgan jika terbukti dengan pengakuannya sendiri, berbeda dengan

hakim, karena hakim menduga, ia tidak memiliki melaksanakannya, ini

berbeda dengannya

Syarat keempat: Si fuan harirslah baligh, berakal, mengetahui

hukuman had, dan cara pelaksanaannya, karena anak kecil dan orang

gila bukan ahli wilayah dan omng yang tidak mengetaui hukuman .&ad

tidak mungkin dapat melaksanakan had sesuai dengan syariat. Karena

itu tidak diserahkan kepadanSn.

Adapun orang fasik ada dua pendapat: (L)fasik tidak berhak

melaksanakannya, karena perkara ini meniadakan hak bagi fasik

sebagaimana dalam permasalahan menikahkan.[2] fasik memiliki hak.
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Karena, permasalahan ini dilaksanakan berdasarkan kepemilikan, maka

tidak ditiadakan disebabkan kefasikan seperti membeli budak walaupun

budak tersebut adalah mukatab. Dalam permasalahan ini ada dua

kemungkinan, pertama: tuannya tidak memiliki hak karena ia tidak

termasuk orang yang berhak menegakkan hukuman had., kedua:

tuannya memiliki hak, karena ia dilaksanakan berdasarkan kepemilikan,

maka serupa dalam seluruh tindakannya.

Adapun perempuan (perempuan yang melaksanakan hukuman

hadt ada dua kemungkinan, pertama: Perempuan tidak melaksanakan

hukuman had,l<arerra ia bukan ahli wilaSnt, kedua, perempuan memiliki

hak, berdasarkan bebempa hal, Fatimah sering mencambuk budak

perempuannya Ais5nh memotong tangan budak perempuannya yang

mencuri dan Hafshah membunuh budak perempuannya yang

menyihimya, karena ia adalah pemilikinya secara penuh dari segala

tindakan budak perempuannya. Maka perempuan sempa dengan laki

laki dalam haknya. Ketiga: hukuman iad diserahkan kepada walinya,

karena ia yang berhak menikahkan budak perempuannya, dengan

dernikian ia memiliki hak untuk melaksanakan had terhadap budak-

budaknya.

Pasal: Apabila ia berzina dengan budak perempuan,

kemudian ia membunuhnya, maka wajib baginya mendapatkan

hukuman had dan membayar harga budak perempuan itu. Ini adalah

pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Tsaurah. Abu Yusuf berkata:

Apabila wajib baginya membayar harganya, maka hilanglah hukuman

had,l<arerp- ia memilikinya dengan dendanya atas budak tersebut, maka

yang demikian syubhat pada dihapuskannya hukuman iad

Menurut pendapat kami: bahwa hukuman had wajib

terhadapnya, tidak dihapuskan dengan membunuh budak yang dizinahi,

sebagaimana halnya pada orang yang merdeka, kemudian ia
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membayar diyatnya. Perkataan mereka: sesungguhnya ia

memilikinya(budak perempuan), ini tidak benar. Karena ia membayar

denda setelah meninggal, maka tidak ada kepernilikan. kalaupun ia

memilikinya, maka ia memilikinya setelah hukuman had, kNena had

tidak dihapuskan baginya sebagaimana kalau ia mernbelinya.

Jika dia berzina dengan budak perempuan, kemudian ia

membelinya, had tidak dihapuskan baginya, dan kepemilikan tetap

baginya. Oleh karena ifu dalam permasalahan ini lebih utama' Kalau ia

berzina dengan budak perempuan kemudian ia mengashabnya, budak

perempuan tersebut bersamanya, kemudian ia membayar dendanya,

maka hukuman had tidak dihapuskan baginya, karena apabila hukuman

had tidak dihapuskan dalam permasalahan yang telah disepakati, maka

dalam hal yang diperdebatkan dalam kepemilikannya lebih utama.

Pasal: Apabila dia berzina dengan seorang yang

setengahnya merdeka dan setengahnya budak, maka tidak ada

rajam baginya, karena kemerdekaannya tidak sempuma, maka baginya

separuh had orang yang merdeka, yaitu lima puluh cambukan dan

separuh hadhamba dua puluh lima, maka ia mendapatkan fujuh puluh

lima carrbukan dan diasingkan selama setengah tahun. Ini adalah

pendapat yang dinyatakan oleh Ahmad. Bisa jadi budak tersebut tidak

diasingkan, karena tuannya memilki hak terhadaPnya dalam segalanya

pada setiap waktu, bagian fuannya dari si budak tidak ada pengasingan,

maka tidaklah lazim.meninggalkan haknya pada sebagian waktu dengan

besuatu yang tidak lazim dan tidak ada penundaan haknya dengan

adaptasi tanpa ada ridhanya. Jika kami katakan bahwa pengasingannya

wajib, maka hendaklah waktu pengasingan dihitung dari seorang budak

dari bagiannya yang merdeka, maka bagi tuann5n setengah tahun

sebagai ganti darinya. Adapun penambahan atau pengurangan dari

kemerdekaan, dihifung dengan dernikian.
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Jika ada pembagian, misalnya bagian yang merdeka hanya
sepertiga, maka sebagaimana yang kami katakan ia mendapat sepertiga
cambukan orang merdeka, yaitu enam puluh enam cambukan. Atau
bagian yang merdeka adalah dua pertiga, maka hilanglah pembagian,

karena hukuman had, apabila beredar antara wajib dan dihapuskan,
maka ia dihapuskan. Al-Mudabbbar, Al Mukatab dan ibu dari anak sama
dengan budak dalam masalah hukuman had,l<arena semuanya adarah
hamba. Diriwayatkan dari Nabi $. bahwa beliau bersabda: Al Mukatab

adalah budak selama masih tersisa atasnya dirham.9o

1555- Masalah: Abu At Qasim Al Kharqi berkata,
"Pezirta adalah siapa yang melakukan fahisyah dari dubur."

Tidak ada pe6edaan di antara ulama bahwa siapa yang
menyefubuhi perempuan dari dubumya hukumnya adalah haram, tidak
terdapat qrubhatbahwa ia adalah pezina. Maka, wajib baginya hukuman
had apabila telah terpenuhi syarat-syarafurya. Menyefubuhi wanita dari
dubumya adalah zina, karena ia menyefubuhi alat kelamin perempuan
yang bukan miliknya dan tidak ada syubhal dalam kepemilikan. oreh
karena ifu zina sama dengan menyetubuhi dubur perempuan. Anah &
berfirman:

w '$"#A 
rzL:*/:t b21-6i O_sS 6iS

plL<5

9oRiwayat ini sudah ditakhrii pada no: (31,/ masalah:104)
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'Dan (terhadap) para wanita 5mng mengeriakan perbuatan keii,

hendaHah ada empat orang saksi dianbra kamu (yang

menyaksikannya)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 15).

Kemudian, Nabi S. menjelaskan bahwa Allah & telah

menjadikan bagi mereka jalan keluar dari perbuatan keji, yaitu: perawan

dengan perawan hukumannya adalah serafus cambukan dan diasingkan

selama satu tahun.91 Bergaul melalui dubur adalah fahisyahberdasarkan

firman Allah &. pada kaum Luth,

'zLfiria?'G

'Mengapa l<amu mengeriakan perbuatan fahisph (Qs. An Naml

l27l:54l.

Maksudnya dari ayat di atas adalah menggauli dubur laki-laki.

Dikatakan, bahwa pertama kali yang dilakukan kaum Luth adalah

menggauli perempuan dari dubumya, kemudian mereka melakukan hal

yang demikian terhadap laki-laki.

Pasal: Apabila ia menyefubuhi mayat. Dalam

perrnasalahan ini ada dua pendapat.

Pendapat pertama: .Pendapat Al Auza'i: Dia harus dihukum

dengan had. Pendapat ini berargumentasi sebagai berikut: (1) menggauli

alat kelamin manusia setalah mati atau masih hidup sama saja [2]

menggauli alat kelamin orang yang telah mati adalah dosa dan

kesalahan yang besar. [3] menggauli alat kelamin manusia yang telah

mati, berarti bercampur pada kekejian menghancurkan kehorrnatan

el Riwayat ini telah di takhrii sebelumnya pada awal-awal htab Al Hadno:Z
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mayat. Pendapat kedua: pendapat Al Hasan: hukuman had hdak
dilaksanakan.

Abu Bakr berkata: aku juga berpendapat demikian dengan

beberapa alasan,

(1) menyetubuhi ma3nt sama saia menyefubuhi omng yang

masih hidup, karena itu adalah anggota badan yang dimiliki.

[2] fidak ada nafsu, maka tidak perlu diqnriatkan ancaman

atasnSn, adapun hukuman had wajib apabila ada ancaman. Adapun

anak kecil yang bisa digauli, maka menggaulinSn adalah zina dan r,rnjib

diberikan hukuman hadl<arenaia seperti omng 5nng sudah dewasa.

Apabila anak kecil itu termasuk yang tidak dapat digauli seperti

pada mayat, ada dua pendapat, pertama: tidak ada hadterhadap orang

lnng menyetubuhi anak kecil yang belum sampai sembilan tahun,

karena ia tidak memiliki nafsu, sama dengan halnya kalau seomng laki-

laki memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak perempuan 1/ang

masih kecil, begitu juga kalau seomng perempuan memasukkan alat
kelamin anak laki-laki yang masih kecil yang belum sampai sepuluh

tahun, maka tidak ada hukuman iadbaginya.

Pendapat gnng shahih adalah apabila ia menyetubuhi yang bisa

atau mungkin disetubuhi, kemudian perempuan menyetubuhi laki-laki
yang bisa disetubuhi, kemudian ia menyetubuhinya. Maka hukuman rlad
wajib atas mukallaf dari keduanya. Tidak boleh dibatasi dengan sembilan

atau sepuluh tahun. . Karena pembatasan usia adalah dengan

menyesuaikan, dan dalam masalah ini fidak ada penyesuaian. Usia

sernbilan tahun memungkinkan adan5ra msa menikmati secara mayoritas

tidak menghambat adanya perasaan itu sebelumnyia.sebagaimana masa

baligh biasanya pada usia lima belas tahun, fidak melarang ada

kemungkinan pada usia sebelumnya.
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. Pasal: Apabila seseorang menikahi wanita yang tidak

boleh dinikahi, maka pemikahan itu batal berdasarkan Uma'. Apabila

ia telah menggaulinya, maka ia mendapatkan hukuman had, ini adalah

pendapat mayoritas ulama, diantara mereka adalah Al Hasan, Jabir bin

2aid, Malik, Asy-Syafi'i Abu Yusuf, Muhammad, Ishaq, Abu Ayyub' Ibnu

Abu Khaitsamah.

Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat tidak ada hukuman

hadbagnya. Karena !a menggauli secara syubhat. Maka, tidaklah wajib

had baginya, sebagaimana kalau ia membeli saudari sesusuannya,

kemudian ia menggaulinya. Penjelasan syubhat bahwa ia telah

mendapatkan potret dari yang membolehkan yaitu akad pernikahan

yang menjadi sebab pembolehan' Apabila hukumnya belum tetap' maka

hukumnya adalah boleh. Potret yang lain masih tersisa yaifu syubhat

yang menolak hukuman had yangdisebabkan oleh syubhat-syubhat'

Menurut pendapat kami: bahwa menggauli fubuh perempuan

yang tidak dimiliki atau tidak ada syubhat dalam kepemilikannya adalah

haram secara Uma'. Seorang yang menggauli yang mangetahui

keharamannya, maka wajib atasnya had, sebagaimana kalau tidak ada

akad.

Adapun pendapat yang membolehkan adalah apabila

syubhatnya benar. Akad di sini batal, haram dilakukan, dan merupakan

kriminal (jinayah) yang harus dihukum ditambah dengan zina' maka

tidak ada syubhat. Sebagaimana pada halriya ia memaksa, menghukum

dan menzinahinya, kemudian dibatalkan dengan kepenguasaannya atas

perempuan tersebut' Maka sesungguhnya penguasaan menjadi sebab

atau kepemilikan dalam hal-hal yang dibolehkan, maka tidak ada

syubhat. Adapun kalau ia mernbela saudarinya sesusuan, maka

pendapat kami ifu dilarang. Jika kami terima maka sesungguhnya

kepemilikan yang menentukan kebolehan adalah benar- Hanya saja

kebolehan terlambat disebabkan adanya penghalang, berbeda dengan
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permasalahan kita..Yang membolehkan tidak ada, karena akad nikah

batal dan kepemilikan tidak ada. Maka ketentuan tidak ada, maka

keduanya berbeda, sama halnya seperti, kalau ia membeli khamer
kemudian meminumnya atau membeli budak kemudian menggaulinya.

Apabila ini sudah positif, maka terjadi perbedaan dalam
hukuman .6ad Diriwayatkan dari Ahmad bahwa ia dibunuh dalam

kondisi apapun. Ini juga adalah pendapat Jabir bin Zaid, Ishaq, Abu
Ayyub, hn Abi Khaitsamah. Diriwayatkan dari Ismail bin Sa'id dari
Ahmad pada kasus laki-laki yang menikahi istri ayahnya atau yang

haram dinikahinya, ia berkata: dibunuh dan hartanya diambil dan

diberikan kepada baitul maal.

Riwayat kedua: hukuman hadnya sama dengan hukuman
puina, ini adalah pendapat Al Hasan, Malik, Asy-Syafi'i berdasarkan

keumuman ayat dan riwayat. Sisi yang pertama: Al Barra'
meriwayatkan(ia berkata): aku bertemu dengan orang buta yang

membawa bendera, aku bertanya kepadanya: mau kemanakah anda?ia
menjawab:aku diutus oleh Rasulullah S. kepada seorang laki-laki yang

menikahi istri ayahnya setelahnya, agar aku meryrukul lehemya dan

mengambil hartanya. (HR. Abu Daud, Al Juzani, Ibn Majah dan at-

Tirmidzi).92 Ia berkata: ini adalah hadits hasan, Al Juzani menyebutkan
nama pamannya yaifu Al Harits bin Amru.

Al-Jauzani dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad
keduanya dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

"Bamngskpa Jlang menggauli orang 5nng hamm baginya, maka
bunuhlah da.os seorang laki-laki permasalahunnya diangkat kepada Al

e2 Hadits ini sudah ditakhrij dalam permasalahan no (LOZZ/h6)
e3 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan'tentang hukuman lad (4/hL462), Ibn

Majah dalam pembahasan tentang hukuman tad (2/2564), Abu Isa mengatakan: ini
adalah hadits yang tidak kami ketahui jalumya kecuali dari jalur ini. Ismail bin Ibmhim
di-dhaiflan dalam hadits. Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dalam
Musnadnya(1/3001, Al Baihaqi dalam As-sunan Al Kubm l8/lstl, sanadn5n adarah
dhaif. Ismail bin hrahim Al Asyhal adalah dhaif.
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Hajjaj, laki-laki itu mengghasab saudarinya. [a berkata (Al Hajjaj)

tangkaplah ia dan tanyalah sahabat-sahabat Nabi $. kemudian mereka

bertanya kepada Abdullah bin Abu Mathraf, ia berkata: saya mendengar

Rasulullah saw. bersabda: siapa yang menganiayai omng-omng mukmin

maka ukirlah ditengahnya dengan pedang"e4, hadits-Hadits ini lebih

khusus dari yang sebelumnp dalam permasalahan nna. Adapun

perkataan terhadap seseorang yang berzina dengan orcng yang haram

baginya tanpa akad seperti pendapat pada seseomng yang

menggaulinya setelah akad.

PasaL Semua pemikahan yang telah ada iima, bahwa

ia batal, seperti: menikahi istri kelima, menikahi wanita ]/ang

bersuarni, menikahi wanita yang dalam keadaan iddah atau

menikahi wanita yang tetah ditalaq tiga, apabila ia

menggauli dan mengetahui keharamannya, maka itu adalah zina

dan wajib dihukum had yang disyariatkan sebelum akad. Ini adalah

pendapat Asy-Syafi'i. Abu Hanifah dan dua temann5n berkata: tidak ada

had. sehagaimana yang mereka sebutkan pada pasal sebelumnya. An-

Nukh'l mengatakan: dicambuk seratus kali dan tidak diasingkan.

e4 Disebutkan oleh penyusun kitab At Kanz (L6?447711 dengan lafal 'Man

Yukhthi' Al Haramatain.; Riwayat ini juga disebutkan oleh Al Haitsami dalam l/
u"i-utozzog) dan berkata: diriwayatkan oleh Ath-Thbarani, dalam sanadnya ada

Raidah bi. eadha'ah. Hisyam bin Ammar mengatakan bahwa Rafdah adalah siqah,

berbeda dengan Jumhur yang mendhaifkannya. Para periwayat yang lain adalah siqah

;;"s* laf.ali I-a tukhthi;At-Hammabin sebagaimana yrang disebu&an oleh Ibn Hajar

aaulm ntau At Ishabah (4/3:ll.la berkata: Abdullah bin Abu Mathraf Al Azadi, imam

al-Bukhari berkata: lalu huijatr dan sanadnya tidak sahih. hn As-sakan berkata: dalam

.;;;r; nazltrun. Ia berLb, dalam hadits ini ada yarry gafib. Al Askari dengan

*"*i't banhran kpada ibn Abi Hati, ia berkata: Sesungguhnya Rafd{ bin Qudha'ah

p"J,*V"tV" keliru dalamnya. Sesungguhnya- ia adalah Abdullah bin Mathraf bin

eUarU"tr bin Al Syakhir. et Hat utni -enyebutkan dalam Al Maima (6/2691 dan

berkata: HR. ath-Thabmni, dalam sanadnya ada Rafdah bin Qudha'ah' Hisyam bin

Ammar mengatakan siqah, sedangkan Jumhur mengatakan Rafdah adalah dhaif dan

periwayat yang lain adalah siqah.
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Menurut pendapat kami: apa yang telah kami sebutkan

sebelumnya. Abu Nashr Al Mawarzi meriwayatkan dengan sanadnya

dari Ubaid bin Nadhilah. Ia berkata: seorang wanita yang bersuami

dalam masa' iddahnya, perkaranya diangkat kepada Umar bin Al
Khaththab. Ia betkata: apakah kalian berdua mengetahuinya? Mereka

menjawab: tidak. Umar berkata: kalau kalian berdua tahu maka aku

sudah merajam kalian., maka cambuklah keduanya, kemudian antara

keduanya.gs Abu Bakar meriwayatkan dengan sanadnya dari Khallas, ia

berkata: diangkat kepada Ali perkara wanita yang sudah menikah, ia

mempunyai suami yang ia sembunyikan. Maka Ali merajam wanita

tersebut dan mencambuk suaminya yang lain.serafus kali. Apabila ia
tidak mengetahui pengharaman hal itu, maka tidak ada hukuman .&ad

baginya dikarenakan tidak tahu, oleh karena ifu Umar meniadakan had
karena ketidak tahuan keduanya.

Pasal: had tidak wajib dilaksanakan dikarenakan
bersefubuh dalam pernikahan yang masih diperselisihkan,
seperti: Nkah mut'ah, nikah syighar, nikah tahlil, nikah tanpa wali,
nikah tanpa saksi, menikahi saudari dalam masa iddah bain dan
saudarinya, menikahi istri kelima dalam masa iddah istri keempat talaq

bain, menikahi wanita majusi. Ini adalah pendapat mayoritas ulama,

karena perbedaan dalam pembolehan bergaul dalamnya adalah s5rubhat,

dan masalah had-had ditolak dengan adanya syubhat. hn AI Mudzir

mengatakan: saya menghimpun semua yang kami hapal dari ulama

bahwa hukuman had dilolak dengan adanya syubhat.96

Pasal: Tidak wajib hukuman had disebabkan
menggauli budak perempuan yang dimiliki bersama. Ini

e5 Sudah ditakhrii dalam permasalahan (no: 4T,zhadits 1354)
e5 L;h. Al lira'kuya Ibnu Al Mndar(123/639)
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adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, ulama yang bersandar
pada rasionalitas. Adapun Abu Tsaur mengatakan wajib
diberikan hukuman had.

Menurut pendapat kami: bahwa kemaluan budak perempuan ifu

adalah milik tuannya, ada kepemilikan, maka tidak hukuman had

baginya setagaimana pada mukatabah dan budak yang digadaikan.

PasaL Jika ia membeli ibunya atau saudarinya yang
sesusuan atau yang lainnya. Kemudian ia menggauli
keduanya. Al Qadhi menyebutkan dari ulama-ulama madzhab kami,

bahwa ia mendapatakan hukuman had. Ilarena ifu adalah kemaluan

yang tidak dibolehkan dalam keadaan apapun, maka wajib baginya rlad

dikarenakan mengauli kemaluan budaknya yang dimiliki bersama,

seperti kemaluan anak laki-laki. Sebagian ulama madzhab kami

mengatakan:tidak hukuman had baginya, ini adalah pendapat ulama

yang bersandar dengan rasionalitas dan Asy-Syafi'i, karena ia rnenggauli

kemaluan yang ia memiliki, ia memiliki ganti darinya dan ia mengambil

bagiannya, maka tidaklah wajib baginya had, seperfr menggauli budak

perempuan yang dimiliki bersama. Adapun jika ia membeli yang haram

dinikahinya karena nasab, kemudian ia menggaulinya, maka ia

dikenakan human had. llami tidak mengetahui adanya perbedaan,

karena kepemilikan tidak ditetapkan padanya, maka syubhat tidak ada.

Pasal: Apabila ia bermalam pengantin dengan yang
bukan istrinya, dan dikatakan kepadanya bahwa ini adalah
istrimu. Kemudian ia menggaulinya dengan rasa yakin
bahwa perempuan ifu adalah istrinya, maka tidak ada hukuman

had baginya kami tidak mendapatkan dalam permasalahan ini

perbedaan pendapat. Apabila belum dikatakan kepadanya ini adalah

istrimu atau ia mendapatkan perempuan berada di atas tempat tidumya,

Al Mughni - EI



ia mengira bahwa perempuan itu adalah istrinya atau budak

perempuannya, kemudian ia menggaulinya atau ia memanggil istrinya

atau budak perempuannya, yang datang adalah orang lain, ia mengira

yang dhtang ifu adalah istri atau budak perempuannya, dia merasa ada

kpserupaan padanya dikarenakan buta. Maka tidak ada hukuman .6ad

baginya. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Diceritakan dari Abu Hanifah

bahwa bagin3n hukuman had, karena ia menggauli kemaluan yang tidak

ia memiliki.

Menurut pendapat kami: bahwasanya hal tersebut bergaul

dengan ke5nkinan bahwasanya hal itu boleh, dengan uzur seperti itu.

Maka sama halnya kepadanya ini adalah istrimu. Karena had dicegah

dengan syubhat. Ini adalah di antara yang besar dalam permasalahan

ini. Adapun kalau ia memanggil orang yang haram dinikahinya, yang

datang adalah orang lain, kemudian ia menggaulinya, ia menyangka

orang yang digaulinya adalah orang yang dipanggilnya, maka baginya

had sama saja orang yang dipanggil termasuk ada syubhat padanya

seperti budak perempuan yang dimiliki bersama atau tidak. Karena

permasalahan ini tidak dapat beralasan dengan ini. Maka sempa dengan

halnya kalau ia membunuh laki-laki, ia mengira yang dibunuh adalah

anaknya atau hambanya, tapi temyata orang lain.

Pasal: Tidak ada hukum an hadterhadap orang yang
tidak mengetahui pengharaman zina. Umar, tJsman, Ali rg
mengatakan fidak ada hukuman had kecuali bagi yang
mengetahuinlra- Ini juga adalah pendapat kebanyakan para
ulama. Jika pezina pura-pura tidak tahu atas pengharaman zina, bisa

jadi ia tidak tahu karena baru masuklslam dan disebabkan karena ia dari
pedalaman, maka pengakuannya diterima. Karena, bisa jadi ia benar,
jika ia tidak bisa menufupi identitasnya, seperti seorang muslim yang

fumbuh di antara orang-orang muslim dan ulama, maka pengakuannya
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tidak diterima. Karena pengharaman zina tidak dapat ditutupi atas

siapapun dalam posisi seperti itu. Kebohongannya diketahui. Apabila ia

mengaku-ngaku tidak tahu rusaknya pemikahan yang batal maka

perkataannya diterima. Karena Umar menerima perkataan orang yang

mengaku-ngaku tidak mengetahui pengharaman nikah pada masa iddah

dan karena permasalahan seperti ini tidak diketahui banyak orang dan

ditutupi terhadap sebagian ulama.

PasaL Jika ia menggauli budak perempuan orang lain

maka ia adalah berzina. Sama saja mendapatkan izin dari

tuanryla atau fidak, karena ini tidak dapat dibolehkan

dengan pemberian. Maka baginya adalah hukuman had, ke-lc;uali

dalam dua tempat: pertama: seoftrng bapak, apabila menggauli budak

anakngra, maka tidak ada had bagnya. ini adalah pendapat mayoritas

ulama, diantara mereka adalah: Malik, penduduk Madinah, Al Awza'i,

Asy-Syafii, ulama-ulama yang bersandarkan dengan rasionalitas. Abu

Tsaur dan Ibn Al Mudzir mengatakan: baginya had ke*uak ada ijma'

yang menolaknya. Karena ifu adalah menggauli kemaluan pada tempat

yang tidak miliknya, sama halnya jika ia mengauli budak ayahnya.

Menurut pendapat kami: sesungguhnya ifu adalah menggauli

budak yang terdapat padanya syubhat, maka tidak ada had baginya,

seperti menggauli budak perempuan yang dimilfi bersama. Dalil yang

menjadi dasar kemungkinan adanya syubhat adalah sabda Nabi $,
"Katnu dan hartamu adalah miliki a5nhmuET Rasulullah menjadikan

harta anaknya kepadan3n dan menjadi miliknya.

Apabila kepemilikan tidak tetap maka paling fidak ini menjadi

syubhat yang mencegah adanya had yang tercegah dengan syubhat.

Karena, orang-orang yang mengatakan tidak adan5n had pada masa

e7 Hadits ini telah ditakhrij sebelumryra pada(h7/6871
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Malik, AI Auza'i, dan siapa yang setuju dengan pendapat keduanya.

Pendapat mereka telah masyhur, dan tidak diketahui kalau ada yang

menentangnya, maka hal yang demikian menjadi ijma'. Maka tidak ada

had bagi budak perempuan, karena had terhapus terhadap yang

menggauli karena adanya syubhat dalam kepemilikan, maka terhapus

juga had terhadap yang digauli seperti halnya dalam menggauli budak

perempuan yang dimiliki bersama. Karena, kepemilikan didapat dari

penambahan. Apabila telah tetap pada salah satu dari dua penambahan,

maka tetaplah pada yang lain, begitu juga dengan syubhatnya. Tidaklah

benar pengkiasan terhadap budak perempuan dari bapak, karena tidak

ada kepemilikan bagi seorang anak padanya atau syubhat dalam

kepemilikannya. Berbeda dengan permasalahan kita. Ibn Abi Musa

menyebutkan pendapat dalam permasalahan menggauli budak

perempuan dari bapak dan ibu bahwa tidak ada had baginya. Karena,

seorang anak tangannya tidak dipotong disebabkan mencuri harta

ayahnya, maka sama dengan ayahnya. Pendapat pertama adalah yang

paling shahih, dan ini dipegang oleh kebanyakan ulama sebagaimana

yang kami tahu.

Posisi kedua' apabila seseorang menggauli budak perempuan

istrinya dengan izinnya, maka ia dicambuk seratus kali. Ia tidak dirajam,

jika ia sudah menikah dan tidak diasingkan kalau dia belum menikah.

Apabila istrinya tidak menghalalkan bagrnya maka sesungguhnya ia

berzina, hukumannya adalah hukaman pezinadengan budak perempuan

orang lain. Diceritakan dari An-Nakha'i bahwasanya ia dicela dan tidak

ada hukuman had baginya. Karena ia merniliki istrinya, maka ada

syubhat baginya dalam kepemilikannya. Dari Umar, Ali, Atha', Qutadah,

Asy-Syafi'i, Malik bahwasanya ia menggauli orang lain sama saja istrinya

telah menghalalkan baginya atau belum dihalalkan. Karena, tidak ada

syubhat baginya. Maka sama dengan menyetubuhi budak perempuan

dari saudarinya, dan juga karena kebolehan unfuk menggauli orang yang

haram dinikahi, maka tidak ada syubhat padanya, seperti membolehkan
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dalam seluruh kepemilikan. Dari Ibn Mas'ud dan Al Hasan jika saja ia

melakukannya dengan paksaan maka baginya denda sepertinya dan

memerdekakannya. Apabila dia melakukannya secara sukarela, maka

dia dikenakan denda.

Karena ini diriwayatkan dari Nabi S , dun ini juga diriwa5ntkan

oleh hn AMul Barr, dan ia berkata: ini adalah hadits shahih.eg

Menurut pendapat kami: Abu Daud meriwayatkan dengan

sanadnya dari Habib bin salim seorang laki-laki biasa

disapa dengan AMurl Rahman bin Hanin, ia menggauli budak

perempuan dari ishinya, permasalahan ini diangkat kepada An-Nu'man

bin Basyir dia adalah menteri di Kufah. Ia berkata: Aku akan

menghukumi sebagaimana Rasulullah $ menghukumi. Apabila iskimu

menghalalkan bagimu maka kami akan mencambukmu seratus kali, dan

jika istimu belum menghalalkan bagimu, maka kami akan merajammu

dengan batu, mereka pun mendapatkannya telah diizinkan oleh isfuiqn,

mereka pun mecarnbukngra serafus kali.99

Pasal: Orang yang dipaksa fidak dikenakan hulmman

had. Ini adalah pendapat mayoritas ulama- Diriwa5ntkan

dari Umar, Az-Zvhr| Qatadah, Ats-Tsauri, Agl-Syafi'i dan

ulama yang bersandarkan pada rasionalitas. Kami tidak tahu

ada yang menentang pendapat ini. Ini berdasarkan sabda

98 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang (4/L45LH\, Al Baihaqi dalam z4s-

Sunan Al Kubm (8/24O) dari hadits Salamah bin Al Mahbaq. Ia berkata: Salam bin

Miskin meriwayatkan dari Al Hasan. Abu Daud (4/4/;581. An-Nasa'l (6/336), hn
Majah (2/2552) dari Al Hasan dari Salamah bin Al Mahbaq. Al Bani mengatakan

dalam kitab Dha'if lbn Maiah h1m.203.
9e Abu Daud meriwayatkan dalam pembahasan tentang sanksi had (4/4y';581' At-

Tirmdzi dalam pembahasan tentang sanksi had (4/L4571; Abu Isa berkata: Hadib
Nu'man dalam sanadnya ada idhtimb. An-nasa'l dalam pembahasan tentang Nikah"
(6/3361; dan hn Majah dalam pembahasan tentang sanksi had (2/25511, sanadnla

dhaif.
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Rasulullah $ dimaafkan bagi umatku kesalahan, lupa dan apa yang

dilakukan dengan dipaksa.loo

Dari Abdul Jabbar bin Wail dari ayahnya bahwa budak seorang

perempuan dipaksa di masa Nabi $. maka ia terhindar dari hukuman

had. N Atsmm lolmeriwayatkannya. Ia berkata: Umar datang bersama

budak dari budak Al Imarah. Pegawai-pegawai Imarah memaksa

rnereka, Umar pun menrukul pegawai ifu dan tidak memukul budak-

budak.102

Sa'id meriwayntkan dengan sanadnya dari Thariq bin Syihab (ia

berkata) Umar datang kepada wanita yang berzina, wanita itu berkata:

saya sedang tidur, dan aku belum bangun. Ketika aku bangun temyata

seorang laki-lak telah menghimpitku, Umar membiarkannln dan tidak

memukulnya.lo3

Karena ini adalah syubhat dan hukuman had harus terhindar dari

syubhat, maka tidak ada perbedaan antara pemaksaan dengan pasrah,

yaitu: ia (pelaku lelaki) lebih kuat dari dirinya, antara pemaksaan dengan

intimidasi ancaman bunuh atau yang senrpa. Ini adalah pemyatan

Ahmad terhadap pengembala yang didatangi seorang perempuan yang

haus, ia meminta kepada pengembara ifu unfuk memberinya minum:

pengembam tersebut mengatakan: apakau mau memberikan darimu

padaku? Ia berkata: ini wanita yang terpaksa.

rm Hadit ini telah ditakhrii sebelumnya.
101 H3. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang sanksi /rad (4/14531. Abu Isa

berliab: ini adalah hadits garib, sanadnya tidak bersambung. Ibnu Majah juga

meriurayatkan hadits ini dalam pembahasan tentang sanksi had (2/2598). lmam

Ahmad dalam Musnadnya (4/3'1.81dari jalur Al Hajjaj dari Abdul Jabbar bin Wail dari

ayahnya ia berkata:......maka ingatkanlah ia, sanadnya edlalEih dhaif. Al Hajiaj tidak

mendengar hadits dari Abdul Jabbar dan Abdul Jabbar tidak mendengar dari ayahnya.
roz 11p. Imam Malik dalan. N Muwaththa'(2/827l.lbnu Abi Syaibah dalaffl Al

Mushanmf(6/505) dalam pembahasan tentang sanksi had.
103 HR. Imam Al Baihaqi dalan As^Sumn Al KubmlS/351
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Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab rS bahwa seorang

perempuan meminta fatwa bahwa seoftmg pengembara menolak untuk

memberinya minuman kecuali ia memberikan dirinya.padanya. Iapun

(wanita itu) melakukqnn5n. Permasalahan ini dibawa kepada umar, ia

berkata kepada Ali: apa pendapatnu? Ia menjawab: sesungguhnya ia

terpaksa, kemudian Umar memberikannya sesuatu dan

meninggalkannya.lo4

PasaL Apabila seorang laki-laki dipaksa, kemudian ia

berzina. Ulama madzhab kami berpendapat, tidak ada

baginya hukuman had. hn juga pendapat Muhammad bin Al
Hasan dan Abu Tsaur karena persetubuhan tidak teriadi
kecuali dengan kesepakatan. Intimidasi meniadakan adanya

kesepakatan. Maka apabila didapati kesepakatan maka hilanglah

pemaksaan, maka wajib baginya hukuman had, sebagaimana apabila ia

dipaksa pada selain zina, kemudian ia berzina-

Abu Hanifah berpendapat, apabila dia dipaksa oleh penguasa,

maka tidak ada had baginya, tapi apabila yang menyuruhnya adalah

orang lain maka ia dihukumi hadberdasarkan istihsan. Asy-syaf i dan

Ibn Al Mudzir tidak ada had baginya berdasarkan keumuman riwayat.

Karena hukuman had terhalangi dengan adanya syubhat. Pemaksaan

adalah syubhat yang mencegah penegakan hukuman had. Sebagaimana

kalau seorang perempuen dipaksa dengan intimidasi atau dengan

ancaman bunuh, maka laki-laki pada posisi ini sama dengan

perempuan, maka apabila had tidak wajib si perempuan, maka juga

tidak diwajibkan bagi si lelaki.

loa 119. Al Baihaqi dahm As-Sunan N Kubn (8/2361dan Sa'id bin Manshur

(2/2083).
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1556. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Barangsiapa yang melakukan hubungan sejenis (homo atau
lesbi) maka dijatuhi hukuman mati, baik dia itu perjaka atau
telah menikah, seperti yang telah dikemukakan dalam satu
riwayat. Sedangkan menurut riwayat lainnya, pelaku
dihukum berdasarkan hukum zitta-n

Para ulama sepakat dalam perihal pengharaman hubungan
sejenis sebagaimana Allah ta'ala mencela perilaku tersebut dan
menghina pelakunya begitu juga Rasululluh #, Allah S berftrman,

Ci t rU6i;,ti'iLirt SyA,y;,JG syfi"fi
€

S. "!a41 ei &i'# JV)i i,;6 ff:y

,

v? âljl

@o|r*.l"iA
"Dan (Kami juga telah. merzgufus) Luth (kepada kaumng).

(Ingatlah) Atkala dia berkata kepada mereka: ,Mengapa kamu
mengerjakan perbuatan kahiswh ifu, lnng belum pemah dikerjakan
oleh seomngpun (di dunia ini) sebelummu?' Saungguhnya kamu
mendatangi lelaki unfuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan
kepada wanib, malah l<anu ini adalah kaum yang melampui batas.u
(Qs. ru A'raaf [7]: 80-81)

Rasullullah & juga bersabda:

l* A hr ,n g) r-,,kkU hr 31
alrl

?i J". J"".U
zt//

*ry? y F
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,Allah melaknat orz,ng-oftng yang melakul<an perbuatan kaum

Luth, Allah melaknat omng-omng gng melakul<an perbuatan kaum
'Luth, Nlah melaknat onng-omng 5ang melakul<an perbuatan l<aum

Lutli.ttl^S Terdapat beberapa riwayat yang berbeda dari Imam Ahmad

tentang hadbagi pelaku hubungan sejenis, diriwayatkan darin5n bahwa

hukuman bagi pelakunya adalah miam, baik itu perjaka atau telah

menikah. Hal ini merupakan pendapat Ali, Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid,

Abdullah bin Mu'ammar, Az-Ztrhrt, Abi Habib, Rabi'ah, Malik, Ishaq,

salah safu pendapat Syafi'i, Qathadah, Al Auza'i, Abu Yusuf,

Muhammad bin Hasan, Abu Tsaur dan merupakan pendapat masyhur

dari dua pendapat Syafi'i. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah $:

)8t) a ,FSr ,y',;r ,i, ttt
uApbila s@ftng pria mettdatangi pria ftersenggatna) mala

mereka adalah p4ina.n]o6 Karena memasukkan kelamin pria ke dalam

kelamin pria tidak dapat dibenarkan dan tidak ada syubhaf di dalamnya,

maka perbuatan ini dimasukkan dalam kategori zina seperti halnya

memaksukkannya ke dalam kelamin wanita. Apabila telah tetap

kedudukannya sebagai sebuah perbuatan zina maka perbuatan tersebut

masuk dalam cakupan ayat Qur'an dan riwayat-riwayat tentang

hukuman zina. Hal ini juga dikarenakan perbuatan hubungan sejenis itu

adalah faahisgh (keji), maka zina seperti faahisyah antara pria dan

wanita. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-shiddiq r$, bahwasannya dia

memerintahkan unfuk membakar para pelaku perbuatan kaum Luth.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Ibnu Zubair.

105 HR. AtsTirmidzi (4/L4561. Ahmad dalan MusnadnVa (7/317,309) dengan

sarud shahih.
106 gg. Al Baihaqi Dalam As-sunan At Kubra (8/2331dengan sat:rrd dha'ifseperti

yang termaktub dalam Al htta'(23491
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rldu y'; ?-r';3'$iJtul

Diriwayatkan dari shafwan bin Salim dari Khalid bin walid

bahwa dia menemukan di pinggiran fuab dan menemukan pria yang

dinikahi seperti dinikahinya wanita maka did menulis suiat kepada Abu

Bakar dan kemudian dia meminta pendapat para sahabat tentang

masalah ini dan Ali adalah orang yang paling keras pendapat,ya,

sampai dia berkata, "Tidak ada kaum yang melakukan ini kecuali safu

kaum (kaum Luth) dan kalian telah tahu apa yang dilakukan

Allah & terhadap mereka, maka aku berpendapat bahwa mereka

dibakar dengan api, maka Abu Bakar menulis surat kepada Khalid bin

walid tentang hukuman itu maka kemudian Khalid membakar

mereka.1O7 Berkata Hakam dan Abu Hanifah bahwa tidak ada hukuman

hadbagi mereka karena mereka tidak melakukan senggama di tempat

semestiny.a maka tidak menyerupai kelamin.

Gambaran riwaYat Yang

Rasulullah $,
pertama adalah Perkataan

.lotJozzo/o_piJ*j U
,gO- to J u .,/

Y. Jj*;;lt
"Barangsiapa yang mendapatkan seseomng *rn -,,**

perbuatan kaum Luth maka bunuhlah pelaku dan yang digaulini,z"toa

HR. Abu Daud, dan diriwayatkan dengan lafazh yang berbeda: "Maka

mjamkh yang bemda di atas dan di bawah." Diperkuat lagi oteh ijma'

sahabat, mereka sepakat bahwa pelakunya. diiafuhi hukuman mati,

mereka hanya berbeda pendapat tentang sifat hukuman tersebut.

107 gp. Baihaqi Dalam As-sunan Al Kubra(8/232) dan dia berkata: "Hadits ini
mursal." Diriwayatkan dari jalur lain dari Ja'far bin Muhammad dari a5nhnya dari Ali

Ra dalam kisah yang lain, dia berkata: "Dimiam dan dibal<ar dengan api'"
108 gg. nUu Oiud (4/M62) dan Tirmidzi (4/1456) dan hn Majah (2/2567) dan

Hakim dalam buku Musbdrak (4/355) dan Ahmad dalan Musnad (1/300) dengan

*r:nd shahih.
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Imam Ahmad juga b€ragurn€n dengan pendapat Ali bin Abi

Thalib yang berpendapat bahun mereka dijatuhi hukuman rajam.

Ditambah lagi bahwa Allah iwa menghukt-nn kaum Luth dengan

hukuman mjam, maka menladi kepatutan bagi para pelaku perbuatan

mereka unfuk dihukum s6uai derrgan hukuman mereka. Maka

pendapat 5nng mengatakan bahura hukuman Ind ,dldak berlaku bagi

mereka telah berlawarnn densan nash dan iima'. Begifu iuga

menyamakan kemaluan dengan selainnlA fidaHah dapat dibenarkan

dengan adanln beberapa perbedaan, karena iika penyamaan ini

dibenarkan maka tidakada p€rbedaan antara kernaluan lBng dibenarkan

unfuk digauli dengan kenralgan orerlrg 37ang tidak sah untuk digauli,

karena akar bukanlah ternpat s€n$Iama Wi atar maka tidak ada

pengaruh atas hal-hal yarg amindq,a atau dibolehkan atasnya

senggarna. Misalnya, iika seoral{l pria merrggauli ishinya atau

kepun5raannSn dan dubur<ry rnaka dia melakukan perbuatan hamm

tetapi dia Udak dikenalon huhrrnan had, l<ata'rc^ s@ara garis bebar

wanita tqsebut sah untuk digauh, bahkan ada ularra yang menghalalkan

sengganra melalui jalan Makang rnaka hal ini dapat dikabkan syubhat

yang mencegah jafuhrya hulnfinan fiadkebalikan dari hubungan sejenis.

PasaL Apabila dua oftmg wanita saling menguftrt

badan mal6 mereka adalah peina dan dilaknat- Diriwayatkan

dari Nabi $ bahwasannya dia bersaMa,

)qjQi:t?tii";r itttt
"Bila samng unnib mailabngi wanib nnka mereka adalah

pezina.'L29 l6vpi fidak ada hukgrnan had Wi mereka, karena

perbuatan mereka fidak sampai pada pernalmaan memasukkan

1oe HR. Al Baihaqi Dalam As-Surut Al Kubm (8/2331 dn *nadnya dha'if'
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kemaluan sehingga merryempai senggatna tanpa memasukkan

kemaluan sehingga hanSa dihul$rn dengan celaan. Karena dia

melakukan zina yang fidak dik€nakan had sehingga menyerupai

hubungan pria dan w.ania tanpa mernasul,&an kernaluan. Maka kalau

seorang pria menggauli unnita sampai dia memsakan kenikmatan selain

dari kemaluan maka fidak ada hulnrnan nad baginlp. Seperti yang

diriwayatkan bahwa ses@rang mendatangi Nabi $ kemudian dia

berkata, "Wahai Flasulullah, aku menernui seoftrlg wanita dan sa5n

mendapatkan semuanla darirya kecuali jhtn' (merryefubuhi di

kelamin)?" Kemudian Allah menrrr.urkan ayat 114, "Dan Dirikanlah

shalat itu pada kedua tepi siang hagi dan petang) dan pada bagian

permulaan daripada rnalam- Se$rggutmta erbuatan yang

baik itu menghapuskan (dca) perlmtarperlmtan 1nng buruk. Itulah

peringatan bagi orangorang yang irgat.D

Maka pria tersebut bertarrgp 'Apaloh aSnt ini hanya bagiku?"

Rasulullah BersaMa,

Tfunt ini) Kepda orugomryl gang m&lolan pabwbn
tercebut dari umatku." FIR Arl\trasa'i).r1o yu1- jika seomng pria

didapati lagi bersama s@rang u,anih lagi saling berciuman tetapi tidak

diketahui apakah sudah disetuhrhirya atau tidak rnaka tidak ada

hukuman iad bagiqp. IGlau rnerelo berdr.n b€rkata, "Kami adalah

suami isfui." Dan merdra b€rdua sepakat tentang ifu rnaka perkataan

yang dianggap adalah p€dsataan mereka. Hal ini diutamkan oleh

Hakam, Hammad, SlEf i dan Ularna 1nng bersandar pada msionalitas.

110 93. Al Bukhari dalam ldhb ?b&a bab Baim AIG{?uhn Thar{ai Nahar

(8/4687/fathuldan Muslim dalam tdhb At-Thubah bab firrnan Alhh fa'ala : gi-fr
'cbti- y$i 6! (a/zir:ritr3gdil Ah ertf @/4468tdan Tinnid2i (5,23112) dan

hnu Majah (2/42531dan Ahrnad Mr ltltsd (l/445,M91
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Tetapi bila ada kesaksian bahwa mereka berzina dan mereka

berdua berkata, "Kami adalah suami istri." Maka mereka tetap dijatuhi

hukuman had apabila mereka tidak memberikan'bukti pernikahan

rnereka, seperti yang diutamkan oleh Abu Tsaur dan hnu Mundzir,

karena kesaksian adanya perbuatan zina menghapuskan kedudukan

mereka sebagai suami istri, maka tidak akan batal kesaksian hanya

dengan perkataan keduanp. Tetap-i memungkinkan unfuk hilangnya

hukuman had kalau dia tidak mengetahui bahwa wanita tersebut

ajnabiwh (fidak boleh digauli) baginya, karena prasangka atau

dugaannya memunculkan kemungkinan-kemungkinan sehingga dapat

dikatakan sebagai syubhat, seperti hal jika seseomng bersaksi atas suafu

pencurian dan mengaku bahwa bamng yang dicuri adalah miliknya.

1557. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Barangsiapa yang menyefubuhi hewan maka dididik dan
diperbaiki akhlakn5n dan binatang tersebut dibunuh."

Terdapat beberapa perbdaan pendapat yang diriwayatkan dari

Ahmad tentang hukuman bagi orang yang menyefubuhi binatang.

Diriwayatkan darinya bahwa pelaku dicela tetapi tidak ada hukuman had

atasnya. Pendapat itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Atha', Sya'bi,

Nakh'i, Hakam, Malik, Tsaury, Ulama yang bersandar pada rasionalitas,

Ishaq dan Syafi'i. Riwayat yang kedua: Dihukum sarna seperti hukuman

bagi pelaku hubungan sejenis. Berkata Hasan: "Hukurnannya seperti

hukuman had bug, yang berzina." Sedangkan Abi Salamah bin

Abdurrahman berpendapat bahwa pelaku dan binatang tersebut dijatuhi
hukuman mati berdasarkan sabda Rasulullah $: "Barangsiapa yang

menggauli hewan maka bunuhlah dia dan hewan tersebut

bersamannya." HR. Abu Daud.1l1 6u*6uran riwayat pertama adalah

r11 H3. Abu Daud (4/M64) dan Tirmidzi (4/14551dan hn Majah (2/2564) dan
Ahmad dalam Musnadnya (L/269) dan Baihaqi dalam As-1unan Al Kubm (8/234)
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bahwa tidak ada nasi shahih yang menerangkan hukuman dalam -

masalah teriebut dan tidak mungkin peng-qi5n*annya dengan

senggama di kemaluan manusia, karena tidak ada kesucian di dalam

kemaluan binatang dan dia bukan merupakan fujuan senggama sehingga

mengharuskan pencegahan perbuatan tersebut unfuk menghindari

hukuman had. Ilarqajiwa manusia menghindarin5n dan secara global

menjauhi perbuatan tersebut maka hukumannya tetap seperti asal atau

dasamya yaitu ketiadaan hukuman had.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Amru bin Abu Amru

ndak shahihmenunrt Ahmad. Thahawi berkata, "Hadits tersebut dha'if."

Dan pendapat Ibnu Abbas juga kebalikan dari hadits tersebut, pendapat

ini yang diriwayatkan darinya. Abu Daud berkata, "lni dikarenakan

kedudukan hadits yang lemah baginya." Ismail bin Sa'id berkata, "Saya

bertanya kepada Ahmad tentang pria yang menggauli binatang

kemudian dia diam tentang masalah ini dan tidak me-shahih-kan hadits

Amru bin Abi Amru. Hal ini karena hukuman had dihindari dengan

syubhat maka tidak boleh menetapkan hukuman dengan hadits yang

terdapat di dalamnya syubhat dan kelernahan. Sedangkan perkataan

trfturqr untuk dididik dan diperbaiki akhlaknya bermakna dicela, dan

dilebihkan-lebihkan dalam mencelanya karena dia mengauli kernaluan

yang diharamkan dan tidak ada syubhat baginya dalam hal ini dan tidak

adanya kewajiban hukuman had bagi pelakunya maka celaan wajib

baginya r.pr| halnya menggauli mayat.

Pasal: Wajib membunuh hewan tersebut.' Ini adalah
pendapat Abu Salamah bin Abdurrahman dan salah satu
pendapat Syafi'i. Baik hewan tersebut miliknya atau milik orang lain,

dengan lafazhh : Barangsiapa yang mendapatkan dia di atas her,rnn maka bunuhlah dia
dan bunuh harann5,n. Ad-Daruquthnt (3/1241 dengan lafazhh : Siapa yang

mendapatkan ...... dan menyebutkannya. Dan Hakim dalam Mustadmk (4/3551

dengan an:nd shahih.
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atau biasanya dimakan atzu tidak. Abu Bakar berkata, "Pilihan adalah

membunuhnya tetapi tidak masalah kalau tidak dibunuh." Thahawi

berkata, "Bila henuan tersebut biasangra dikonsumsi maka disembelih bila

tidak dikonsumsi maka tidak dibunuh." Pendapat ini juga adalah

pendapat kedua Syafi'i. Pendapat ini didasari larangan Rasul # uttuk

menyembelih her,van tidak unfuk dimakatt.1lz '

Menurut pendapat kami: Ada hadits dari sabda Rasulullah $,
tz z ,, o !f*,, to !f*r: 'i, o / ,J o .
4r,e t-aJJ'iglg o_9,UlU aq(; Gt U

'Barangsiapa yang menggauli hewan maka bunuhlah dia dan

bunuhlah hewan tersebut." Rasulullah S$ tidak membedakan antara

hev,ran yang dikonsumsi atau tidak, atau antara miliknya atau milik

orang lain. Apabila ada perkataan: hadits tersebut dha'if dan mereka

tidak melaksanakannya dalam membunuh pelaku kejahatan tersebut,

maka dalam hak hewan, Udak ada kejahatan lebih diprioritaskan. Kami

berpendapat, sesungguhnya mereka melakukan hadits tersebut dalam

memberi.hukuman mati terhadap pelaku ditilik dari salah satu pendapat

Snng diriwayatkan berdasarkan dua alasan,

Pertama: Bahwa hal tersebut adalah had dan hukuman had

dicegah dengan syubhat dan ini termasuk mensak harta maka tidak ada

pengaruh syubhat dalam hal ini.

Kedua: Perbuatan itu merusak manusia sedangkan manusia

adalah makhluk yang paling terhormat maka tidak boleh menyerang

dengan membinasakan kecuali dengan dalil yang sangat kuat. Dan tidak

layak hal seperti ini dalam menghilangkan harta atau juga hewan.

112 Hp. Malik dalam Al Muwaththa'(2/337,338) mauquf dari hadits Abu Bakar

Ash-Shiddiq dan Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubn {9/891 densan lafazh dan tidak

menyembelih kambing atau unta kecuali untuk dimakan. Dan dari hnu Majah
(2/3l851dengan lafazh: Rasullullah melamng menyerupai binatang. Di dalam hl4aid.
Dalam sanadnya Musa bin Muhammad bin hrahim dandia dha'if.
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Apabila hal ini telah disepakati rnaka bila hewan tersebut milik

pelaku maka hilang secara sia-sia. Apabila hewan tersebut milik orang

lain maka pelaku wajib menggantinya karena dia adalah penyebab

binasanya her,van tersebut, dia bertanggung jawab seperti rrrna jika dia

membuat jaring perangkap dan her,rnn itu binasa karena terjerat di

dalamnya. Sedangkan jika heunn tersebut dapat dimakan apakah

dibolehkan memakann3n? Ada dua pandangan dalam hal ini, begitu juga

Syafi'i.

Pandangan peqtama: Dbolehkan memakannya berdasarkan

firman Allah Ta'ala,

"Dihalalkan bsimu binabng tqnalr." (Qs. Al Maaidah [5]r 1)

Karena dia adalah heouan dari jenis yang boleh dimakan dan

disembelih oleh orang yang berhak menyernbelitnya maka halal

memakannya seperti kalau perbuatan tersebut belum terjadi atasnya

tetapi dimalruhkan memakannya karena adanya syubhat pengharaman.

Pandangan kedua: Tidak halal memakannya seperti yang telah

diriwayatkan oleh lbnu Abbas bahwa dikatakan kepadanya kenapa

herpan tersebut? Dia berkata, "Aku tidak melihatnya." Dia mengatakan

hal dernikian karena dia benci untuk memakannya dan hs,r,ran tersebut

karena perbuatan tersebut atasnya, dan karena dia hewan yang wajib

dibunuh karena hak Allah & maka tidak boleh dimakan seperti makhluk

lain yang dibunuh. Tetapi ulama berselisih pendapat tentang alasan

membunuhnya, ada yangi mengatakan agar si pelaku terhindar dari aib

dan tidak mengingat keladian tersebut ketika melihat hewan itu. L

Ibnu Baththa telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Nabi $
bahwasannya dia bersabda, "hmngsiapa Wng melihat sneorang

menggauli haryrn mal<a bunuhlah dia dan bunuh hawnn5n." Mqel<a

,g,iti,Li61g;
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berkata, "Apa salah heuan tersebut?" Rasulullah $ menjawab, uAgar

frdak dikatakan, ini dia 6n"S telah disetubulii)."773 Ada yang

mengatakan agar tidak melahirkan ciptaan yang jelek. Ada yang

mengatakan: "Agar tidak dimakan." Hal itu yang dikernukakan oleh

Ibnu Abbas dalam mernberikan alasan. Tidak dibenarkan membunuh

hewan tersebut sampai telah tetap perbuatan tersebut dengan adanya

bukt.

Jika si pelaku mengaku dan heuan tersebut adalah miliknya

rnaka hukuman dilaksanakan berdasarkan pengakuannya, tetapi bila

her,van tersebut milik omng lain maka tidak dibolehkan membunuhnya

berdasarkan perkataannya sernata. Ini disebabkan karena pdngakuannya

ditunjukkan kepada milik orang lain maka tidak dapat diterima seperti

jika dia mengaku terhadap selain pemiliknya. Kemudian apakah perkara

ini dapat diterima dengan kesaksian dua orang yang adil dan pengakuan

sebanyak dua kali, atau diberlakukan hal5nng diberlakukan pada perihal

^ta? 
Ada dua pdndangan dan akan kita bahas dalam pembahasannya

Inryaallah.

1558. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
*Dan yang wajib atasnya hukuman had dari mereka yang

aku sebutkan-adalah yang mengaku berzrna sebanyak empat
kali."

Kesimpulannya: Bahwasannya hukuman had tidak wajib kecuali

dengan salah satu dari pengakuan atau bukti. Apabila hukuman tetap

. atau jatuh dengan pengakuan maka pengakuan dianggap bila dilakukan

sebanyak empat kali. Pendapat ini dikemukakan oleh Hakam, Ibnu Abi

Lail dan Ulama yang bersandar pada rasionalitas. Sedangkan Hasan,

Hammad, Malik, Syafi'i, Abu Tsaur dan Ibn Mundzir berpendapat

113 5r6u1', d{elaskan sebelumryra datam permasalahan yang sama no.75
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bahwa cul$p sekali saja Perdapat kri b€r&arkan sabda

Rasulullah S: "Ya lJnais, berangkatlah rrsrerntri isti orarg ini, iika dia

mengaku telah berzina maka rajarnlah .tia."114 Jadi pengakuan sekali

saja telah dianggap pengalilarL Rasululhh telah rreuaiibkan mjan atas

u/anih tersebut dan rqFm atas Jalnrignh dengan hanSra safu kali

- Urnar berkata bahun hulsman rajarn adatah .haikwaiib bagi

pdra yang telah rnerriloh apabih ada keskdm, buku atau

.u5 p* karena rafrm dahh ia&5prg rneniadi tehp atau

terblsana d€rgan s€kali sep€rti Hr-ln*Wnglan.

Menunrt pendapat kami: Apa 3urg dbiuayatlan oleh Abu

Hurairah, dia b€rlata, 'hbng sryarqg pria dari nsUnrlym keeada

Rasulullah $ dan Bdiau @aa di mesikl, din berkata, "Ya RasLdullah,

saya tdah berzina."

Rasulu[ah kernudiilrr menghindar dainya dan

Dh be!*ata, "Ya Rasuh.ilah sqn tdah betzira." Matta Rasul

menghindar darinln sampai dia mengalu sebar[Ek'ernpat kali. Kefil€
dia bersalsi atas dirinya sebarynk €rnpat kelcsian kerrudian
Rasulullah S mernanggilnya &n berkata, "Apakah kamu gila?" Dia

berkata, "Tldak' Rasul htanya, "Apakah lomu telah menikah?" Dh
meniawab, "Ya!" It{aka berkata Rasululah $, "Rajarrdah db." Muttafaq

'4l6ilri.115 Kalaulah hukurnan had dilalcsarmkan dengan safu pengakuan

mengapa Bdiau menghindar darirya, karena b€liau fidak boleh

meninggalkan hukuman had 51ang wajib bAi Allah S^rt. Diriwayatkan

dari Na'im bin Flazl kejadian tersehrt dan di dalamnya, 'Sampai dia

mazgablan anpt kali. " Malta Rasululhh bersaMa, "saunguhrya
lramu telah mengabl<amya empt lali, dagan siap? Dengan

rra St dutr d{daskan sebetr,unraB datam nnsalah rr,.18/12981
lrs Srrdul, diiehslon alfufiVdalam nrasahtr no (13/1551)
116 93. Al B*hari dalam penidas.h tenhrg Had bab Su'al Al hnm Al Mtat Hal

,rtlnlnna(12/68251dan Muslim dalam htab Hdb* lekn fbnh 'ah Nafsiht bi Zina
(3ft1a1.1318/hdibl6) dan Abu Daud (4/44Wl dan Tirmidd (4/l4?9|l dan Ahmad
dabm Mnndry(U&gl dan Darulqrr$rni F/tn1
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fulanah." HR. Abu pur6117 Ini adalah penjelasan darinyn yang

menunjukkan bahwa pengakuan sebanyak ernpat kali ifu yang

diwajibkan.

Abu Barzah Al Aslarni meriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq

mengatakan kepadangn di hadapan Rasulullah $ bila kamu mengaku

sebanpk empat kali maka kamu akan dimjam Rasulullah $' Perkataan

ini menunjukkan dua hal,

Pertama: Bahwa Rasulullah mengakui hal tersebut dan tidak

mengingkarinya, maka ini dianggap sebagai perkataannya karena dia

tidak mengakui ifu sebagai sebuah kesalahan.

Kdua. Bahwa dia telah mengetahui hal ini dari Rasulullah dari

hukum Nabi fl[, karena kalau tidak seperti itu maka tidak mungkin dia

b€rani mengatakannya dihadapan' Rasulullah. Sedangkan perkataan

mereka bahwa pengakuan adalah perkataan dasar yang teriadi baik ifu

dalam jumlah sedikit atau banyak dan perkataan kami menafsirkan dan

menerangkan bahwa pengakuan yang menetapkan hukuman had

berjumlah ernpat kali.

Pasal: Baik dalam safu perkumpulan atau perkumpulan-

perkumpulan yang terpisah, berkata Atsram, "Saya mendengar Abu

Abdullah ditanya tentang purna yang mengaku sebanyak empat kali."

Dia berkata, "Ya." Dengan berdasarkan kejadian Ma'iz lebih terjaga."

Saya berkata kepadanya, "(Pengakuan) Dalam safu perkumpulan atau

dalam banyak perkumpulan?" Dia berkata, "Hadits-hadits tidak

menunjukkan kecuali dalam satu perkumpulan, kecuali syeikh Basyir bin

Muhajir dari Abdullah bin Buraidah.dari Ayahnya, dan ifu menurut saya

adalah pengingkaran terhadap hadits." Abu Hanifah berkata,

u7 HR. Abu Daud (4/44191dan Ahmad dalam Musmdoya (5/217l'dengan sanad

llr,san-
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"Pengakuan tidak tetap kecuali dengan pengakuan sebanSnk empat kali

dan dilakukan di ernpat perkumpulan, karena Ma'iz mengaku di empat

tempat."

Menurut pendapat kami: Sesungguhnya hadits shahih

menunjukkan bahwa dia mengaku sebanyak empat kali di safu

perkumpulan. Telah kami ceritakan kejadian tersebut dan sesungguhnya

pengakuan adalah salah satu hujjah zina maka cukup dilakukan di safu

perkumpulan seperti halryn bukti.

Pasal: Perlu diperhatikan dalam keabsahan sebuah pengakuan

agar menceritakan kejadian sesungguhnya untuk menghilangkan

syubhat-syubhaf. Karena zina dihindari dengan hal-hal yang tidak

me',r,rajibkan hukuman had. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa
Rasulullah $ berkata kepada Ma'iz, "Barangkali kamu hanya

mencumbuinya atau merabanya atau melihatnya." Dia berkata, "Tidak."

Dia berkata, "Apakah kamu tidak lagi mencandainya." Dia berkata,

"Ya!" Dia berkata ketika ifu beliau memerintahkan untuk merajamnya.

HR. Al Bukhari.118 pu1u,, satu riwayat dari Abu Hurairah Beliau

berkata, "Apakah kamu (tidak)mencandainya?" Dia menjawab "Ya" Dia

berkata, "Sampai terbenam penismu dalam kemaluan wanita?" Dia

menjawab, "Ya" Beliau berkata, "seperti pensil celak masuk ke dalam

botol celak atau ember masuk ke dalam sumur?" Dia menjawab,

"Benar" Beliau berkata, "Apakah kamu tahu apa itu zina?" Dia berkata,

"Ya, saya menggauli dia secara haram apa yang dihalalkan bagi suami

atas istrinya." HR. 66u Pur6119

118 93. Al Bukhari dalam kitab Hadbab Hat Yaqufu Imam lilmuqirla'alaka lamasta
aw ghamizta? (12/68.24) dan Abu Daud (4/M27) dan Ahrnad dabm MusndVa
(L/ 238,289,3125) dan Daruhuthni (3/ l2ll

lle 1"61t dijehskan bkhriipdalam masalah 03 55U
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Pas,al: Jika seorang pria mengaku telah berzina

dengan seorang wanita dan si wanita mengingkari perkataan

rnaka si pria dijatuhi hukuman dan tidak bagi si wanita. Hal

ini diutarakan oleh SSnfi'i. Abu Hanifah dan Abu Yr.rsuf berkata, "Si pria

tidak dijafuhi hukurnan had karena kami memqlang perkataan si wanita

yang mangingkari pengakuan pria sehingga dia diberi hukuman

berdasarkan pengingkaran atasnln.

Menr.rnrt pendapat kami: Yang diriwaln&an oleh Abu Daud

dengan sarndryn dari sahal bin Sa'ad As-sa'idi dari Nabi s buhuiu

seorcng pria mendatangi Rasullullah, dia mengalnr di hadapannSa bahwa

dia berzina dengan seoftmg wanita dan dia menyebutkan narnanSA dan

Rasulullah mengutts orang dan menan5nin5n tentang perbuatan tersebut

dan dia mengingkarin!,a mal6 Rasulullah mencarnbuk pria tersebut dan

memrbiarkan si r6766tr1120 ' 6i dikarenakan hilangnsn ketetapan

pengakuann5A atas wanita tersebtrt tidak mernbatalkan pengakr:ann1n atas

dirinla, seperti mana iil<a wanita tersebut diam atau pria tidak ditanya telah

b€rdna dengan siapa. Karena konteks hadib menunjukkan ka,rnjiban

hukurnan had bagn!,a dengan pengakuannla, dan ini menrpakan

perkataan Umar jika hukunran didasad pengakrnn.

Dan perkataan mereka, "Kami mempercayai pengingkarannya

atas pengakuan tersebut." Tidaklah benar, karena kami tidak memberi

keputusan dengan membenarkan perkataannya dan menghilangkan

hukuman had, tetapi didasari atas ketiadaan dasar yaitu pengakuan atau

bukti, bukan karena adanya pembenaran perkataan dengan dasar

tertenfu seperti kalau si wanita diam atau buktinya belum lengkap.

Apabila hal ini telah pasti maka orcrng merdeka, hamba, perjaka atau

omng merdeka mempunyai kedudukan lnng sama dalam perihal

pengakuan, liarena pengakuan adalah salah safu dari dua dasar

r20 HR. Abu Daud (4/M37,4466l1dan Ahmid dalan Musmdva 15/339,34;01
dengan sand, shalnh.
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penjatuhan hukuman had maka sernuanln mernpunyai kedudukan Snng

sama seperti perihal hukuman karena ada bukti.

1559. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
*Pelaku sudah baligh, sehat dan berakal."

ndak ada perbedaan pendapat tentang pertimbangan baligh dan

akal dalam karuajiban hukuman had dan keabsahan pengakuan, karena

anak kecil dan orang gila tidak dicatat segala perbuatannya dan tidak

ada aturan bagi keduanya. Telah diriwayatkan dari Ali .& dari Nabi $
bahwasannya Beliau bersabda: "Pena (pencatatan) dihilangakan dari tiga

hal: Orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai mimpi (keluar mani)

dan orang gila sampai sadar." HR. Abu Daud dan Tirmidzi dan Dia

berkata: haditsnya hasan.lzl Di dalam hadits Ibnu Abbas tentang
peristiwa Ma'iz bahwa Rasulullah $ bertanya kepada kaumnya,

"Apakah dia gila?" Mereka menjawab: "Tidak ada masalah pada

diringra.l' Diriwalntkan juga bahwa Rasulullah $ berkata kepadanya

(Ma'iz) ketika dia mengaku dihadapan Beliau: "Apakah kamu gila?"

Telah diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya, dia berkata,

"LImar membawa seorang wanita gila yang telah berzina, kemudian dia

meminta pendapat khayalak ramai, kemudian dia memerintahkan unfuk
merajam wanita tersebut, kemudian ler,vat AIi bin Abi Thalib & dan

berkata, "Apa masalah wanita ini?" Mereka menjawab "Wanita gila dari

keluarga pulan telah berzina dan Umar memerintahkan unfuk

merajamnya." Berkata Ali: "Bar"ualah pulang wanita tersebut,"

Kemudian dia mendatangi Umar dan berkata, "Ya Amirul Mu'minin,
apakah kamu tahu bahwa tidak dicatat perbuatan dari tiga hal: dari

orang,gila sampai sembuh, dari orang tidur sampai bangun dan dari

anak kecil sampai bemkal (derr,rasa)." Dia menjawab: "Ya, benar." Dia

berkata, "Apa masalah wanita ini?" Umar menjawab, "Tidak ada." Dia

121 Tehh dijelaskan sebelumnya dalam masalah no (tl9/21
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\
berkata, "Bebaskanlah dia." bia b.rkata, "Bebaskanlah dia." Dia

berkata ini membuat Umar 1our1u1*6ir.Lzz

Pasal: Apabila dia gila dalam safu waktu dan sadar di
waktu yang lain, dan mengakui perbuatannya dalam
keadaan sadar bahwa dia telah berzina dan dia sadar atau
ada bukti bahwa dia telah berzina dalam keadaan sadar
maka dia dijatuhi hukuman had, dan kami' tidak
mendapatkan perbedaan antar ulama dalam masalah ini-
Pendapat ini dikemukakan juga oleh Syafi'i, Abu Tsaur dan Ulama yang

bersandar pada rasionalitas. Karena zina yang mewajibkan jatUhnya

hukuman had terdapat pada dirinp dalam keadaan taHif dan keadaan

pencatatan perbuatannya, dan adanya pengakuan darinya ketika
perkataan darinya dianggap.

Apabila dia rnengaku dalam keadaaan sadamya tetapi tidak

diperkuat dengan suafu kealaan atau adanya bukti yang menerangkan

bahwa dia telah berzina dan tidak diperkuat bahwa itu dilakukan dalam

keadaan sadar maka tidak wajib baginya hukuman had. Karena ada

kemungkinan bahwa dia melakukannln dalam keadaan gila maka tidak

wajib hukuman had bila terdapat kemungkinan-kemungkinan. Abu Daud

telah meriwayatkan dari peristiwa wanita gila yang dibawa oleh Umar

bahwasannya Ali berkata.sesungguhnya wanita idiot keluarga fulan ini
semoga yang menggaulinya dalam keadaan kekurangannya, maka Umar

berkata, "Saya tidak tahu." Dan Ali berkata, "Aku juga tidak tahu."

122 y1g. Abu Daud (4/43991dan Ahmad dahm MusnahVa (L/154,155) dan
Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubm (8/2el dari hadib hnu Abbas dengan sanad
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Pasal: Orang tidak tidak dicatat perbuatannya. Kalau

seorang pria menzinai seorang wanita yang lagi tidur atau

seorang wanita m<imasukkan kemaluan pria yang lagi tidur
atau dia ditemukan lagi berzina dalam keadaan tidur maka

tidak ada hukuman had baginya, karena' pencatatan

ditiadakan atasnya. Kalau pun dia mengaku dalam keadaan

tidur maka pengakuannya tidak didengar, karena perkataannya

tidak dalam keadaan dianggap dan tidak menunjukkan kebenaran isi

perkataannln.

Adapun orang mabuk dan sejenisnya dijafuhi hukuman had zina,

pencurian, minum minuman keras dan Qazf bila melakukannya dalam

keadaan mabuk. Karena sahabat menjafuhi hukuman had fuyh, karena

keadaan mabuk merupakan habitat hal yang diharamkan, dan karena

dia melakukan hal haram tersebut dengan sebab yang tidak beralasan

sehingga menyerupai orang yang Udak punya alasan. Dan

memungkinkan udak diuajibkan hukuman had atasnya karena dia tidak

berakal sehingga itu menjadi syubhat sebagai pencegah apa-apa yang

mencegah hukuman had, dan karena thalatnyadalam satu riwayat tidak

jatuh sehingga menyerupai orang tidur, Akan tetapi pendapat yang

pertama lebih tepat kiranya, karena menghapuskan hukuman had

darinya menyebabkan jika seseomng ingln melakukan perbuatan haram

meminum khamer dan melakukan apa yang dikehendakinya tanpa

dikenakan sangsi apapun. Bisa juga karena keadaan mabuk merupakan

habitat .perbuatan yang dilarang.dan alasan melakukannya, bahkan

menyebabkan dia melakukan perbuatan yang dihardimkan dalam

keadaan sadamya.

Sedangkan iika dia mengaku telah berzina dalam -keadaan

mabuk mal<a pengakuannya tidak dianggap sah, karena dia tidak

mengetahui apa yang dikatakannSn, dan perkataannln tidak

menunjukkan.keabsahan perkataannln sehingga menyenrpai perkataan
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oftmg tidur dan gila. Buraidah telah meriwayatkan bahwa

Nabi S memeriksa bau mulut Ma'iz. HR. Abu puu6.123 Sesungguhnya

Rasullullah melakukan ihr unfuk mengetahui apakah dia mabuk atau

fidak, dan kalau dia mabuk pengakuannya tetap diterima karena

dibutuhkan unfuk mengetahui kebersihannSn dari hal tersebut.

Pasal: Dan perkataannlra, 'Dia sehat.' Maka perkataan

ini ditafsirkan oleh Al Qhadi dengan sehat dari pen5nkit, yang bermakna

hukuman had tidak dijatuhi dalam keadaan sakit, kalaupun diwajibkan,

maka hukuman had dilaksanakan dengan sesuatu yang diyakini

kerusakannya. Apabila diringankan bahaya baginya maka dipukul

dengan satu pukulan dengan safu ikatan 5nng terdiri dari serafus tangkai

atau batang kecil. Kemungkinan, dia menginginkan dari perkataan

shahih adalah apa lrang tidak dapat dibayangkan adanya kemungkinan

senggama apabila mengaku berzina dari omng Snng tidak dibayangkan

dapat berzina seperti omng gih124 maka tidak ada hukuman bagrnya

karena kami yakin bahwa tidak dapat yang dibayangkan adanln

perbudtan zina png mewa;ibkan hukuman had, dan kalaupun ada

kesaksian maka kesaksian iti bohong dan wajib dikenakan hukum had

terhadap orang yang mernberi saksi seperti yang dinukil dari Ahmad.

Apabila seorang yang dikebiri atau orang yang lemah sahwat mengaku

maka dikenakan hukuman had. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i,

Abu Tsaur dan Ulama yang bersandar pada rasionalitas karena

perbuatan tersebut mungkin dilakukannya maka diterima pengakuannya

seperti halnya orang tua.

123 HR. Muslim dalam kitab Had bab Man ftamfa
(3/1322/24 dan Abu Daud dalam Sunarnp $/M331' r24 pu6rn beberapa naskah :'seperti yarrg dicintai

'Ala Nafsihi Bi Zna
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Pasal: Sedangkan oriang bisu, bila tidak difahami
isyaratnya maka fidak dapat diterima pengakuannln. Tetapi
bila difahami bahasa isyaratnya maka Al Qhaai berkata,
'Dikenakan hukuman had.' Dan ini merupakan pendapat
Syafi'i, Ibnu Qasim, murid Malik, Abu Tsaur dan Ibnu
Mundzir, karena bila pengakuannya diakui dalam perihal
selain zina maha pengakuannya dalam hal zrna diakui
sepertinyn orang yang bisa berbicara.

Ulama madzhab Abu Hanifah berkata, "Tidak dihukum had

dengan pengakuan dan bukti." Karena bahasa isyarat mengandung hal

sesuai pemahamannya dan selainnya sehingga itu menjadi syubhat yang

mencegah hukuman had dikarenakan hal ifu dapat dicegah dengan

syubhat. ndak juga diwajibkan hukuman baginya dengan bukti karena

kemungkinan adanya syubhat dan dia tidak dapat menerangkan hal

tersebut, dan atau tidak mengetahui bahwa itu adalah syubhat.

Termasuk juga perkataan orang bodoh yang menyebabkan tidak dijatuhi

hukuman had berdasarkan pengakuannya karena dia tidak sehat dan

karena hukuman had tidak dilaksanakan dengan adanya syubhat: Isyarat

tidak menghilangkan syubhat, sedangkan bukti merryajibkan hukuman

had atasnya karena perkataannya dengan bahasa isyarat tidak dianggap.

Pasal: Tidak sah pengakuan orang yang dipaksa.
Apabila seorang pria dipukul agar mengaku telah berzina
maka tidak wajib baginya hukuman had dan tidak terbukti
berzina. Dan kami tidak mendapatkan perbedaan pendapat dari ulama

bahwa pengakuan orang yang dipaksa tidak wajib hukuman had

baginya. Diriwayatkan dari Umar rg bahwa dia berkata, "Tidaklah

seorang dianggap dapat dipercaya bila kamu membuakrya kelaparan,

memukulnya atau mengikak ln. " Diriwayatkan oleh 5u'i6. 125

125 gp. AMnrrazaq drrlam NMustnnruf llD/2391.
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Ibnu Sahab berkata tentang seseotang yang mengaku setelah

dicambuk "Dia.tidak dihukum had." Karena pengakuan sesungguhn5a

menjadi tetap oleh si pengaku karena adanya alasan yang mernbenarkan

bahwa dia jujur dan hilang tuduhan berbohong dari4n. Dan orang yang

berakal fidak dituduh bemiat mernbalrapkan dirinya, dan.dugaan kuat

bahwa ancaman bertuluan unfuk membuat seseomng mengaku maka

hilanglah dugaan kejujumnnya rnaln tidak diterirna pengakuannya.

PasaL Apabila seseorang mengaku telah bersenggama
dengan seorang wanita dan mengaku bahwa wanita ifu
adalah istrinya dan wanita mengingkari bahwa dia adalah
suaminya maka kita perhatikan dulu, apabila wanita tersebut
tidak mengaku batnpa pria tersebut menyenggamainlra maka
si pria tidak dihukum had, karena dia udak mengakui bahwa dia

telah berzina dan tidak ada mahar bagi si wanita karena dia tidak

mengakgi itu adalah suaminya.

Jika dia mengaku bahwa pria tersebut telah menyenggamainya

dan mengaku bahwa si pria telah menzinahinya dengan dasar suka sama

suka maka tidak ada kewajiban membayar mahar baginya. Begitu juga

tidak wajib hukuman had bagi keduanya kecuali jika mengaku sebanyak

empat kali, karena had tidak wajib kecuali dengan empat kali

pengakuan. Apabila wanita mengaku bahwa pria tersebut memaksanya

atau dia menyerupai suaminya maka wajib baginya membayar mahar

karena dia mengaku adanya pemikahan. Diriwayatkan dari Mahna dari

Ahmad bahwa dia bertanya kepadanya. perihal seorang pria yang

menyenggamai seorang wanita yang dikiranya adalah istrinya dan wanita

tersebut membantah bahwa dia adalah suaminya dan si wanita mengaku

telah ada senggama maka Ahmad berkata bahwa ini adalah pengakuan

wanita bahwa dia telah berzina. Akan

hukuman had dengan perkataannya

dihindarkan dari

tersebut adalah

tetapi si pria

bahwa wanita
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istrinya dan tidak ada kewajiban mahar atasnya dan dihindarkan

hukuman had dari si wanita sampai dia membuat pengakuan berulang-

ulang. Ahmad berkata, :'Penduduk Madinah berpendapat bahwa wajib

atas wanita tersebut hukuman had berlahdaskan sabda Nabi $ : "Ya

Unais, berangkatlah menemui istri orang ini, jika dia rnengaku telah

berzina maka rajamlah 6iu."126 purl telah dijelaskan sebelumnya

jawaban bagi mereka

1560. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Pengakuannya tidak dicabut sampai selesai pelaksanaan

hukuman had.'

Kesimpulannya: Barangsiapa yang mensyaratkan kelangsungan

pelaksanaan hukuman karena pengakuan sampai selesai maka bila dia

mencabut pengakuannya atau melarikan diri maka hukuman tidak

dilanjutkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Atha', Yahya bin Mu'amar,

Zuhi, Harnmad, Malik, Tsauri, Syafi'i, Ishaq, Abu Hanifah dan Abu

Yusuf. Berkata Hasan, Sa'id bin Jabir dan Ibn Abi Laili bahwa hukuman

had dilaksanakan dan dia tidak dibiarkan karena Ma'iz lari dan kemudian

mereka ryembunuhnya dan tidak membiarkannya. Diriwayatkan bahwa

dia berkata, "Kembalikan saSn ke'Rasulullah ffi, karena kaumku telah

menipuku. Mereka memberitahuku bahwa Rasulullah ffi bukan orang

yang membunuhku, maka mereka tidak mencabut pengakuannya hingga

mereka membunuhnya." (HR. Abu Daud) Jika pencabutan

pengakuannya diterima, maka mereka wajib membayar diyat atas

kematiannya. Selain ifu, karena ia adalah hak yang diwajibkan atas

pengakuannya, maka tidak diterima jika dia mencabut pengakuannya,

seperti pada hak-hak lainnya. Dikisahkan dari Al Auza'i, bahwa jika dia

mencabut pengakuannya, dia tetap dikenai hukuman had. Jika dia

1261"61l dijelaskan sebelumnya dalam masalah no. (1551,213)
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menarik pengakuannya dari mencuri atau meminum minuman keras,

maka dia cukup dipukul dan tidak dicambuk.

Menu:ut pendapat kami, bahwa Ma'iz melarikan diri, kemudian

hal itu disebutkan kepada Nabi $ dan beliau bersabda, "Mengapa tidak

kalian biarkan bertobat, lalu Allah menerima tobatnya?" Ibnu Abdul Barr

mengatakan, "Dinyatakan dari hadits Abir Hurairah, Jabir, Nalim bin

Hazza\, Nashr bin Dahir, dan lainnya, bahwa Ma'iz ketika melarikan diri,

dia berkata kepada mereka, "Kembalikan saya kepada Rasulullah s,
maka beliau bersabda, 'Mengapa kalian tidak membiarkannya bertobat,

lalu Atkh menerima tobatnya?" hadits ini merupakan dalil yang jelas,

bahwa pencabutan pengakuannya diterima.

Diriwayatkan juga dari Buraidah, dia berkata, "Kami para

sahabat Nabi # membicarakan, bahwa. wanita Al Ghamidiyah dan

Ma'iz bin Malik, jika keduanya mencabut pengakuannya padahal

sebelumnya telah mengakuinya, atau dia berkata, "jika keduanya tidak

mencabut pengakuannya setelah mengaku, maka keduanya tidak

dimintq, melainkan dirajam pada pengakuannya yang keernpat kali."

(HR. Abu Daud).

Selain itu, karena pencabutan pangakuannya syubhat atau

meragukan, dan keraguan tersebut dapat membatalkan hukuman had.

Selain itu, karena pengakuan merupakan salah satu dari dua bukti had,

maka ia gugur dengan dicabutnya, seperti bukti lainnya, Jika dicabut

sebelum ditegakkannya hukuman had. Ini berbeda dengan semua hak

lainnya, maka ia tidak dibatalkan karena syubhat- Akan tetapi tidak

diwajibkan membayar jaminan bagi orang yang telah membunuh Ma'iz

setelah melarikan diri. Sebab itu tidak sharih (jelas) dalam menyatakan

pencabutan pengakuannya. Jika memang demikian, apabila dia

melarikan diri, maka dia tidak dikejau, sebagaimana sabda Nabi $,
"Mengapa kalian tidak membiarkannya?"
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Jika dia tidak dibiarkan dan dibunuh, maka tidak dikenai jaminan

orang yang membunuhnya, sebab Nabi $ tidak memberikan jaminan

kepada Ma'iz karena dibunuh. Sebab dia tidak sharih (berterus terang)

dalam mencabut pengakuannya. Jika dia berkata, 'kernbalikan saya

kepada hakim" maka wajib dikernbalikan dan tidak diperbolehkan

meneruskan hukunian had. Tetapi jika omng-orang meneruskannya,

maka mereka tidak diminta jaminan sebagaimana yang telah kami

sebutkan.

Jika dia menadk kernbali pengakuannSn dan berkata, "Saya

berdusta atas pengakuan saln atau saya mencabufurya, atau saya tidak

melakukan apa yang sa3n akui," maka dia wajib dibiarkan. Jika ada

orang yang membunuhnya setelah ifu, maka dia wajib menjaminnya.

Sebab pengakuannln telah hilang dengan ditariknya. Mal{a dia seperti

orang yang tidak mengaku dan tidak ada qishash bagi orang yang

menibunuhnya. Sebab ulama berbeda p€ndapat dalam hal sahnya

pencabutan pengakuannya. Maka perbedaan pendapat di antara mereka

itu syubhat yang membatalkan qishash. Selain ifu, karena -sahnya
pengakuannya masih tersembunyi yang menyebabkan tidak adanya

qishash bagi orang yang membunuhnya.

' 1561. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Atau di;ksikan oleh empat orang muslim yang merdeka
dan adil serta mengetahui benfuk ,r\u.'

Al Kharafi menyebutkan ada empat syarat dalam kesaksian

perbuatan zina:

' Pertama, berjumlah empat orang. Ini merupakan ijmak dan tidak

ada silang pendapat di antara para ulama dalam halini.

Hal ini berdasarkan firman Allah
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"Dan (terhadap) pam wanita gng mengeriakan perbuatan keii,

hadalrlah ada ernpt orzrng sal$i dianam kamu AanS

men5,alcilannya)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 15)

Allah juga berfirman, .

W Llr:frA ?,6b"1-#r? 6iS

?4135

Juga Firman Allah,

'^ 41':6 { 1;Ai'flUil tgV #, {,;7, r# iv { i
'r;'),{Jip;ti

'riu t?
/zrz
;_rh

"Dan orzng-omng 5ang manuduh wanib-wanita Sang baik-baik

ftefruat zina) dan mqeka tidak mendatanql<an antpt omng saksi, maka

demlah merel<a 9nng mqtuduh ifu) delapan puluh kali den. " (Qs. An-

Nuur [24]: 4)

"Mengapa mereka (yung menuduh itu) tidak mendatangkan

empat oftng saksi btas berita bohong ifu? Olell karena mereka tidak

mendatangkan saksi-saki maka mtereka ifulah pada sisi Allah oiang'

omngtrug dusta. "(Qs. An-Nuur l24l: 13)
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Saad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana

pendapat engkau apabila engkau menemukan ada lelaki lain bersama

iskiku, apakah aku harus menundanya hingga mendatangkan empat

orang saksi?." Beliau menjawab, "lya." Diriwayatkan oleh Malik di

dalam bukunya "Al Muwaththa", dan Abu Daud di dalam

"Sunan"nY6.127

Kedua, yang bersaksi harus kaum lelaki kesemuanya, dan tidak

diterima kesaksian kaum wanita. kami tidak mengetahui adanya silang

pendapat di dalam masalah ini, kecuali yang diriwayatkan dari Atha dan

Hamad, bahwa dia pernah menerima kesaksian tiga orang lelaki dan

dua orang perempuan. Pendapat ini menyimpang dan tidak berdasar.

Karena lafazh "empat orang" merupakan jumlah yang disebutkan dalam

ayat Al Qur'an, sehingga jumlah ini cukup empat saja. Tidak ada silang

pendapat mengenai empat, yang di antaranya ada kaum wanita tidak

cukup unfuk menjaga saksi, dan jumlah lima orang (diantaranya wanita)

juga tidak sesuai dengan Nash. Karena ada dua saksi (wanita) yang

masih dalam kategori syubhat, disebabkan adanya kecenderungan

masalah "lupa pada diri mereka.

Allah berfirman,

"sfrIcivtyH:fr4i;tJ6 S
"Supaya j*a seorang lupa maka yang seorang

mengingatkannya." (Qs. Al Baqarah l2l 282). Ingat, pelaksanaan had
mesti terhindar dari hal-hal yang bersifat syubhat.

Ketiga, Merdeka. Tidak dapat diterima kesaksian seordng

hamba. Kami juga tidak menemukan silang pendapat di dalam masalah

127 119. Muslim dalam pembahasan tentang Al-Li'an (2/7L35/1.5h HR. Abu Daud
(4/4533); Malik Dalam Al Muvnththa' (737); Dalam pembahasan tentang Peradilan
(hlm. 823,zhadits no.7), dan HR. Ahmad Dalam Musadnya (2/465)
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ini, kecuali suatu riwayat yang dikisahkan dari Ahmad, bahwa kesaksian

mereka (bacii: para hamba)juga dapat diterima.

Ini juga merupakan kesimpulan pendapat Abu Daud,

berdasarkan hadits-hadits yang berkaitan dalam masalah ini. Karena

juga, hamba tersebut adil, lelaki, dan muslim, sehingga kesaksiannya

dapat diterima sama seperti orang merdeka.

Menurut pendapat kami, kesaksian hamba diperselisihkan dalam

berbagai hak, sehingga hal ini menjadi suatu syubhat, yang menghalangi

penerimaan kesaksiannya, karena pelaksanaan had mesti terhindar dari

hal-hal yang bersifat syubhat

Keempat', Adil. Tidak ada silang pendapat di dalam pensyaratan

keadilan dalam masalah ini. Karena, keadilan disyaratkan para semua

kesaksian, dan disini disebutkan sebagai kauaspadaan lebiir. Tidak dapat

diterima kesaksian orang fasik atau yang tidak jelas keadaannya, yang

tidak dapat diketahui keadilannya, karena dapat dimungkinkan dia

adalah termasuk orang yang fasik.

Kelima, kesemua saksi harus orang-orang Islam. Jadi, tidak

dapat diterima kesaksian kaum kafir Ahlu Dzimmah, karena tidak dapat

dipastikan keadilan mereka. Demikian juga dengan riwayat dan kabar

mengenai agama dari mereka tidak dapat diterima. Jadi, kesaksian

mereka tidak dapat diterima sama seperti penyembah berhala.

Keenam, dapat mengetahui benfuk zina, dengan mengatakan,

"Kami melihat zakamya masuk ke vagina wanita itu, sebagaimana pensil

alis dimasukkan ke dalam botol celak atau ember yang masuk ke dalam

sumur." Ini merupakan pendapat Muawiyah bin Abu Sufuan, Zuhri,

Syafi'i, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir, dan para ulama yang berdasarkan

rasionalitas.

Hal ini berdasarkan kisah Ma'iz yang mengakui perbuatan zina

kepada Rasulullah $. Beliau bertanya, "Apakah kamu
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memasukkannya?" Dia menjawab, 'Ya." Beliau kernbali bertanSn,
"Apakah hingga terbenam di dalamnya seperti tenggelamnya pensil alis
ke dalam botol celak atau embq ke dalam sumur?" Da menjawab,
"lya. "

Ini merupakan ungkapan jirhs di dalam pengakuan, dan
pengungkapan demikian di dalam kesaksian lebih diutamakan.

Abu Daud meriwayatkan rqelalui jalur isnadnln dari Jabir bin
Abdullah ia berkata, "orang-omng rhudi datang dengan membawa
seorang laki-laki dan perempuan mereka yang telah melakukan
perzinaan."

Rasulullah kemudian bersabda, ,Datanglan kepadaku orang
yang paling tahu dari cendihta kalian.,,

' Mereka lalu mendatangkan dua anak Shuriya, beliau bertanya
kepada keduanya: "Hukuman apa yang kalian dapatkan dalam kitab
Taurat berkenaan dengan kedua pezina ini?." Keduanya menjawab,
"Kami mendapatkan dalam kitab taurat; jika ada empat omng saksi
yang menyatakan bahwa mereka telah melihat kemaluan si laki-laki
masuk ke dalam kemaluan wanita seperti pena celak masuk ke dalam
botolnya, maka mereka harus dirajam."

Beliau bertanya lagi, "[alu apa yang menghalangi kalian untuk
merajam mereka berdua?" keduanya menjawab, "Kekuasaan kami telah
hilang, maka kami takut untuk dibunuh." Rasulullah S lantas meminta
didatangkan beberapa orang saksi, mereka lalu datang dengan
membawa empat orang saksi yang kemudian rnenyatakan kesaksiannya,
bahwa mereka melihat kemaluan si lelaki masuk ke dalam kemaluan
wani{a layaknya pena celak ,masuk ke dalam botolnya. Maka,
Rasulullah $ kemudian memerintahkan unfuk merajam keduanya.,, 128

128 gp. Abu Daud dalam pembahasan tentang hukuman hadd (4/MS2); HR. Ibnu
Majah(2/25571
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Karena, jika mereka tidak dapat menggambarkan perbuatan

zina, maka ada kemungkinan pelaku gaang mereka saksikan tidak berhak

dikenakan hukuman had.

Sebagian ulama berpendapat, diperbolehkan bagi para saksi

unfuk melihat hal ini (perbuatan zina) demi unfuk persaksian atas kedua

pelaku zina, agar dapat meurujudkan efek iera dengan pllaksanaan

hirkuman had. Jika mereka bersaksi, bahwa mereka melihat zakamya

(penis)masuk ke dalam vagina wanita tersebut, maka hal ini cukup.

Adapun mengenai penetapan mereka tentang kesaksian zina

harus disebutkan wanita (lawan main)nya dan tempat zina, maka

menurut Qadhi hal ini disyaratkan agar tidak terjebak pada.wanita yang

masih diperbolehkan untuk digauli. Sedangkan penyebutan tempat agar

kesaksian tidak ada perbedaan tentang perbuatan zina antara salah satu

saksi dengan yang lainnya.' Maka oleh karena itu, Nabi $ bertanya

kepada Ma'iiz,. "Kainu telah mengakui sebanyak empat kali, lantas

dengan siapa?."12e

Ibnu Hamid berpendapat, tidak perlu unfuk menyebutkan kedua

hal tersebut (wanita dan tempat kejadian), karena penyebutan keduanya

tidak dianggap dalam suatu pengakuan dan keduanya tidak ada disebut

di dalam hadits shahih. Dan juga tidak ada disebutkan dalam hadits

kesaksian rajam dua orang yahudi diatas penyebutan tempat. Karena,

sesuatu.yang tidak disyaratkan disebut wakfu kejadian, maka dia juga

tidak disyaratkan menyebut tempat kejadian.

Ketujuh, kedatangan para saksi harus dalam suatu majelis yang

sama. Al Kharafi menyatakan, apabila keempat saksi datang dalam

waktu yang berbeda, sedangkan hakim tengah duduk di tempatnya dan

belum beranjak dari tempat dudukrnTa, maka kesaksian tetap dapat

diterima,

lze Tehh diJelaskan sebelumnya pada nrasalah (no. 1558/81).
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Namun apabila sebagian saksi datang setelah hakim beranjak
pergi, maka para saksi tersebut menjadi pelaku qadzaf, dan mereka
berhak dikenakan hukuman had (qadzaO. Ini merupakan pendapat
Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Al Bati.

Sgdangkan hnu Mundzir berpendapat, hal ini (kdatangan para
saksi dalam suafu majelis yang sama) fidak disyaratlon. Hal ini
berdasarkan firman Allah,

T+v!,r*'&{:,
"Mengapa mereka bang menuduh ifu) tidak mandatangkan

ernpat orang saksi atas berita bohong ifu?"(es. An-Nuur [24]:13). pada

ayat initidak disebutkan mengenai majelis.

Allah berfirman, '

W'b3$6 Hc,o2Lqii <*y- 6iS

e-#i6.$ffiblf,bgHfif
"Dan (terhadap) para wanita 5nng mengerjakan perbuatan keji,

hendaklah ada empat onng sat<si diantara kamu (yang
menyalrsikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian,
maka kurunglah mereka (wanita-wanita ifu) datam rumah.,, (es. An
Nisaa'[4]: 15)

..1 
,1,

Karena juga, setiap kesaksian dapat diterima jika ada kesesuaian
dalam kesaksian tersebut, dan tetap dapat diterima apabila disampaikan
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dalam majelis yang berbeda, sebagaimana juga pada jenis kesaksian

png lainnya.

Menurui pendapat kami, Abu Bal$ah, Nafi', dan Syubl bin

Ma'bad bersaksi di hadapan Umar atas suafu tindakan zina Mughirah

bin Syu'bah, yang pada akhimya tidak disepakati oleh saksi keempat

5nitu, Zyad sehingga Umar pada akhimya menegakkan hukuman had

kepada ketiga orang tersebut. 130

Jika kedatangan para saksi dalam suatu majelis yang sama tidak

disSnratkan, maka Umar tidak boleh memberikan hukuman had kepada

ketiganSra, karena boleh jadi saksi keempat.menekankan kesaksian para

saksi sebelumnya. Jika kedatangan para saksi dalam suatu majelis yang

sama tidak disyaratkan, maka saksi keempat bisa saja datang pada

waktu 57ang berbeda, sehingga dapat menjadikan kesaksian dapat

diterima (meski berbda najelis dan tempat). Disinilah perbedaan

keseiksian zina dengan jenis kesaksian lainnya.

Sedangkan a3nt diatas, fidak mernaparkan syarat-syarat

(kesaksian), karena fidak ada menyebutkan adanya keadilan dan

(kemamptran) penggambamn perbuatan zina. Karena, pada ayat lain

Allah berfirman,

i:Eqg;S'1#;r$*$liUl'?e{A6fi.rj5
"Dan oft,ng-orzng 5nng menuduh uanitawnita gng baik-fuik

(bertwt zina) dan mereka tidak mendabngl<an emryt omng saksi,. maka

demtah mqela (lan7 mquduh itu) delapn Puluh kali dera." (Qs. An-

Nuur [24]: 4)

130 Tehh dijelaskan sebelumnp pada masalah no1336,/hadits no.50
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Menurut pendapat kami, di dalam kisah Mughirah pam saksi
datang satu persatu dan diperdengarkan kesaksian mereka. mereka ini
dikenakan hukuman had disebabkan jumlah kesaksian mereka tidak
sempuma (yaifu sebanyak 4 orang saksi). Dalam hadits tersebut, Abu
Bakrah berkata, "Tidakkah kamu ridha jika ada seseorang yang adil

mendatangimu dan bersaksi unfuk pengrajamannya?." Umar menjawab,
"Ya, dengan Tuhan yang jiwaku berada di Tangan-Nya."

Pada kejadian ini, mereka kesemuanya berkumpul di dalam satu

majelis yang sama, sehingga sama seperti berkumpul bersama. Karena
semua majelis dalam safu kedudukan awal, sebagaimana yang telah
disebutkan. Dan jika majelis ini berbeda, maka mereka (yang bersaksi)

berhak dikenakan hukuman had. Karena, barangsiapa yang bersaksi
atas perbuatan zina, dan'kesaksiannya tidak sempuma, maka dia wajib
dikenakan hukuman had. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah,

iG'# i_,1# r,6;3 
r:;.LtU l? e{#sj$.tjV

'Dan orang-orang jnng menuduh qmnita-wanita Snng baik-baik
(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat oftng sal<si, maka
deralah mereka bang menuduh ifu) delapan puluh kali dera.,, (es. An-
Nuur [24]: 4)

Pasal: Apabila kesaksian tidaik sempuma fiumlah
saksinya), maka mereka berhak dikenakan hukuman had. Ini
merupakan pendapat mayoritas ulama seperti Malik, Syafi,i, dan para
ulama 'yang berdasarkan rasionalitas. Abu Khitab menyebutkan dua
riwayat mengenai mereka ini. Pertama, mereka tidak dikenakan
hukuman had, karena mereka hanyalah para saksi, sehingga tidak dapat
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dikenakan hukuman had, sebagaimana apabila ernpat omng bersaksi,

dan salah seorang di antam mereka adalah omng fasik.

' Menunrt pendapat ka1t,Allah berfirman,

i:-E'# i!'\fi, 5# )x.S1rt i? -iffi'';i.;.rt

"Dan omng:omng Sang manuduh wanita-wanita tang baik-baik

(berbuat zina) dan mqel<a tidak mqdabnSkan ernpt omng sal<si, maka

demlah mereka $pnq menuduh itu) dekpn puluh kali dera. " (Qs. An-

Nuur [24]: 4)

Ayat ini mamjibkan hukuman had bagi orang yang bersaksi dan

jumlah para saksi tidak mencapai jumlah 4 omng.

Ini merupakan Umak pam sahabat. Karena, Umar pemah

mencambuk Abu Bakmh dan kedua ternannln saat mereka tidak

mampu menghadirkan saksi keempat yang sepakat dengan kesaksian

mereka di hadapan para sahabat lainn5n. ndak ada di antara para

sahabat tersebut yang mengingkari atau membantah hal ini, sehingga

halini menjadi ijmak para sahabat.

Dalam sebuah riwayat Soleh dengan sanadnya dari Abu Utsman

An Nahdi, dia berkata, "Suatu hari seorang lelaki datang kepada Umar

kemudian bersaksi bahwa dia melihat perbuatan zina yang dilakukan

Mughirah bin Syu'bah. Seketika u/ajah Umar tampak berubah.

Kemudian datang safu orang lagi dan menyatakan kesaksiannya, dan

wajah Umar tampak. kembali berubah. Tiba-tiba datang lagi otang

ketiga, dan yang bersaksi atas safu hal yang sama, sehingga hal ini

menjadi rumit bagi Umar."

Kemudian datang sepftmg penruda dengan kedua tangannya

bergetar. Umar berkata, "Kabar apa yang kamu bawa? lalu Umar pun
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berteriak dengan kems terhadap mereka. Abu utsman berkata, 'rDemi

Allah, aku hampir pingsan mendengamya (suara Umar)." Lelaki.tadi
menjawab, "Wahai Amirul mukminin, aku hanya melihat sesuafu yang

buruk."

Kemudian Umar berkata, "segala puji bagi Allah yang tidak
pemah menggembirakan syetan dengan membuatnya berhasil
menggoda para sahabat Muhammad $." Abu Utsman berkata, "Lantas

kemudian Umar memerintahkan agar mereka dicambuk (didera), dan
akhirnya merekapun dicambuk.'

Dalam suatu riwayat dikatakan, Tatkala tiga orang telah
menyatakan kesaksiannya di hadapan umar mengenai Mughirah bin
Syu'bah, tinggallah seorang lagi, yang bemama Ziyad. Umar berkata,
"Aku ingin meminta penjelasan dari seorang lelaki yang baik. Mudah-
mudahan Allah tidak memperrnalukan dengan lidah lelaki ini atas
seseorang lelaki dari sahabat Nabi Muhammad Rasulullah #."

Kemudian lelaki ifu berkata, "Wahai Amirul mukminin, aku
melihat'buntut,ya naik furun dan badannya terargkat ke atas dan aku
melihat dua kaki perempuan ifu berada di atas lehemya persis seperti
dua tenaga keledai tetapi aku tidak mengetahui yang sebenamya apa
yang mereka lakukan. Yakni dia tidak melihat kemaluan lelaki itu
terbenam pada kemaluan si perempuan.

Kemudian Umar pun berkata, "Allahu Akbar,,, Ialu menyuruh
agar ketiga orang yang bersaksi sebelumnya tadi untuk dicambuk.

Hadits ini menunjukkan adanya hukuman had bagi para saksi
yang tidak dapat menyempumakan jumlah para saksinya. Jadi, apabila
para saksi tidak dapat menyempumakan jumlah saksi sebanyak empat
omng, maka mereka dikenakan hukuman had.

.Jika ditanya, bisa jadi orang terakhir yang menyimpang.dari
(kesaksian) Abu Bakmh dan dua temannya yang benar telah
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menyaksikan perbuatan zina. Jawabannya menurut kami hukurnan had

yang mereka terima adalah karena mereka tidak dapat membuktikan

kebenaran kesaksian mereka.

Pasal: Jika saksi ada empat or.rng, namun salah satu

dari mereka tidak dapat diterima ,kesaksiannln karena

seorang hamba, fasik, dan buta, maka ada tiga riwayat pendapat

pam ulama dalam kasus ini.

Pertama, mereka dapat dikenakan hukuman had. Ini merupakan

pendapat Malik. Menurut Qadhi pendapat ini adalah benar, karena

kesaksian mereka belum sempuma, sehingga mereka wajib dikenakan

hukuman had disebabkan kesaksian mereka. Sama seperti apabila

jumlah saksi yang ada sebanyak tiga orang saja.

Kedua, mereka tidak dapat dikenakan hukuman had. Ini

merupakan pendapat Al Hasan, Sya'bi, Abu Hanifah dan Muhammad.

Karena mereka datang dengan 4 orang saksi, sesuai dengan ayat.

Karena, jumlah mereka telah sesuai sehingga tidak ada kelalaian di

dalam kesaksian mereka ini. Sehingga dapat dikatakan mereka datang

dengan jumlah 4 saksi yang telah sesuai, dimana unsur keadilan telah

terpenuhi dan tidak ada unsur kefasikan dalam kesaksian mereka,

Ketiga, apabila para saksi ini buta atau sebagian dari mereka

buta, maka mereka harus dikenakan hukuman cambuk. Namun jika

mereka adalah hamba dan atau fasik, maka mereka tidak dikenakan

hukuman had. Ini merupakan pendapat Ats Tsauri dan Ishaq. Orang

buta telah diketahui kedustaannya karena tidak dapat melihat secara

yakin perbuatan zina, sedangkan yang lainnya dapat diterima kejujuran

mereka.

Para sahabat Syafi'i memiliki dua pendapat mengenai penolakan

kesaksian disebabkan hal-hal zahir seperti buta, hamba maupun fasik.
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Dalam hal tersembunyi menurut mereka pam saksi tersebut mesti
dikenakan hukuman had. Karena, hal-hal yang terserrrbunyi dalam diri
para saksi dalam suafu kesaksian tidak terrnasuk sebagai suafu
peremehan, berbeda dengan hal-hal Srang zahir atau tampak terlihat.

Apabila ada tiga orang lelaki bersaksi ditambah dua orang
pereqBpf,ran; maka kesernua mereka dapat dikenakan hukuman had.
Karerm, kesaksian kaum wanita di dalam kasus ini (baca: zina) sama saja
dengan tidak ada (baca: tidak berlaku). Ini menrpakan pendapat Ats
Tsauri dan para ulama yang berdasarkan msionalitas. Hal ini
memperkuat riwayat yang menyatakan keruajiban had kepada dua omng
sebelumnya (orang fasik dan hamba) dan kewajiban had bagi para saksi
yang buta atau salah seorang dari mereka (yang bersal$i) adalah orang
buta.

Pasal: Apabila para saksi menarik kesaksian mereka atau salah
seorang dari para saksi menarik kesaksiannS/a, maka kesemua mereka
dikenakan hukuman had. Ini merupal.n salah safu pendapat yang
paling shahih dari dua riwayat Snng ada. Ini juga merupakan pendapat
Abu Hanifah

Pendapat kedua, ketiga omng ifu serain l.ng menarik
kesaksiannya dikenakan hukuman had. Ini merupakan pendapat Abu
Bakar dan Ibnu Hamid. Karena, jika dia menarik kesaksiannya sebelum
had, maka sama seperti orang yang bertobat seberum penegakan

' hukum, sehingga hukuman had menjadi gugur. Daram penegakan
hukum, masih memungkinkan menarik suatu pemyataan demi untuk
menjaga kemaslahatan terdakwa (objek k&aksian). pemberlakukan
hukuman had kepadanya dapat mencegahnya enggan menarik
pendifatrya karena takut kepada hukuman had yang akan diterima,
sehingga akan menyia-nyiakan maslahat tersebut, dan akan terwujud
mafsadah, sehingga sangat layak menafikan (meniadakan) hukuman had
baginya.
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.Syafi'i berpendapat, omng 5nng menarik kesaksian tersebut iuga

dikenakan hukuman hd, sdangkan fua saksi lainnya udak dikenakan

hrdnrrrnn had. Ihrena, omng lnng menarik kesaksian ini secara tidak

{erhadap koibanngra. Sedangkan ketiga saksi lainnp pada awaln5ra

dikaakan hulnrman had disebabkan kesaksian menelo, han3n saia

hukunran tersebut rnenjadi $rgrr setelah adan5ra p€nalil{an k€sal$ian

dari orang teenrpat prg Mrak dik€nalon hukurnan had-

Menuut pendapat lrarni, kelornnsan ,unhh dilor€nakan

adanya penarikan kesalsian ol€h salah s@mng saksi sebelum

papgalGn hukunran had rnenyebablon mereka sanua dikertaltan

hulnrnan hd. Sarna seperti iifka Uga orang bersaksi, dan orang keernpat

enggian unhrk ikut bersaksi.

PasaL Jilra ada dua omrlg bersalrsi, bahwa ada

seseoraqg lEng mehkukan perzinaan di datam rumah, lalu

dua satrsi lainn3n bersaksi dia melakukan peninaan di dalam

runah lainn5la.

Atau dua orang dari 4 saksi menyatakan, ada sesorang !,ang

melakukan perzinaan di kota A, sedangkan dm sat$i lainnfia

ia melakukan perzinaan di kota B. Atau dua orang saksi

menyatakan si fulan melakukan perzirnan di stntu hari png berbda

dengan pengahnn.(kesaksian) dua saksi laingn, rnaka kesernua mereka

ini dikenakan hukurnan had, atas tuduhan (qedza$ 1nng mereka

lal$kan. Ini merupakan pendapat Malik dan S3nf i. Sedangkan

pandapat dari Abu Balor meqntakan, Pffi saksi seperti

pada kasus di atas tidak dapat dikdnkan huhnnan had. Ini juga

m€rupakan pendapat Nakh'i, Abu Tsauri dan pam ulama !,ang

berdasarkan rasionalitas.

AI Mughni - Et



-ffirurut 
pendapat kami, dalam kasus ini tidak ada ernpat orang

Z' saksi dalam suafu tindakan perzinaan, maka oleh karena itu kesemua

mereka dikenakan.hukuman had. Sama seperti 2 omng saksi bersaksi

dalam suatu kasus. Sedangkan yang menjadi objek kesaksian (baca:

tersangka) tidak dikenakan hukuman had apapun berdasarkan kesaksian

sernua mereka.
:i1'.' Menurut Abu Bakar, objek kesaksian dapat dikenakan hukuman

had. Ini juga merupakan kesimpulan pendapat Ahmad. Sungguh

pemyataan dan pendapat ini jauh dari kebenaran. Sebab, tidak ada

perbuatan zifra apapun yang ditetapkan'atas kesaksian 4 orang dalam

kasus 
'perzinaan, 

sehingga objek kesalrsian (baca: pelaku zina) tidak

dapat dikenakan hukuman had. Karena dalam hal ini terdapat usaha

menghindari diri dari halgnng syubhat.

Menurut Abu Bakar juga, jika dtra di antara empat orang saksi

menyatakan seseorang melakukan perzinaan dengan wanita kulit putih,

sedangkan dua saksi lain menyatakan dia melakukan perzinaan dengan

wanita kulit hitam, maka ini adalah perbuatan qadzal (tuduhan berzina),

sebagaimana yang dinukilAl Qadhi dari Abu Bakar.

Pasal: Apabila ada dua or.rng saksi menyatakan,
mereka melihat seseorang melakukan tindak perzinaan di
dalam suafu sudut rumah, sedangkan dua saksi lainn3n
menyatakan dia melihat orang ifu melaln-il<an perzinaan di
suatu sudut lainnlra dari suatu rumah y3ng sama. Sedangkan
kedua sudut tersebut berjauhan, maka dalam kasus ini sama

hukurrrrya dengan kasus dua rumah di atas.
':".-

Apabila kedua sudut berdekatan, maka kesaksian mereka ini

dapat diterima dan orang yang berzina tersebut dapat dikenakan

hukuman had. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah.

EI - AI Mughni



Sedangkan Spfi'i berpendapat, tidak ada had bagi pelaku zina

dalam kasus ini, karena kesaksian mereka belum dapat dikatakan

sempuma. Karena mereka berselisih pendapat mengenai tempat

kqadian,.sehingga sarra seperti kasus perbdaan dua rumah di atas.

Menurut Abu Bakar, kesaksian dalam kasus ini dapat diterima,

baik kdua sudut tersebut dekat ataupun jauh.

Menurut pendapat kami, kdua sudut tersebut saling berdekatan,

sehingga dimungkinkan adanSp unsur kebenaran dan kejujumn para

saksi. Karena, bisa jadi perrnulaan zina berada di salah safu sudut, lalu

bertanjut hingga pada sudut lainn5n. Atau keduanya dihubungkin

kepada salah safu sudut karena kedua sudut saling berdekatan antam

satu dengan lainnya. BerMa halq;a jika posisi kedua sudut beriauhan.

Pasal: Jika dua orang saksi melakukan kesaksian,

bahwa ada seseorang melakukan tindakan perzinaan dengan

menggunakan baju putih, sedangkan dua saksi lainqp
menyatakan pelaku zina tersbbtrt melakukan tindak
perzinaan dengan menggunakan baiu merah. Atau dua saksi

men5atakan.orang ifu melakukan zina dengan menggunakan baju yang

terbuat dari bahan biasa, sedangkan dua salrsi lainnya menyatakan dia

mengenakan pakaian yang terbuat dari sutera saat melakukan

perzinban. Menurut Syafi'i, kesaksian ini tidak dapat diterima, karena

jumlah saksinya'masih kurang. Sebab, dalam dua kesaksian ini terdapat

perbedaan.

Menurut pendapat kami, kesaksian ini masih tetap dapat

diterima. Karena, mungkin saja si pelaku mengenakan kedua baju

tersebut saat melakukan ztna, sehingga saat dua kelompok saksi

pertama melihat dia mengenakan pakaian Snng terbuat dari bahan

biasa, dan saat kelompok salrsi kedua melihatrryn saat mengenakan

pakaian dari bahan sutera.
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Mungkin saja kelompok kesaksian pertama melihat si pelaku
mengenakan pakaian beruama putih, dan saat kelompok saksi kedua
melihatnya saat mengenakan pakaian berwama merah. selama masih
memungkinkan menerima kebenaran dalam suafu kesaksian, maka tidak
diperbolehkan mendustakannya.

Pasal: Jika dua orang saksi menyatakan, si pelaku
melakukan perbuatan zrna dalam benfuk pemerkosaan,
sedangkan dua saksi lainnln menyatakan dia melakukan
perzinaan atas dasar suka sama suka, maka tidak ada hukuman
had bagi si wanita. Karena kesaksian belum dapat dikatakan sempuma
yang berefek hukuman had zina. sedangkan terhadap si lelaki ada dua
pendapat.

Pertama Dia tidak dikenakan hukuman zina. Ini merupakan
pendapat Abu Bakar, AI eadhi dan mayoritas para sahabat, dan juga
merupakan salah safu pendapat Abu Hanifah dan salah safu pendapat
para sahabat syafi'i. Karena pembuktian belum sempuma atas suatu
perbuatan.

Jika melakukannya atas dasar suka sama suka dan tidak ada
unsur pemerkosaan, jumlah saksi belum sempuma pada dua kejadian.
Karena, kedua saksi dari masing-masing pengakuan mendustai
kesaksian dua saksi lainnya, sehingga hal ini menghalangi diterimanya
kesaksian, atau menjadi syubhat yang mengharuskan menghindari
penegakan hukuman had. Karena kelompok pertama menyatakan
kesaksian perbuatan zina atas dasar suka sama suka, sedangkan
kelompok kedua menyatakan perzinaan atas dasar pemaksaan. Jelas hal
ini menghalangi kesempumaan kesaksian atas suatu perbuatan.
Kelompok saksi pertama yang merihat perbuatan tersebut berdasarkan
suka sama suka berarti telah melakukan fuduhan zina, kerena
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pembuktian yang mereka berikan belum kuat, sehingga kesal<sian

keduanya tidak dapat diterima.

Kdua taki-laki pezina tersebut dikenakan hukuman had. Ini

merupakan pendapat Abu Khithab, Abu Yusuf dan Muhammad serta

pendapat kedua dari Syafi'i. Karer:a, kesaksian perbuatan zina yang

dilakukannya telah sempuma dengan adanya keempat saksi tersebut.

Perbedaan kesaksian hanya disebabkan jenis perbuatan zina, dan tidak

menghalangi kesernpumaan kesaksian terhadap dirinya (baca: pelaku

zina).

Sedangkan terhadap para saksi ini ada tiga pendapat.

Pertama, Mereka tidak dikenakan hukuman had. Ini merupakan

pendapat para ulama 5nng mo;.rajibkan had terhadap lelaki yaqg

menjadi objek kesaksian.

Kedua,Mereka dapat dikenakan hukuman had. l{atena, mereka

melakukan kesaksian atas suatu perbuatan zina, dimana kesaksian

mereka belum dapat dikatakan sempuma, sehingga mereka berhak

dikenakan hukuman had, sebagaima jika jumlah kesaksian belum

sempurna.

Ketiga,.Kedua saksi yang menyatakan tindakan perzinaan atas

dasar suka sama suka harus dikenakan sangsi hukuman had. Karena

keduanya telah melakukan tuduhan perzinaan seomng wanita atas

tindakan zina, sedangkan kesaksian mereka atas wanita tersebut belum

sempuma. Sedangkan hukuman had tidak dikenakan kepada dua saksi

yang menyatakan perzinaan atas dasar pemaksaan, karena keduanya

tidak melakukan fuduhan berzina terhadap wanita tersebut, dan

kesaksian mereka telah sempuma atas perbuatan lelaki pelaku zina, dan

disini tidak ada ditemukan syubhat.
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Pasal: Jika kesaksian perbuatan zina telah sempuma,
dan tersangka telah membenarkan, maka hukuman had tidak
dapat digugurkan. Menurut Abu Hanifah, hukuman had dapat
digugurkan, karena menurut Abu Hanifah, syarat sah pembuktian
adanya pengingkaran (pembantaha n/perryangkalan) dari pelaku.

. i; Menurut pendapat kami, Allah berfirman,

W b:yu"U F)TG, lSdis
," ;5i c. Ciffi lri*, bg "H'L<.i

'Dan (terhadap) para wanita 1n4g mengetjakan perbuatan keji,
hendaklah ada empat oftng saksi diantara kamu (yans
menyaksikann5n). Kemudian apabila mereka telah memberi persal<sian,
maka kurunglah mereka (wanib-wanita ifu) dalam rumah sampai mereka
menemui ajalnya, atau sampai Allah mernberi jalan rain kepadanya.o
(Qs. An-Nisaa' [4]: 15)

Rasulullah juga telah menjelaskan cara penq]akan hukuman had,
sehingga wajib untuk ditegakkan. Karena disini pembuktian telah
dilakukan (ada), maka hukuman had harus ditegakkan sebagaimana jika
dia tidak mengakui. Bukti merupdkan salah safu cara mengetahui
perbuatan zina, sehingga adanya cara lain tidak membatalkannya, sama
seperti pengakuan- Dimana, pengakuan dapaf memperkuat pembuktian
yang dilakukan dan tidak boleh menafikannya.

''- Kami tidak menerima adanya pensyaratan penyangkalan,
sebagaimana yang disyaratkan Abu Hanifah.

W"#sr$4-iigi'Li;{A
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Pasal: Apabila dua orang bersaksi dan pelaku
mengakui dua kali, maka pembuktian belum dapat dikatakan

sempuma, sehingga hukuman had belum diwajibkan. Kami tidak

menemukan adanya silang pendapat di dalam masalah ini antara para

ulama yang menganggap pengakuan harus dilakukan sebanyak .empat
kali (baca: para ulama yang berdasarkan rasionalitas). Karena salah satu

bukti belum lengkap, sehingga tidak dapat disatukan dan sama seperti

pengakuan yang hanya lebih dari sekali.

Pasal: Apabila pembuktian telah sempuma, kemudian.
para saksi meninggal dunia atau hilang, maka hukum boleh

menetapkan hirkuman had berdasarkan kesaksian tersebut. Ini
merupakan pendapat SSnfi'i.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh memutuskan

hukuman berdasarkan jenis kesaksian tersebut. Karena, bisa jadi para

saksi tersebut menarik kernbali kesaksian mereka. Hal ini dapat menjadi

syubhat yang dapat menghalangi pelaksanaan hukuman had.

Menurut pendapat kami, sernua kesaksian boleh menjadi dasar

kepufusan hukum bersamaan dengan adanya para saksi maupun

ketiadaan mereka, sarna seperti kesaksian lainnya. Adanya

kemungkinan mereka akan menarik kesaksiannya bukan merupakan

suafu syubhat.

PasaL Apabita ada para saksi yang bersaksi atas suatu
tindakan perzinaan lama (baca: kadaluarsa), atau
mengakuinya, maka hukuman had mesti tetap ditegakkan. Ini

merupakan pendapat Malik, Auza'i, Tsauri, Ishaq, dan Abu Tsauri.

Imam Malik, Imam Syafi'i beserta pengikut mereka, Zaydiyah,

dan Zhah$ah fidak memasukan syarat kadaluarsa ini. Dengan

At Mughnt - @l



demikian, mereka masih tetap menerima persaksian yang terlambat

untuk jarimah (tindak kejahatan) yang telah lampau waktunya, dan

mereka tidak menolak karena kadaluarsanya itu.

Abu Hanifah berpendapat, pembuktian tindakan perzinaan yang

kadaluarsa ini tidak dapat diterima, mesti ditambah dengan adanya

pengakuan; Ini merupakan pendapat Abu Hamid, dan Abu Musa

menganggapnya sebagai pendapat di dalam madzhab Ahmad. Hal ini

bersandar pada pemyataan Umar, "Saksi manapun yang bersaksi atau

suatu hukuman had dan tidak bersaksi dihadapannya, maka mereka

adalah para saksi yang dendam,/dengki." Karena juga penundaan

kesaksian hingga berlalu batas waktu menunjukkan suafu tuduhan, dan

tuduhan ini menghalangi penegakan hukuman had.

Menurut pendapat kami, berdasarkan keumuman ayat, had zina

merupakan suafu hak yang harus difunaikan langsung dan dapat

dibuktikan dengan pembuktian. Adapun hadits yang diriwayatkan Hasan

diatas merupakan hadits Mursal, dan hadits-hadits mursal Hasan tidak

kuat. Penundaan diperbolehkan jika disebabkan alasan tidak berada di

tempat (baea' ghaib).

Sedangkan had tidak menjadi gugur (di6atalkan) hanya karena

adanya kemungkinan. Karena, apabila penegakan hukuman had gugur

dikarenakan semua kemungkinan, maka penegakan hukuman had tidak

wajib sama sekali.

Pasal: Kesaksian yang berefek hukuman had
diperbolehkan meski tanpa ada penunfutan sebelumnya.
Kami tidak menemukarr silang pendapat di dalam masalah
ini. Ini merupakan pendapat Ahmad yang berdasarkan kisah
Abu Bakrah saat bersama kedua temannya bersaksi unfuk
Mughirah. Dalam kasus ini, tidak ada didahului penunfutan
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sebelumnya. 131 Demikian juga kfah Jarud dan beberapa temannya

yang bersaksi untuk Qudamah bin Mazhun atas perbuatannya meminum

khamer. Dalam kisah ini juga tidak ada didahului dengan penuntutan.l32

Hal ini disebabkan penegakan hukuman had merupakan hak

Allah, dan kesaksian di dalamnya tidak butuh kepada penuntutan

sebelumnya sama seperti ibadah lainnln.

Maka dengan dernikian, apabih ada seseorang yang memiliki

kesaksian atas suafu perbuatan yang berefek hukuman had, maka lebih

baik unfuk fidak melakukannp (baca' menutupinya). Karena

Nabi $ pemah bersabda,

tJfur At& tur ;:ft 6fur
lro, /// o..o)-f P LfeP

o

i.r]jt)
"krangsiapa gnng menufupi aib omng muslim di dunia, maka

Ntah akan menutupi aibrya di dunia dan akhriat " Diperbolehkan

melakukannya berdasarkan firman Allah,

w'b:;fr; i?4.A, o.1-qrt Ar-Y- e!,is

f**Hi 46#irvb9'?4 135

"Dan (terhadap) pan umnib 5ang mengeriakan perbuatan keii,

hendaHah ada empt oftng saki diantam kamu (lanq

menlpl<sikannya). Kemudian apbila mereka telah menbei persal<sian,

131 Tehh diielaskan s€belumnla pada rnasalah (1336,2no.50)
i321"61l diielaskan sebelumqn pada nnsalah1540, no.30

W'&$nJ4-li$i't$A
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maka kurunglah mereka (wanita-ownib ifu) dalam runah sampai merel<a

mqtemui ajalnla, atau sampi Allah memberi jalan lain kepadanSa."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 15]

Karena, orang-orang lrang bersaksi di masa Rasulullah dan para

sahabatrya tidak diingkari kesaksian mereka. Bagi seorang imam atau

pemimpin maupun. lainnya dimustahabkan unfuk memaparkan agar

menahan kesaksian (menufupi aib). Hal ini berdasarkan pemyataan

Umar kepada Ziyad, "Aku ingin menrinta penjelasan dari seorang lelaki

Snng baik. Mudah-mudahan Allah tidak mernpernalulGn dengan lidah

lelaki ini atas seseoftmg ldah dari sahabat Nabi Muharnrnad

Rasulullah &t."

Karena meninggalkannSn lebih baik dan fidak mengapa.

Diriwayatkan bahun ada seorang leJaki 1nng berhnp kepada 'Uqbah

bin Amir dia bertanya, "Aku merniliki seomng pam tetangga Snng suka

meminum khamer, apakah aku harus mengadukann5ra kepada

penguasa?" Uqbah menjawab, 'Aku pernah mendengar Rasulullah

bersaMa,

t;rr, $fur 
',2hr 

i:fi ;j;rjV'p,u
,

'Ehmngskp 5ang manufupi aib omng muslim di dunia, mah
Allah akan menutupi aibn5a di akhinf.

Pasal: Apabila ada empat oriang bersaksi atas seorang
wanita yang melakukan perbuahn zina, kemudian ada
sejumlah wanita terpercaln bersaksi bahwa dia termasuk
wanita yang masih perawan, rnal€ warfta tasebut dan juga para

saksi fidak dikenakan hukurnan had. Ini pendapat Sya'bi,

Ats-Tsauri, Spfii, Abu Tsaur dan pam ulama yang berdasarkan

rasionalitas. Sedangkan menunrt I'Ialik, wanita ifu dapat dikenalon
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hukuman had, karena kesaksian kaum wanita tidak berlaku baginya di
dalam hukuman had, sehingga kesaksian mereka tidak bisa

membatalkan hukuman had.

Menurut pendapat kami,. keperawanan bisa ditetapkan dengan

adanya kesaksian kaum wanita, dan keberadaan keperawanan secara

zahir menghalangi adanya zina. Karena, perbuatan zina tidak terjadi

tanpa adanya usaha memasukkan penis ke dalam vagina, dan hal ini
sulit diterima apabila keadaan setelahnya masih perawan.

Karena selaput darah yang berada pada vagina merupakan
tempat (alat) persefubuhan, sehingga apabila zina tidak tampak secara

zahir, maka pelaksanaan hukuman had tidak menjadi wajib. Sama

halnya apabila pam saksi menyatakan, wanita ifu melakukan perzinaan

dengan seseomng yang terpotong zakamya.

Para saksi tidak dikenakan hukuman had, karena jurnlah saksi

telah mencukupi dan dimungkinkan adanya kebenaran dari yang mereka
sampaikan. Karena, bisa jadi lelaki ifu menggaulinya dan kemudian
keperawanannya balik kembali, sehingga menjadi suatu syubhat yang

menghalangi penegal&an hukuman had terhadap. mereka. Karena
syubhat tidak dapat ditegal,kan apabila terindikasi adanya syubhat di

dalamnya.

Dalam kasus ini, cukup disaksikan oleh seorang saja, karena
kesaksiannya dapat diterima pada hal-hal tidak tampak dan diketahui

oleh kaum lelaki. Jika seomng wanita bersaksi bahwa wanita tersebut
tersumbat vaginanlra, atau diketahui seorang lelaki (tersangka pelaku

zina) terpotong penisnya, maka para saksi dapat dikenakan hukuman

had. Karena didapati kedustaan para saksi dalam kesaksian yang

mereka lakukan pada suatu perkara yang tidak diketahui banyak omng,
sehingga hukuman had dapat dikenakan kepada mereka.
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Pasal: Apabila empat orang lelaki bersaksi, bahwa ada

seseorang yang melakukan perbuatan zina dengan seorang

wanita, sedangkan empat saksi lainnya bersaksi bahwa

merekalah (para saksi pertama), sebena-mya yang betzina,
maka tidak ada seorangpun dari mer6ka yang da.nat dikenakan

hukuman had. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, kqrena para saksi

kelompok pertama dituduh oleh kelompok saksi kedua melalui

kesaksian mereka.

Sedangkan kelompok saksi kedua telah melemparkan tuduhan

kepada kelompok pertama. Abu Khitab berpendapat, para saksi

pertama dapat dikenakan hukuman had. Karena kesaksian kelompok

kedua benar, maka harus ditegakkan hukuman had. Ini juga merupakan

pendapat Abu Yusuf.

Abu Khitab di awal permasalahan menyatakan yang intinya

saiah seorang dari mereka tidak dapat dikenakan hukuman had zina,

dan apakah kelompok para saksi pertama dapat dikenakan hukuman

had. Ada dua pendapat di dalam masalah ini.

Pasal: Setiap pelaku zina Srang berefek hukuman had

tidak dapat diterima kecuali berdasarkan 4 orang saksi,

sesuai kesepakatan para ulama. Hal ini berdasarkan firman Allah

di dalam Al Qur'an,

.;A''fi.ti6
l'?'oJh

" Dan omng-omng Snng menuduh wanita-wanita Snng baik-baik

fterbuat zina) dan merel<a tidak mendabngkan empat orang sal<si, maka

)xL'riut?
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deralah mereka barg menuduh ifu) delapan puluh kali dera. " (Qs. An-

Nuur [24]: 4)

Termasuk di dalamnya perbuatan homo, menggauli istri pada

duburnya, karena hal ini termasuk kategori zina.

Menurut Abu Hanifah, dalam perbuatan ini cukup disaksikan

oletr dua orang saksi, karena pada dasamya tidak ada had dalam

perbuatan ini, sedangkan menurut kami ada tetap penegakan hukuman

had dalam perbuatan tersebut. Khususnya perbuatan menggauli istri

pada duburnya termasuk salah satu perbuatan keji (baca:

' Allah berfirman,

G # bu,, 6sa\i'i#rt'b3'la =;e Ju tYiuls

@a;sii
. "Dan (Ikmi juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya).

(lngatlah) tatkala dia berkata kepada merel<a: Mengapa kamu

mengerjakan perbuatan fashisyah ifu, yang belum pernah dikerjakan

oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu'?"(Qs. Al A'raaf t7l, 80)

Allah juga berfirman,

bLrffi ,c i-;;lii O"dS 6iS

ci#, 135 W
t -ti? .

9-*tG.
'Dan (terhadap) para wanita Snng mengerjakan perbuatan keji,

hendaHah ada empat orang saksi diantara kamu (yang

menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah membei persaksian,

i4.
i'4 .i-ti
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maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah.'(Qs. An-
Nisaa' [4]: 15)

Berdasarkan ayat ini, apabila seseorang menggauli istrinya pada

dubumya termasuk, maka halini termasuk salah safu perbuatan keji.

Jika kita berpendapat hal ini termasuk perbuatan yang berefek

hukuman had, maka tenfu dalam pembuktiann5ra harus melalui

kesaksian empat orang saksi.

Namun jika kita berpendapat hal ini termasuk perbuatan Snng
tidak berefek hukuman had, maka tenfu dalam pembuktiannya harus

melalui kesaksian dua omng saksi, sebagaimana yang lainnya.

Pendapat lainnya menyatakan, perbuatan ini fidak dibuktikan

melalui empat orang saksi, meskipun ini adalah keji karena

termasuk. memasukkan penis ke kemaluan orang yang tidak boleh

digauli. sama seperti ana. Berdasarkan analogi, semua perbuatan

persefubuhan yang tidak berefek hukuman had, maka hukuman yang

dibqikan cukup hukuman ta'zir, sama seperti, menyetubuhi seomng

hamba wanita yang dimiliki secara kongsi dengan orcrng lain; atau

menyetubuhi hamba yang telah menjadi isfui omng lain.

Apabila persetubuhan ini tdak diUmt* melalui dua alat

kelamin (baca, khaluntt, maka cukup dibuktilon oleh dtm orang saksi.

Karena, perbuatan ini belum dapat dikatakan persetubuhan.

Pasal Seorang imam fidak bim menegakkan
hukuman had berdasarkan pengetahuannya. Hal ini
merupakan suafu pendapat yang diriunSptlnn dari Abu
Bakar Ash Shiddiq, dan kesimpulan pendapat Malik, para

ulama yang berdasarkan msionalitas serta salah satu pendapat Syaf i.
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Pendapat lainnya menyatakan, seorang imam bisa menegakkan

hukuman had berdasarkan pengetahuannya. Ini merupakan pendapat

Abu Tsauri.

Menurut pendapat kami, Allah berfirman,

"Hendailah ada empat omng saki di antara kamu (yang

menjnksikanryn). (Qs. an Nisaa [4]: 15)

Allah juga berfirman,

'^-- -A$ir t i;Ai'6U p i|fu+r {J', *zE iVJi
@6i$(?61

'Mengapa mereka (lnng menuduh itu) tidak mendatangkan

empat orang saksi atas berita bohong ifu? Oleh karena mereka tidak

mendatangkan saksi-saksi maka mereka ifulah pada sisi Allah orang-

orang yang dusta. "(Qs. An-Nuur l24l: 73)

Umar berkata, "Jika telah ada bayyinah (alat bukti berupa 4

orang saksi laki-laki atau yang setara dengannya), atau kehamilan

(dipihak wanita), atau pengakuan (si pelaku;."133

Karena dia (baca: imam) tidak diperbolehkan membicarakannya

dan jika dia melempar tuduhan berdasarkan pengetahuannya, maka dia

sama seperti orang yang melakukan qadzai yang mesti dikenakan

hukuman had.

(Ucapan dari seorang imam) tidak dapat menjadi dasar

penegakan hukuman had, sama seperti ucapan yang lainnya.

133 Tehh dijelaskan sebelumnya pada Masalah no.L298
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Namun, jika seorang fuan mengetahui adanya perbuatan yang

berefek hukuman had pada diri hambanya laki{aki maupun perempuan,
maka apakah dia dapat menegakkan hukuman had kepadanya. .Di
dalam kasus ini ada dua pendapat.

Pertama, Su,g tuan tersebut tidak memiliki hak untuk
melakukan penegakan hukuman had kepada hambanya, sebagaimana
yang telah kami sampaikan berkenaan dengan seorang imam di atas.
seorang imam saja tidak memiliki hak untuk menegakkan hukuman had
pada orang yang diketahuinya telah melakukan perbuatan zina, maka
demikian juga selain imam.

Kedua, dia dapat melakukan hal tersebut, sebagai suatu
pelajaran bagi hamba sahayanya. Penegakan hukuman ini dalam kasus
ini rnerupakan bagian dari pelajaran bagi para hambanya. Karena
seorang tuan lebih berhak terhadap hambanya.

Pasal: Apabila seorang wanita hamil tanpa ada
seorang suami atau fuan, maka dia tidak dapat serta merta
dikenakan h'.rkuman had. Dia harus ditanya terlebih dahulu. Jika dia
mengakui bahwa dia melakukan -perzinaan dibawah tekanan atau
paksaan, atau melakukan perzinaan dalam benfuk syubhat, atau dia
tidak mengakui perbuatan ana maka dia. tidak dapat dikenakan
hukuman had. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan syafi'i.

Menurut Malik, dia dapat dikenakan hukuman had, kecuali dia
dapat menunjukkan bukti adan5n pemaksaan dalam kejadian perzinaan,
seperti adanya teriakan meminta pertolongan dan lainnya. Hal ini
berdasarkan pemyataan Umar,

'Ketahuilah bahwa hukum mjam ifu adalah benar adanya bagi
siapa-siapa Snng bezina sdang ia telah muhshon (telah menikah dan
telah menggauli pasangann5a), jika telah ada bagryinah (alat bukti berupa
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4 orang saksi laki-laki atau 5nng setara atau kehamilan

(dipihak wanita), atau pengakuan (a pelaku)."ds+

Diriwayatkan pemah didatangkan seorang wanita kepada

Utsman, dan si wanita tersebut telah melahirkan dalam jangka Wlit tu

kehamilan 6 bulan. I--antas kemudia:n Utsman memerintahkan'fituk

meralamnya.135

Allah berfirman di dalam Alquran,

W rxs; \1y A )g;"c. t ;y ;xi;fi!,( l;g;
f:n'bjfr,:4:5)ilf)

"Kami perintahkan kepada manusia suWW berbuat baik kepda

dua omng ibu bapakn5m, ibun5n mengandungn5n dengan susah p5ah,

dan melahirkann5n dengan susah paph (pula). Magandungn5n sampi
mengapihn5n adalah tisa puluh bulan. "(Qs. Al Ahqaaf [46]: 15]

Ayat ini menunjukkan dia dapat merajamnya atas kehamilan

wanita tersebut.

Riwayat senadi lainnya, bersumber dari Ali, bahwa dia pernah

berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya zina ada dua kateg,uri.

Pertama, yang tampak kasat mata dan yang kedua yang dilakukafi

secara tidak tampak kasat mata. Adapun yang tidak tampak adalah yang

disaksikan oleh 4 omng saksi. Sedangkan yang tampak adalah yang

terlihat adan5ra kehamilan atau adanya pengakuan."136 1ri merupakan

pendapat para sahabat, dan di masa mereka saat itu tidak ada

134 Tehh diplaskan sebelurnnya pada Masalah no.L298 1..'
135 gp. Baihaqi Dalam "Sunan" (l/M243li HR, Abdunazak Dalasl l/

Mushanmf (7/lsffil
1a614u1, diielaskan sebelumnya pada masalah (L55L/91.
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perselisihan di dalam masalah ini, sehingga menjadi suatu ijmak dari
mereka.

Menurut pendapat kami, ada kemungkinan dia disetubuhi dalam
keadaan terpaksa atau adanya syubhat di dalam persetubuhan tersebut.
Penegakan hukuman had mesti terhindar dari syubhat.

Ada yang menyatakan, seorang wanita bisa hamil tanpa ada
persefubuhan, dengan adanya sperna yang dimasukkan baik oleh
dirinya sendiri atau orang lain ke dalam vaginanya. Hal ini menunjukkin
adanya kemungkinan hamil meski dalam stafus perawan.

Adapun pendapat para sahabat ada perbedaan di antara riwayat
mereka.

. said meriwayatkan, Khalaf bin Khalifah menceritakan kepada
kami, Hisyam menceritakan kepada kami, bahwa ada seorang wanita
dladukan kepada umar bin Khaththab. wanita ini telah hamil tanpa ada
suami. Kemudian umar bertanya kepadanya, dan dia pun menjawab,
"Aku addlah seorang yang berat kepala, dan ada seorang lelaki yang
meniduriku saat aku tengah terpulas tidur. Kemudian umar tidak
mengenakan hukuman had kepadanya. "137

Barra bin shabrahl3S meriwayatkan darf umar, ada seorang
wanita hamil yang mengaku dia hamil karena diperkosa. Lalu umar
berkata, "Biarkan dia." Kemudian Umar menulis sepucuk surat kepada
para pemimpin pasukan, agar tidak ada seorcmgpun yang boleh
mernbunuh kecuali dengan izinny6. 139

1s7 Tehh dijelaskan sebelumya pada masalah (LSS1/62)
r38 Dalam naskah lain disebutkan An-Nazzal bin Sibrah
13e 93. Al Baihaqi dalam As-sunnah (8/236) dari hadits An Nazzat bin sibmh;

HR. Ibnu svaibah dalam Kitab "Al Had" hb Fi Dar I Ar Had Bi Asl,nspbhat$tst+-
51.5), dan sanad periwayatanrrya shahih.
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Pasal: Apabila ada seseorang yang menyewa seorang

wanita untuk mengeriakan suatu pekerjaan lalu dia berzina

dengan wanita ifu atau menyewa seorang wanita untuk
melakukan perzinaan dengannya, atau melakukan petziqaan

dengan wanita kemudian menikahinya atau membelinya, maka dia

dapat dikenakan hukuman had. Ini merupakan pendapat mayoritas para

ulama.

Abu Hanifah berpendapat, keduanya tidak dapat dikenakan

hukuman had di dalam kasus ini, kecuali jika dia menye\ ra wanita

tersebut unfuk melakukan suatu pekerjaan. Karena kepemilikan

manfaatnya mgrupakan syubhat yang menghalangi penegakan hukuman

had. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman had atas persetubuhan

seorang wanita yang merupakan miliknya

Menurut pendapat kami, berdasarkan keumuman ayat dan

hadits yang berkenaan dengan masalah ini, omng tersebut dapat

dikenakan hukuman had. Pemyataan Abu Hanifah, bahwa kepemilikan

manfaatnya merupakan suafu syubhat tidak benar. Karena apabila tidak

ditegakan hukuman had dalam kasus ini, dia akan melakukannya

berulang kali. Penegakan hukuman'ini tidak menjadi batal kar,sna

adanya kepernilikan manfaat. 140

Pasal: Apabila seseorang menyetubuhi seorang wanita
yang memiliki hutang qishash kepadanya, maka dia tetap harus

dikenakan hukuman had. Karena adanya hutang wanita itu kepada

dirinya tidak dapat menggugurkan hukuman had, sama seperti hutang.

L562- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila seseoftrng dirajam atas dasar pengakuannya

140 [$nLr Qayyrm Al Jauziyah menyebutkan hal ini Dalam llam Al Mauqi'in
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(melakukan zina), kemudian dia menarik pengakuannya
sebelum meninggal dunia, maka hukuman ini dapat
dihentikan- Demikian juga jika dia menarik pengakuannya
setelah dicambuk dan sebelum sempuma pencambukah,
maka dia harus dibiarkan." (baca: hukuman tersebut tidak
perlu dilanjutkan)-

Hal ini telah dijelaskan pada penjelaskan sebelumnya. Kami
telah menjelaskan orang yang melarikan diri dari penegakkan had saat

dia menarik pemyataannya, maka dia harus dibiarkan (baca: dilepaskan).

Demikian juga apabila dia membawa bukti yang menunjukkan
dia layak menarik pengakuannya, maka dia tidak perlu dikejar. Karena
Ma'iz saat melarikan diri, Rasulullah $ bersabda, "Tidak maukah kalian
m em biarkan dia ?-'4.41

Pasal: Seorang imam atau hakim yang memiliki hak
memutuskan hukuman had berdasarkan pengakuan si pelaku
dimustahabkan unfuk menahan si pelaku unfuk menarik
pemyataannya

sebagaimana yang pemah dilakukan Rasulullah terhadap Ma'iz
saat mengakui perbuatan zina yang telah dilakukannya. Dimana,
Rasulullah kerap menahannya unfuk tidak mengakui perbuatannya,
hingga Ma'iz mengakuinya sebanyak empat kali. Di sera-sela ifu
Rasulullah bersabda, 'Mungkin kamu hunp mencumbu dan
memegangnga.'142

Hisyam menceritakan kepada kami dari Hakum dari Hakam bin
'Ataibah dari Yazid bin Abi Kabasyah dari Abu Darda, bahwa dia
pemah didatangi seorang budak wanita berkurit hitam yang telah

141 Telah dijelaskan sebelumryn pada no.10, masalah no.1551
142 L61'r dijelaskan sebelumnya pada no.82, masalah 155g.

@I - AI Mughni

r-



melakukan tindak pencurian. Lalu dia bertaya kepadanya, "Apakah

kamu telah mencuri? Katakan tidak." L-alu wanita itu berkata, "Tidak,"

kemudian Abu Darda membiarkannya; 143

Al Ahnaf meriwayatkan, bahwa suatu ketika dia sedang duduk di

dekat Muawiyah, kemudian datang seorang pencuri lalu Muawiyah

bertanya kepadanya, "Apakah kamu telah mencuri?." Beberapa orang

penjaga bertanya kepadanya, "Apakah benar yang ditanya sang raja?"

Ahnaf berkata, "Kejujuran di berbagai wilayah merupakan mukjizat, lalu

dia menahanngra unfuk tidak mengakui."

Said bin Al Musayyab pemah meriwayatkan, bahwa Ma'iz bin

Malik pemah mendatangi Umar bin Khaththab dan memberitahukan

kepadanya mengenai perkara yang menimpanya. Umar menyatakan,

bahwa dia (Ma'iz) telah melakukan suatu perbuatan keji. Umar berkata,

"Apakah kamu telah memberitahukan hal ini sebelumnya kepada

seseorang?." Dia menjawab, "Tidak." Umar melanjutkan, "Tufupilah

(aibmu) dengan Penutup Allah, dan bertobatlah kepada Allah.

Bertakwalah kepada Allah dan janganlah beritahu kepada siapapun."

Kemudian Ma'iz pergi menuju Abu Bakar dan menyampaikan hal sama

seperti yang disampaikannya kepada Umar. Namun dia belum tenang,

hingga akhimya dia mendatangi Rasulullah dan memaparkan hal ini

kepadanya."14

1563. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Barangsiapa yang melakukan tindakan perzinaan berulang
kali, maka dia tidak dihukurn had kecuali hanya sekali."

las gp. Abu Daud ((4/4381li HR. An-Nasa'i (8/4892); HR. Ibnu Majah
(2/2597); HR. Darimi (2/23031; HR. Baihaqi Dalam "As-Sunan Al Kubra" (8/276),
dan HR. Ahmad Dalam "Musnad"nya (5/2931dari Abu Mundzir pelayan Abu Darda
dari Abu Umayyah Al Makhzumi. Isnad hadits ini lemah.

144 HR. Malik Dalam At Muvnththa' (2/827/3) dari Yahya bin Said melalui jatur
periwayatannya dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubm.
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Maksudnya, apabila perbuatan yang berefek hukuman had
seperti zina, pencurian, qadzaf dan meminum khamer dilakukan
berulang kali dan belum dikerrakan hukuman had, maka hukumannya
adalah sekali saja. Dalam hal ini tidak ada silang pendapat di antara para

ulama.

Ibnu Mundzir menyatakan, hal ini kami temukan dari berbagai
para ulama seperti Atho, Zuhri, Malik, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, Abu
Tsair, Abu Yusuf dan ini merupakan inti di dalam madhzab Syafi'i.

Apabila telah dikenakan hukuman had, kernudian dia kembari
melakukan tindakan kejahatan yang lainnya, maka dia kembali
dikenakan hukuman had. Tidak ada perbedaan para ulama di dalam
masalah ini, sebagaimana yang disebutkan juga oleh Ibnu Mundzir.

Dalam suafu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pemah
ditanya mengenai hamba perempuan jika melakukan perbuatan zina dan
dia belum menikah. Rasulullah menjaranb, "Jika dia melakukan zina,
maka hukum cambuklah dia, dan jika dia kembali melakukan zina, maka
hukum cambuklah dia, dan jika dia kembali melakukan zina, maka
hukum cambuklah dia, dan jika dia kembali melakukan zina, maka
juallah dia meskipun dengan seharga tali (harga murah).lzls

Had kedua ini dilakukan setelah adanya penegakan hukuman
had png pertama. Apabila findakan kejahatanrya benariasi seperti
zina, pencurian dan merninurir khamer, maka hukuman harus tetap
ditegakkan kepadanya. Kecuali, apabila salah satu hukuman dari
perbuatan tersebut adalah hukuman mati, maka tidak perlu hukuman
lainnya. Karena, dalam hal ini tidak dibufuhkan hukuman berelek j*a,
sebab dia akan dihukum mati.

Apabila tidak ada hukuman mati pada salah satu kejahatan

tersebut, hukuman had lainnya mesti tetap ditegakkan, gmg dimulai dari

r.6 Tehh dijelaskan sebelumnya pada (no. L554/4g1.
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hukuman yang paling ringan. Yang ringan dimulai dari hukuman
cambuk, kemudian pemotongan tangan. Hukuman cambuk pun dimulai
dari hukuman cambuk yang berjumlah sedikit daripada yang berjumlah
banyak. Jadi, dimulai dari hukuman hadd meminum khamer kemudian
qadzaf. Jika menurut kita hukuman qadzaf adalah hak Allah. Kemudian
dilanlutkan dengan hadd zina. Jika menurut kita hadd qadzaf merupakan

hak manusia, maka hukuman had ini mesti dikedepankan kemudian
disusul dengan hadd meminum khamer kemudian selanjukrya hukuman
hadd zina.

L564. Masalah: AbU Al Qasim Al Kharqi berkata,:
Apabila ahlu dzimmah mengadukan suafu perkara kepada
kita, maka kita harus menerapkan hukum Allah kepada
mereka sebagai yang berlaku bagi kita.

Maksudnya, apabila ada ahlu dzimmi mengadukan perkara
kepada kita (agar diselesaikan secam hukum), maka seorang hakim
berhak mernilih apakah menghadirkan mereka dan memufuskan
hukuman unfuk mereka, atau meninggalkan dan tidak melanjutkan
perkara hukumnya, baik mereka (yang berseteru) memiliki satu agama
yang sama maupun tidak. Ini merupakan pemyataan Ahmad, dan
merupakan pendapat An-Nakh'i, dan salah safu pendapat Syafi'i.

Abu Khitab meriwayatkan pendapat lain dari Ahmad, bahwa
seomng hakim harus melanjutkan perkara ini hingga kepufusan hukum
antara mereka. Ini merupakan pendapat kedua sgrafi'i, dan kesimpulan
pendapat Mazni. Halini berdasar kepada firman Allah,

@xirj-eaF$;
'Dan hendaHah kamu memufuskan perkam di antam mereka

menurut apa Snng diturunkan Allah.' (Qs. ru Maaidah tbl; 49)
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Menurut pendapat kami, Allah berfirrnan,

W"7;Sf "r;$.#i',.r<ue
"Jika mereka (omng Yahudi) datang kepadamu (unfuk meminta

pufusan), maka (pukam ifu) diantara mereka, atau

berpalinglah dari merel<a. "(Qs. Al Maaidah l5l: 421

Menurut ayat ini, kita diberi opsi memilih antara melanjutkan

perkara (memutuskan perkara) atau tidak melanjutkannya.

Sedangkan ayat sebelumnya cenderung untuk melanjutkan

perkara tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah selanjutnya,

€)+;ii #&6,-<;6y3
'Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka pufuskanlah

(perkara itu) diantan mereka dengan adil."(Qs. Al Maa'idah [5]t 42).

Jadi, tidak bisa menghapus (nasakh) suatu ayat apabila masih

memungkinkan unfuk menggabungkan dua ayat yang berbeda.

'Jika telah demikian, maka seseorang (baca: hakim muslim)

melanjutkan dan akan memutuskan perkara, maka dia harus

menggunakan hukum Islam kepada mereka: Dia juga dituntut unfuk

memutuskan perkara tersebut penuh keadilan, sebagaimana terhadap

kaum muslimin juga.

Menurut Ahmad, kita tidak boleh mencari-cari atau meminta

perkara mereka (unhrk diputuskan), kecuali mesti didahului oleh

kedatangan mereka dan mengajukan perkara mereka kepada kita, dan

kita bisa menegakkan hukuman had kepada mereka sebagaimana yang

pemah dilakukan baginda Rasulullah.
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Masih menurut Ahmad, ketetapan hukum kita dapat diterapkan

kepada mereka, karena hukum kita berlaku bagi semua agama. Namun

seorang hakim tidak boleh meminta perkara ini, akan tetapi iika mereka

datang kepada kita (hakim) maka kita harus menerapkan hukuman kita.

Jika telah demikian, apabila seorang ahlu dzimmah mepgajukan kepada

seorang hakim suafu perkara yang bersifat haram yang berefek

hukuman yang juga haram.di dalam agama mereka seperti zina,

pencurian, qadzaf, atau membmfr, maka dia mesti dikenakan hukuman

had. Jika melakukan perbuatan zina maka hukumannya adalah cambuk

bagi yang belum menikah. Sedangkan yang telah menikah, maka

hukumannya adalah rajam.

Ibnu. umar meriwa5ntkan, "Pemah didatangkan kepada Nabi

dua orang Yahudi, kemudian keduanya melarikan diri dan.melakukan

zina padahal telah menikah, kemudian Rasulullah memerintahkan

kedunya untuk dimjam. " 16

Rasulullah juga pemah didatangi sekelompok orang Yahudi dan

berkata kepada beliau, bahwa ada seorang lelaki dan perempuan dari

mereka yang melakukan perbuatan zina. Kemudian Rasulullah bersabda,

'Apa 5ang kalian daptkan di dalam Taurat mengenai miam?"

Mereka menjawab, "Kami menangkapnya dan mencambuknya."

Abdullah bin salam berkata, "Kalian berdusta!. sesungguhnya ada

tentang rajam di dalamnya ffaurat)." [-alu mereka memajangkannya.

salah seorang dari mereka ada yang meletakkan tangannya di ayat

rajam, lalu ia membaca (ayat) sebelum dan setelahnya. Kemudian

Abdullah bin Salam berkata, "Angkatlah tanganmu," lalu diapun

mengangkat hngannya, temyata ada ayat tentang rajam (yang telah

difutupinya). Akhimya mereka berkata, "Muhammad benar di dalamnya

1'15 Telah disebutkan sebelumn5ra pada masalah no.l56t/96
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ada ayat tentang rajam. Kemudian Rasulullah memerintahkan untukmerajam keduanya. Muttafaq 41ui6.La7

Anas meriwayatkan bahwa ada seorang yahudi membunuhseorang perayan dengan menggunakan uui rantas Rasururahrrrenghukum mati dirinya dengan dua batu. uuuuiq iui1r1.rn,
Namun, jika dia meyakini kehararannya seperti meminumkhamer (minuman keras), maka dia tidak dikenakan hukuman had.Karena dia tidak meyakini suafu keharar,an, sehingga tidak dapatdikenakan hukuman. Namun dapat diberikan hukuman *or,karena diadianggap merakukan suatu perbuatan munkar di negeri Isram, sehinggadia layak dikenakan hukuman ta'zir seperti rayaknya seorang musrim.

Pasal: Apabila seorang muslim dan seoftmg ahludzimmi mengajurran pokur., 
--aka 

penegakan hukum di antarakeduanya hukumnya v.vajib. Tidak ada sitang pendapat di dalam masalahini. Karena menorak kezhariman antara sarah satu oJ il;;hukumnya wajib.

1565. Masalah: Abu Al easim Al Kharqi berkata,'Jika anak yang terah baligh menuduh zina orang musrimyang merdeka atau seorang wanita muslimah lnng merdeka,maka dia harus dijatuhi hukum.n had berupa delapan puruhkali cambuk.,, q uErc

Al eadzaf adalah menuduh zina, dan ini hukumnya hammberdasarkan ijma para urama. Adapun darir diharamkannyi adarah

iil T:H iffffffi t""[1ffitr*l1t ::HH:iii;z* no 1 55 1
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firman Allah dan hadits Rasulullah #. Dalil dari Al Qur'an adalah firman

Allah &,

*;I^tr'.*F *.7,tUt?$3:$sfi.ti5
''fi,ii37;ti;#?W

etry;fr {'ffi 56-r-$

"Dan orang-omng 3nng menuduh vmnitatanita 3nng baik-baik

fterbuat zina) dan merbka tidak madabngl<an unpat omng-oftng

saksi, maka demtah mereka (5nng manuduh itu) delapan puluh kali dera,

dan janganlah kamu terima kqalcsian mqel<a buat selama-lamanya.

Dan mereka ihlah orangoftng yuns f*ik-"(Qs- An-Nuur l24l: 4)

Allah & juga berfirman,

LyL;\ieH

Alll

 
4lll

@pir|t,$'Av
*sesungguhnya orang-oftng gng menuduh wanita-wanita yang

baik-baik, 5nng lengah lagi beriman (betbuat zina), mqeka kena lahat di

dunia dan,akhimt, dan bagi mqel<a aab Sang b6ar' " (Qs' An-Nuur

l24l:23)

Sedangkan dalil dari hadib adahh saMa Rasulullah #t,

ot/o

3-:,*l
'u /

I :Ju
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,yf,,
o/

/ses

,fr,t;;tt #t Jtl

p9.6t p|ilr
fL'jl i"; 53r

ecAr
'uauhilah oleh kalian fujuh hal 5nng menyebabkan dosa!" para

sahabat menjawab, "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab,
'Menyekufukan Allah, sihir, membunuh jiwa jnng diharamkan oleh

Allah, memakan riba, memakan harta anak tnh'm, berpaling di hari
pepeftrngzrn, dan menuduh Al Muhshanaat (Orang 5nng mer{aga

m elalruka n zina. " (Muttafaq Alaih)

Al Muhshanaaf dalam Al Qur'an dinyatakan dengan empat
makna, dan yang pertama adalah makna ini.

Kedua, orang-orang yang sudah menikah, seperti dinyatakan
dalam firman Allah &,

"W ;'l 6S|AM JKr c S y rat'u wfii

"Dan (dihammkan juga kamu mengawini) wanita yang
bersuami, kecuali budak-budak wng kamu mitiki ruhh tutah
menetapkan hukum ifu) sebagai ketetapan-N3n atas kamu.,, (es. An

-Nisaa' I4):24),juga firman Allah &,

'?-+fr;L,{G
"sedang merekapun wanita-wanita wng memeliham diri, bukan

pezina. "(Qs. An An Nisaa' l4l: ZS)

Ketiga: Berarti gadis, seperti dalam firman Allah S,

I
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"Dan barangsiapa di antara kamu (omng merdeka) yang tidak

cukup perbelanjaannya unfuk mengawini wanita merdeka lagi beriman,

ia boleh mengawini wanita yang beiman."(Qs. An-Nisaa' 141:24), dan

firman Allah &, TDan dihalalkan mengawini) wanita=wanita yang

menjaga kehormatan di antan orangoftng yang diben Al-Kitab

sebelum kamu."(Qs. Al Maa'idah t5lt 5) juga firman-Nya, "Maka atas

mereka separuh hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka

bersuami."(Qs. An-Nisaa' [4]: 25)

Keempat: berarti Islam, seperti dalam ftrman-Nya, uDan apabila

mereka telah menjaga diri." (Qs. An-Nisaa' [4]: 25) Ibnu Mas'ud

berkata, "Menjaga dirinya dengan cara masuk Islam." Para Ulama telah

sepakat dijatuhi hukuman had kepada orang yang menuduh berzina, jika

orang yang menuduh mukallaf.

Syamt seseoiang yang dikatakan muhshan dan yang dengannya

seorang yang menuduhnya berzina mendapatkan had qadzaf ada lima,

yaifu berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kesucian dirinya dari

zina, dan bisa berhubungan badan di usia sepertinya. Pendapat ini

dikatakan oleh sekelompok ulama di zaman dulu dan sekarang, selain

yang diriwayatkan dari Daud, bahwa diwajibkan hukum had qadzaf bagi

yang menuduh hamba sahaya berzina.

Diriwayatkan dari Ibnul Musayyab dan Ibnu Abi Laila, mereka

berkata, "Jika seseorang menuduh seorang wanita dzimmi berzina dan

wanita ifu memiliki anak beragama Islam, maka yang menuduhnya

dijatuhi hukuman had qadzaf. Namun pendapat yang pertama lebih

diutamakan. Sebab orang yang tidak dikenakan had qadzaf karena tidak

punya anak, maka dia juga tidak dikenakan had qadzaf karena punya

anak, sarina seperti orang gila.

Adapun dari Imam Ahmad, ada perbedaan riwayat dalam

mensyaratkan baligh. Diriwayatkan darinya, bahwa baligh termasuk

syarahrya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i,'Abu
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I Tsaur dan ulama yang bersandar kepada rasionalitas, sebab ia
merupakan salah satu syarat taklif, sehingga menyerupai akal. Selain ifu,

karena zina yang dilakukan oleh anak-anak sebelum baligh tidak

menyebabkannya dijatuhi hukuman had, maka dalam hal menuduh zina

pun dia tidak dijatuhi hukuman had, seperti zina yang dilakukan oleh

orang gila. 
,

Kedua, tidak disyaratkan, karena dia adalah orang yang

merdeka, berakal, menjaga kehormatan dirinya dan menyebutkan

perkataan yang mungkin benar, sehingga dapat dipercaya seperti orang

der,vasa. Ini adalah pendapat Imam Malik, dan Ishaq. Maka berdasarkan

riwayat ini, dia harus der,r,rasa dan unfuk seusianya sudah bisa melakukan

hubungan badan. Ukurannya, pada anak laki-laki usia'1O tahun, dan

anak perempuan 9 tahun.

Pasal: Diwajibkan hukum had kepada orang yang
menuduh laki{aki yang dikebiri, yang impoten, dan orang
sakit lemah syahwat yang berzina. Imam Asy-Syafi'i, Abu Tsaur

dan para ulama yang bersandar kepada rasionalitas berkata, "Tidak ada

hukum had bagi orang yang menuduh orang yang dikebiri berzina."

Ibnul Mundzir berkata, "Demikian juga dengan yang impoten."

Al Hasan berkata, "Tidak ada had bagi orang yang menuduh orang

yang dikebiri berzina. Sebab aib yang dituduhkan kepadanya telah jelas

menampakkan kebohongan orang yang menuduhnya. Sedangkan

hukum had diwajibkan untuk menghapus aib tersebut.

Menurut pendapat kami, ada dalil dari keumuman firman

Allah Si, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik

(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang .

saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali

dera." Orang-orang yang impoten juga termasuk dalam keumuman

firman Allah ini. Selain itu, karena dia menuduh orang yang menjaga
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kehormatan dirinya berzina, maka dia wajib mendapatkan hukuman

had, sama seperti hukuman orang yang menuduh orang lain yang

mampu melakukan hubungan badan. Di sisi lain, karena kemungkinan

bisa berhubungan badan merupakan sesuatu yang sangat pribadi dan

tidak diketahui oleh banyak orang, sehingga aibnya tidak hilang begitu

saja bagi orang yang tidak mengetahui, tanpa ada hukuman had,

sehingga dia wajib dikenakan hukuman had seperti halnya tuduhan

terhadap orang yang sakit.

Pasal: Diwajibkan hukuman had b.gr orang yang

menuduh berzina di negeri selain Islam- Pendapat ini
disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Para ulama yang bersandar

kepada rasionalitas berkata, "Tidak ada hukuman had baginya, sebab

dia berada di suatu nq3ara yang tidak diberlakukan hukuman had."

Menurut pendapat kami, "Ada dalil dari keumuman ftrman

Allah, "Dan orang-orang gnng menuduh. "(Qs. An-Nuur l24l: 24\Selain

ifu, karena dia adalah omng muslim yang mukallaf dan telah menuduh

arang yang baik-baik berzina, sehingga tuduhannya menyerupai fuduhan

di negeri Islam.

Pasal: Adapun jumlah hukuman had adalah delapan puluh kali

cambuk, apabila orang yang menuduh berzina adalah merdeka sesuai

dengan ayat dan dma para ulama, baik laki-laki maupun perempuan.

Dan disyaratkan baligh, berakal, tdak dipaksa, sebab ini setnua

merupakan syarat ditegakkannya hukum had.

1566. Masalah: Abu AI Qasim Al Kharqi berkata,

'Bagaimana jika orang yang difuduh menunfut, sedangkan

orang yang menuduh tidak memiliki bukti?"
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Kesimpulannya: Untuk menegakkan hukuman had setelah

tuduhan dilakukan dengan memenuhi syarat-syaratnya, maka ada dua

syarat agar hukuman had itu bisa dilakukan:

Pertama, memenuhi funtutan orang yang dituduh berzina, sebab

itu adalah haknya yang harus dipenuhi sebelum dihukum, seperti hak-

hak lainnya,

Kedua, Orang yang menuduh tidak mendatangkan bukti,

sebagaimana firman Allah &, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-

wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan

empat orang-orang saksi, maka deralah mereka fuang menuduh ifu)

delapan puluh kali dem." Maka disyaratkan dalarn mendera penuduh,

apabila dia tidak mendatangkan bukti.

Demikian juga disyaratkan tidak adanya pengakuan dari orang

yang difuduh, sebab pengakuan sama saja seperti bukti. Jika yang

menuduh adalah suami, maka syarat yang ketiga dianggap, yaitu

dilarang melakukan li'an. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan

pendapat dalam hal ini semua, dan tuntutan ini dapat diperpanjang

hingga hukuman had ditegakkan.

Jika dia menuntut kemudian memaa{kan, maka gugurlah

hukuman ifu. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Abu

Tsaur. Al Hasan dan para ulama yang bersandar kepada rasionalitas

berkata, "Hukuman had itu tidak gugur dengan dimaafkannya. Sebab ia

adalah hukuman had yang tidak bisa gugur dengan dimaafkan, seperti

semua hukuman had lainnya.

Menurut pendapat kami, bahwa hal itu merupakan hak yang

tidak dapat dipenuhi kecuali ada tuntutan balik dari pihak lain untuk

dipenuhi, sehingga hukuman had ini menjadi gugur dengan

dimaafkannya, seperti qishash, dan ia. berbeda dengan semua hukuman

had. Di mana dalam menegakkannya tidak disyaratkan adanya tuntutan

yang harus dipenuhi.
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Adapun hukuman had kasus pencurian; tunfutan dianggap pada

barang yang dicuri, dan bukan pada dipenuhinya hukuman had. Selain

itu, karena mereka berkata, sah dakwaannya dan diminta bersumpah,

kemudian hakim mengeluarkan keputusan tentang hal itu sesuai

pengetahuannya, dan tidak diterima penarikan dakvr,nan darinya setelah

ada pengakudn. Dengan demikian ini menunjukkdn hak asasi manusia.

Pasal: Jika kami katakan diwajibkan hukuman had,
dengan menuduh zina orang yang belum baligh, maka tidak

diperbolehkan melakukan hukuman had hingga anak ifu telah baligh,

dan dituntut setelah mencapai usia baligh, sebab funfutan terhadapnya

sebelum baligh tidak me'wajibkan hukuman had, karena perkataannya

belum dianggap, dan walinya tidak diperbolehkan menunfut atas

namanya. Sebab ia-merupakan hak syara'.

Jika dia menuduh orang 5nng tidak hadir bersamanya, maka

tidak diwajibkan men4akkan hukuman had kepadanya, hingga orang

yang difuduh datang dan melakukan tuntutan kepadanya, kecuali

ditetapkan bahwa dia menunfut dalam ketidakhadirannya. Namun ada

kemungkinan tidak diperbolehkannya ditegakkan hukuman had dalam

ketidakhadirannya. Sebab ada kemungkinan mendapatkan maaf setelah

tuntutan itu, sehingga hal itu menjadi syubat (meragukan) dtrlam

menolak hukuman.

Jika dia menuduh orang yang berakal berzina, lalu dia gila

setelah dituduh dan sebelum melakukan tunfutan, maka tidak

diperbolehkan menegakkan hukuman had hingga dia sadar dan

melakukan tuntutan (pembelaan). Demikian juga jika dia pingsan. Jika

dia telah melakukan tuntutan dengannya sebelum gila dan pingsan,

maka diperbolehkan menegakkan hukuman had, sebagaimana jika dia

mewakilkan dalam memenuhi hukuman qishash, kemudian setelah ifu

gila dan pingsan sebelum hukum ifu dilaksanakan.
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1567. Masalah: Abu Al easim Al Kharqi berkata,
'Jika yang menuduh zina adalah seorang hamba sahaya laki-
laki atau hamba sahaya perempuan, maka dia didera
sebanyak empat puluh kali, dengan cambuk yang
dicambukkan kepada orang yang merdeka.,,

Para ulama telah sepakat atas diwajibkannya hukuman had
kepada seorang hamba sahaya, iika dia menuduhkan zina kepada orang
merdeka yang baik-baik dan menjaga kehormatainya. Sebab dia
termasuk dalam keumuman ayat, dan hukuman deranya adarah
sebanyak empat puluh kali menurut mayoritas ulama.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Rabi,ah,r+r bahwa dia
berkata, "saya masih bertemu dengan Abu Bakar, Llmar, utsman dan
para khalifah setelahnya, maka saya tidak melihat mereka memukul
para hamba sahaya jika menuduh seseorang melakukan zina, kecuali
empat puluh kali dera.lso

Diriwayatkan dari Khallas, bahwa
hamba sahaya yang menuduh orang
separuh dari deranya orang -n 6"ku."151

..

Ali berkata tentang seorang

merdeka berzina, "Deranya

149 Demikian menurut Abdurrazzaq dalam Al Mushannafdan disebutkan oleh Ibnu
Hajar dalam AbTahdzib, dan dia berkata, ,,Abdullah 

bin Amir bin Rabiah Al Ghanzi
lahirp-a{a masa Nabi #r., (Lih. At-Tahdzib,S/2JZ)

150 HR' Abdurrazzaq (7/haditsr3zg3), au., Ibnu Abu syaibah daram Ar Huduud
bab Al Abdu Yuqdaf bithurri (9/hadits3/ hrm.4gO), anngun hf;h, nu,nuu sahaya
tidak didera dalam hal menuduh zina, kecuari empat puruh kari, kemudian saya merihat
mereka melakukannua lebih dari itu. HR. Ar Baihaqi daram As-gunan wzstl.

,lsl HR. AI Baihaqi daram As-gunan Ar Kubra (g/2s1), dari jalur Ja'far, dari
ayahnya, bahwa Ali ,i&, tidak memukul budak jika menuduh zina orang yang merdeka,
L*!9h empat puluh kali. Juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalari Al Mushannaf(7/437/13788), dari jalur Ja'far bin Muhammad bin AIi, y*g rnnn"n itukannya dariur"hny.l bahwa ayahnya-mengabarkan kepadanya, aari etiuiriaui Thalib, bahwa diamemukul seorang budak yang menuduh orang merdeka berzina, dengan dera.:!Tvur empat puluh. kali. Dirir,vayatkan luga oleh Ibnu Abi svuiuun dabrn Al
Mushannaf (6/480/5), dan eatadah, dari Ari,-dla berkata, "Dipukul effiat puluh kali.,,
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Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm pemah mendera

seorang hamba sahaya yang menuduh orang merdeka berzina dengan

dera sebanyak delapan puluh 16[.152 Pendapat ini juga dikatakan oleh

Qabishah dan umar bin Abdul Aziz. Barangkali karena mereka merujuk

kepada keumuman ayat Al Qur'an.

Namun pendapat yarry shahih adalah yang pertama, karena

adanya ijma' yang dikutip dari para sahabat Nabi $. selain itu, karena

ia merupakan hukuman had yang dapat ditegakkan sebagiannyn,

sehingga hamba sahaya yang menuduh betzira didera separuh dari dera

yang dijatuhkan kepada orang merdeka, seperti halnya hukum had zina,

dan ini dikhususkan oleh keumuman ayat.

Sedangkan Abu Bakar bin Amru bin Hazm telah dicela karena

mendera hamba sahaya sebanyak delapan puluh kali. Abdullah bin Amir

bin Rabiah berkata, "Kami tidak pemah melihat sebelumnya seseorang

yang mendera hamba sahaya sebanyak delapan puluh kali."

Sa'id berkata, Ibnu Abdirrahman bin Abu Az-Znad menceritakan

kepada kami, dari ayahnya, dia berkata, "Saya menghadiri prosesi

hukuman had yang dilakukan oleh umar bin Abdul Azizkepada seorang

hamba sahaya sebanyak delapan pufuh kali. Namun selnua yang hadir

termasuk para ahli fiqih tidak menyetujui jumlah itu. Kemudian Abdullah

bin Amir bin Rabi'ah berkata, "Sungguh, demi Allah aku melihat Umar

bin Khaththab mendera seorang hamba sahaya di suatu kampung tidak

lebih dari empat puluh Lu6.153

Jika memang jumlah deranln empat puluh, maka sebenamya

dia tidak dicambuk dengan cambuk 5ang dicambukkan kepada orang

yang merdeka. Sebab ketika jumlah diringankan, maka cambuknya juga

diringankan, sebagaimana hukum had ifu sendiri, maka setiap yang lebih

kecil dampaknya, lebih kecil juga cambuknya. Maka cambukan untuk

152 gp. hnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf (6/481/11.
lss 1u6",ril haditsryn telah disebutkan pada no:129.
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orang yang meminum minuman keras lebih ringan dari cambukan orang
yang menuduh berzina, dan fuduhan zina cambukannya lebih ringan dari
pada cambukan melakukan zina. Ada kemungkinan sama dalam hal
cambuknya bagi orang yang merdeka dan hamba sahaya, sebab yang

diringankan adalah jumlah, yaitu separuh, dan separuhnya Udak te4adi
secara persis kecuali dengan cambuk yang sama.

Pasal: Jika seseorang menuduh anaknya dan cucunya
berzina, maka tidak ada hukuman had baginya, baik yang menuduh ifu
laki-laki maupun perempuan. Pendapat ini disampaikan oleh Atha', Al
Hasan, Asy-Syafi'i, Ishaq, dan para ulama yang bersandar kepada

rasionalitas. Umar.bin Abdul Aziz, Malik, Abu Tsaur, dan lbnu AI
Mundzir berkata, "Dia harus dikenakan hukuman had, sesuai dengan
keumuman ayat." Selain ifu, karena ia adalah hukuman had, maka
hubungan kekeluargaannya tidak menghalangi ditegakkannya hukuman
had.

Menurut pendapat kami: Bahwa hukuman had merupakan hak
setiap orang, maka tidak diwajibkan bagi anak untuk menghukum orang
tuanya, seperti halnya dalam qisharsh, atau kami katakan, bahwa ifu
adalah hak yang tidak dapat dipenuhi kecuali karena adanya tuntutan.

unfuk dipenuhi, sehingga menyerupai qishash. Selain itu, karena

hukuman had.ditolak dengan.sesuatu yang meragukan, maka tidak.
diwajibkan atas anak kepada ayahnya seperti qishash.

Selain ifu juga, karena statusnya sebagai ayah dapat
mengugurkan qishash, maka dengan demikian juga stafus ifu
menghalangi hukuman had, seperti stafus budak, kafir, dan ini
mengkhususkan keumuman ayat.

Adapun apa yang mereka sebutkan berlawanan dengan kasus'

pencurian, sebab ayah tidak dipotong dengan mencuri harta anaknya.

Adapun perbedaan antara tuduhan zina dan zina adalah bahwa had zina
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semata-mata merupakan hak Allah, dan bukan hak manusia. Sedangkan

hukuman had atas tuduhan zina merupakan hak manusia, maka ini tidak

ditetapkan kepada ayah yang menuduh zina anaknya, seperti qishash.

Demikian juga, jika ayahnya berzina dengan hamba sahaya perempuan

milik ayahnya, tidak diwajibkan hukuman had.

Jika memang demikian, maka jika seorang ibu menuduh zina

anak tirinya, sedangkan ibunya baginya seperti omng asing, lalu ibu ifu

meninggal dunia sebelum dipenuhinya hukuman had, maka anaknya

tidak bisa menunfutrya dengan hukuman had, sebab apa yang terhalang

dari awal penetapannya, maka dalam'keadaan darurat menjadi SIuSur,

seperti qishash. Jika ibu itu memiliki anak yang lain, maka dia harus

memenuhinya, jika ibu ifu meninggal .setelah. difunfut, sebab hukuman

had dapat dipenuhi oleh ahli warisnya semuanya, dan ini berbeda

dengan qishash. Sedangkan tuduhan zina semua kerabat menyebabkan

hukutnan had kepada yang menuduh zina, dan ini menurut pendapat

para ulama semuanya.

1568- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'Jika dia mengatakan kepada seseorang, "Wahai kaum

Luth,' dan mengungkapkan sesuafu yang dikehendakinSra-'

Dia lalu berkata, "Maksudku, kamu adalah bagian dari kaum

Luth,' hal ini diperbolehkan. Namun iika dia berkata,

"Maksudku, kamu telah melakukan perbuatan yang sama

dengan kaum Luttt," maka orang yang berkata ini sama

dengan yang telah melakukan tuduhan (qudd berzina-

Dalam masalah ini ada dm Pasal.

Pasal Pertama. Barangsiapa menuduh seseorirng

melakukan perbuatan seperti kaum Luth, baik sebagai

pelaku maupun objeknlp, rnaka dia harus dikenai had qadaf.lni
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t- merupakan pendapat fu_Syafi'i, An_Nakha,i, Ar_Zuhri. Malik, Abu
Yusuf, Muhammad bin Hasan dan Abu Tsauri.

sedangkan menurut Atha', eatadah dan Abu Hanifah, orang
tersebut tidak dikenai hukuman had qadzaf, karena dia terah menuduh
orang yang wajib dikenakan had. Menurut pendapat kami, dalam kasus
ini orang tersebut wajib dikenai hukuman had. Hal ini telah kami
kemukakan dalam pembahasan seberumnya- Demikian juga jika
seseorang menuduh wanita, bahwa dirinya telah digauli pada dubumya,
atau menuduh seorang reraki terah menggauri wanita pada dubumya,
maka menurut pendapat kami dia wajib terkena had.

Sedangkan menurut imam Abu Hanifah, orang tersebut tidak
terkena had.

Dasar' perbedaan pendapat daram masarah ini adarah adanya
perbedaan pendapat pada ker,rmjiban had zina 

'bagi 
perakunya,

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sementara jika dia menuduh seseorang merakukan hubungan
seks dengan heunn, dan perbuatan ini termasuk berakibat adanya
hukuman had bagi si peraku, maka bagi urama yang mewajibkan
hukuman had bagi peraku perbuatan tersebut, had qadzafjuga berraku
bagi qaadzif ftaca: pelaku qadzart.

Sebaliknya, bagi urama yang tidak mewajibkan hukuman had
bagi pelaku perbuatan tersebut, juga tidak memberlakukan hukuman
had qadaf bagi peraku qadzaf terhadap orang. tersebut. semua
perbuatan yang tidak diberlakukan tiukuman^had terhadap pelakunya,
juga tidak diwajibkan hukuman had qadaf bagi qaadzifterhadapnya.
sebagaimana apabila ada seseomng yang menuduh orang
lain melakukan hubungan suami isfui bukan pada kemaruan, atau
melakukan hubungan seks yang bersifat sybhat, atau menuduh wanita
melakukan perbuatan resbi, atau merakukan hubungan seks secam
paksa, maka fidak bertaku hukuman qadaf kepada si qaadzif. Karena,

@ - At Mughni



dia telah melemparkan fuduhan pada perbuatan yang tidak ada

hukuman had, sehingga sama seperti menuduhnya hanya sekedar

memegang dan melihat.

Demikian juga apabila dia berkata, "Wahai orang kafir, wahai

orang fasik, wahai pencuri, wahai munafik, wahai pelaku keji, wahai

orang kotor, wahai orang buta, wahai orang bunfung, wahai orang buta,

atau wahai orang pincang," dimana pada kesemua kasus ini tidak ada

hukuman had. Karena, dia telah menuduh suafu perbuatan yang tidak

ada kalajiban had, sehingga tidak ada berefek hukuman had. Sama

halnya apabila dia berkata, "Wahai pendusta atau wahai pelaku adu

domba."

Kami tidak mengetahui adanya silang perbedaan pendapat

antara para ulama di dalam kasus ini. Namun pada kasus ini harus

ditegakkan hukuman ta zir, l<arerra dia telah mencela, melukai dan
'menyakiti percrsaan orang lain, sehingga sama seperti orang yang

melakukan tuduhan (qadal kepada orang yang melakukan perbuatan

5rang tidak ada hukuman had.

Pasal Kedua, mengenai oftmg yang mengatakan,
'Wahai kaum Luth" dan bermaksud menyatakan lawan bicamnya

adalah bagian dari kaum Luth, dalam kasus ini imam Ahmad memiliki

dua riwayat yang berbda. Sekelompok ulama menlntakan, bahwa

pendapat Imam Ahmad terhadap orang yang seperti (dalam kasus) di

atas adalah wajib diberikan hukuman had kepadanya. Ini juga

merupakan perrdapat Abu Bakar,Zvhi dan Malik.

Riwayat kedua dari Imam Ahmad, bahwa orang tersebut tidak

mendapatkan hukuman had, sebagaimana juga pendapat Marudzi,

Hasan dan Nakha'i.
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Menurut Hasan, jika orang tersebut menyatakan, "Maksudku

agamanya adalah agama Nabi Luth," maka tidak diberiakukan hukuman
had kepadanya. Namun jika dia berkata, "Maksudku kamu adalah orang
yang melakukan perbuatan yang sama dengan kaum Nabi Luth," maka

dia wajib diberikan hukuman had. Alasannya, dia (baca: orang pertama)

menafsirkan ucapannya dengan sesuatu yang tidak ada hukuman had,

maka juga tidak diberlakukan hukuman had kepadanya.

Pada riwayat imam Ahmad yang kedua di atas ada
penambahan, bahwa jika mengucapkan pernyataan tersebut dalam

keadaan marah, maka dia harus diberi hukuman had. Karena, qarinah
(baca: indikasi) kemarahan menunjukkan adanya kehendak qadzad

berbeda halnya dengan keadaan biasa.

Adapun .pendapat yang shahih adalah pendapat pertama.

Karena, pemyataan seperti di atas hanya dapat dipahami adanya qadzaf

dengan tuduhan perbuatan kaum Luth, dan diklaim sama dengan'
sharihah (kejelasan), yang sama seperti orang yang menyatakan, "Wahai

pelaku zina," Kaum Luth juga tidak ada tersisa, sehingga tidak ada

kemungkirran unfuk menghubungkan kepada mereka, kecuali hanya dari
sisi perbuatan mereka

Pasal: Apabila dia menyatakan, 'Maksudku adalah
kamu menganut agama Nabi Luth,' atau, 'Kamu mencintai
anak-anak (mereka), dan berkeinginan unfuk memeluk dan
melihat mereka," atau, 'Kamu berprilaku seperti kaum Luth
yang menjalankan ajaran agamanla dengan baik, dan tidak
melakukan perbuatan keji,' atau, *Kamu adalah orang yang
mencegah perbuatan keji seperti yang dahulu pemah
dilakukan Nabi Luth," atau maksud-maksud lainnya,
kesemua ini berada pada lingkaran dua pendapat yang
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terdapat dalam masalah ini, karena kesemuanya berada

semakna dengan yang sebelumnya

L569 - Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Demikian juga bagi orang yang berujar, "Wahai ma'fuuil54
(korban sodomi)."

Adapun yang termakfub sebagai pemyataan Ahmad mengenai

orang yang berujar, "Wahai ma'fuuj (korban sodomi)," adalah harus

diberlakukan hukuman had kepadanya. Sedangkan pendapat Al Kharafi

menunjukkan hal ini harus merujuk dan dikembalikan kepada

penafsirannya (maksttdnya). Jika penafsirannya adalah selain perbuatan

keji, seperti misalnya, "Maksudku adalah orang! lumpuh, atau orang

yang digauli pada selain kemaluannya, atau lainnya", maka hal ini tidak

bere{ek adanya hukuman had. Sebab; dia menafsirkannya kepada suatu

tindakan yang tidak ada hukuman had di dalamnya. Namun, apabila dia

menafsirkannya kepada tindakan kaum Nabi Luth, maka sama dengan

pengungkapan qadaf secam jelas. Alasanya, sama sebagaimana yang

telah dikemukakan sebelumnya

Pasal: Pendapat Al Kh.tqr menuniukkan tidak
diberlakukan hukuman had qadzaf kepada seseoftrng kecuali

dengan adangn lafazh jelas, yang tidak memiliki
kemungkinan apapun kecuali tindakan qadaf itusendiri.

Seperti berujar, "Wahai pelaku zina," atau dengan mengucapkan

lafazh hakiki yang berkenaan dengan senggama Oaca: persetubuhan).

154 Al Afiu, maksudnya tindakan sqseoriurg yang melakukan perbuatan kaum Nabi

Luth *e terhadap anak kecil. Kemungkinan, hal ini merupakan kinagh daripada

persetubuhan. l-jh. Lisan Al Amb, padallalb.keia, Afaja.
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sedangkan lafazh lainnya mesti dirujuk kepada penafsirannnya,
sebagaimana yang telah kami paparkan pada kedua masalah ini.

seperti jika ada seseorang yang berkata kepada lelaki lain,
"wahai bencong (baca: lelaki yang bergaya seperti perempuan), atau
kepada wanita, "wahai pelacur," atau "wahai perempuan sundal," lalu
menafsirkannya dengan perbuatan yang bukan tindakan qadzaf Seperti
mengucapkan bencong dengan maksud lelaki tersebut memiliki watak
feminim, atau mirip dengan wanita, dan mengucapkan pemyatan
pelacur atau wanita sundal dengan maksud bukan negatif, maka tidak
ada hukuman had dalam kasus ini. Demikian juga jika berujar, "wahai
pelaku keji, orang kotor," dan lain sebagainya, dan bukan bermaksud
hal yang berkaitan dengan zina dan lainnya.

Abu Khitab mengemukakan riwayat lainnya berkaitan dalam
kasus ini. Yaifu, pada kasus di atas mesti dikenakan hukuman had.
Namun yang benar adalah pemyataan sebelumnya diatas.

Ahmad di dalam riwayat Hambal rnengemukakan, saya tidak
melihat adanya had liecuali bagi orang yang melakukan qadzaf dan
umpatan secara jelas.

Ibnu Mundzir berpendapat, had harus ditegakkan kepada orang
yang melakukan tuduhan kepada orang yang layak mendapatkan had
atas perbuatannyn. Karena, qadaf mempakan suafu fuduhan yang
harus diucapkan dengan jelas, sama seperti pem5rataan, "wahai orang
fasik." Jika dia menafsirkan sesuafu yang bersifat zina, maka tidak ada
keraguan bahwa hal ini mernang menrpakan qadaf.

Pasal: Ada perbedaan di dalam riwayat Ahmad
mengenai sindiran dalam kasus qadzaf, seperti
mengucapkan kepada lawan bertikainya, "Kamu bukan pezina,
orang tidak mengetahuimu sebagai seorang puina, wahai anak halal bin

EI - AI Mughni



halal." Atau.mengatakan, "Aku bukan pezina,dan ibuku bukan pezina.,,

Hambali meriwayatkan, bahwa ucapan seperti di atas tidak
mendapatkan hukuman had. Ini juga merupakan kesimpulan pendapat
AI Kharqi dan Abu Bakar. Pendapat sempa juga dikemukakan oleh
Atho, Amru bin Dinar, Qatadah, Tsauri, Syafi'i, Abu Tsauri, pdd ulama
yang bersandar pada rasionalitas, dan lbnu Mundzir.

Dasar hal ini adalah, riwayat yang menyatakan bahwa ada

seseorang yang datang kepada Nabi. Dia berkata, "Isfuiku melahirkan
seorang anak yang berkulit hitam (sindirannya untuk menafikan anak
61155 maka dia tidak mesti diberikan hukuman had karenanya dan juga
pada kasus serupa lainnSn.

Allah telah membedakan antam ta'ridh (sindimn) dan bshriih
0elas)dalam khitbah (pinangan), dan mernperbolehkan sindimn di dalam
iddah dan menghammkan bshdih, maka juga demikian dengan qadzaf.

Karena setiap perkatan Snng merniliki an dua makna tidak
termasuk sebagai qadat sebagaimana ucapan, "Wahai oramg fasik."

Al Atsram dan ulama lain meriwa5ntkan dari Ahmad, bahwa hal
itu (ungkapan sindiran) dapat berelek hukuman had. Hal ini juga
sebagaimana yang diriwa5ntkan dari Umar ig, sebagaimana yang

din5ntakan oleh Ishaq. Karena saat umar memusyawarahkan hal ini
kepada para . sahabatrya mengenai ucapan seseorang, "Aku bukan
pezina dan ibuku juga pukan pezind," mereka ada yang berpendapat,
orang tersebut bermaksud unfuk memuji ayah dan ibunya. Kemudian
Umar berkata, "Hal ini merupakan suatu sindjran," lantas dia pun
memberikan hukuman cambuk kepadanya.156

155 14u1, diielaskan sebelumnya, pada no.L8, nnsalah no.954
156 HR. Malik Dalam "AI Muwaththa" (2/819,830), dengan lafazh;

e * u; 4'16,6 .pg. ,jli:5 grtrcj 6 ** 7X.t;;3A lrui, ?Ht y--/n 91 3,J u*ar #itt
'te;ir';&i';iri .lsitatgtbf67i; p;t;if, 

"!ie,n'tt;Ar 
;,i3Uga6.';r ,Sti tU )..Vr,

ay

AI Mughni - @



Mu'ammar mengomentari, bahwa Umar memberikan hukuman

tersebut sebagai bentuk had bagi pelaku ta'idh.

Al Atsram meriwayatkan, bahwa Umar pemah mencambuk

seseorang 5nng mengatakan kepada lawan bicaranya, "Wahai anak

orang yang hidungnya terpotong," bermaksud sindiran atas perbuatan

zina ibunya. Karena, atafu kinagh yang ada bersama suatu bukti

indikasi png mendukung kepada salah satu kecenderungan, maka

hukumnya sama seperti kasus shaiih (Jelas), maka oleh sebab ifu

perceraian dapat jatuh dengan adanya wfu kinaSnh. Apabila bukan

dalam keadaan pertikaian, dan tidak ada indikasi lain yang menunjukkan

kepada suatu perbuatan qadzad maka fidak dimgukan lagi

diperbolehkan qadaf.

Abu l(hitab mengemukakan salah satu bentuk sindiran, yaitu

seseorang yang berkata kepada ishi orang lain, "Aku telah menodainya,

menufup kepalanp, dan membuat tanduk di atas kepalanya,

mengaitkan anak-anaknp kepada selain dirinya, merusak kasumya,

serta menundukkan kepalanya." Mengenai kasus ini ada dua riwayat.

Abu Bakar Abdul Aiu murgemukakan, bahwa Abu Abdullah telah

menarik pendapat yang ma,vajibkan adan5n pemberlakuan hukuman

had di dalam suafu kasus sindimn.

Pasal: Jika seseoftrng berkata kepada seseorang

lainnln, 'Wahai da5rus (mucikari), wahai Kasyjaan (germo),'

Ada dua omng saling mencaci maki di masa Umar bin Khaththab. Salah satunya
berkata kepada yang lainnya, "Demi Allah, ayah dan ibuku bukan pezina." Maka
sahabatnya ihr menanyrakan hal ini kepada Umar. Ada yang berkata, "Tujuan orang itu
adalah untuk memuji dan menyanjung kesucian ayah dan ibunya." Tetapi yang lain
berkata, "Aph dan ibunya memiliki pujian dan sanjungan lain selain ungkapannya tadi.
Maka menurut kami, hukum saja ia dengan hukuman cambuk." lantas Umar pun
mencambuknln delapan puluh kali cambukan."
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maka menurut Ahmad orang tersebut harus dikenakan
hukuman ta'zir.

Ibrahim Al Harbi mengemukakan, dayus (mucikari) adalah orang

yang memberikan kesempatan kepada orang banyak unfuk melakukan

perzinahan) dengan istrinya.

Tsa'lab Al Qurthubani berpendapat, dayus (mucikari) adalah

oftmg 5nng berkenan dan meridhai pam lelaki lain melakukan hubungan

perzinahan dengan isfuinya. Dia mengemukakan, "Aku fidak

menernukan l{asyj,aan(germo) dalam perkataan Arab, nalnun maknanln

secaftr bahasa pasamn lAmnphl adalah sama dengan dayus (mucikari)

atau mendekati dengan makna tersebut. Pelaku qadaf dengan

menggunakan kata tersebut diberikan hukurnan te-'zir, sebagaimana

analogi dari dala.rs(mucikari). Disebabkan dia telah melakukan perbuatan

qadalkepada orang SBng tidak berhak mendapatkan hulnrnan hadd."

Khalid bin Yadd dari aphry7a mengernukakan berkaitan dengan

oftmg png berkata kepada orang lain, \rahai qatnaani (baca: sernakna

dengan dalngtnuskuil, apabila dia memiliki saudara-saudam

per€mpuan atau merniliki anak-arnk perernpuan, maka dia (baca: orang

lnng mengucapkan ucapan ini) dapat diberikan hukurrnn hadd. Dengan

. kata lain, dia telah melakukan qadzafletladap mereka-

Khalid meriwalratkan dari ayahnyra yang berpendapat, bahwa

dalam kata pasaran (anmipl) al qarnaani adalah omng 57ang merniliki

anak-anak perexnpuan dan l{asyjiaan adalah omng yang memiliki

saudara-saudara perernpuan. Maksudnlp, (Allahu A'lam) jika ada orang-

orang melakukan perzinahan dengan mereka.

Al Qawund dalam bahasa Ammitah maksudnyra adalah calo

dalam kegiatan prostifusi peninahan. Melakukan qadaf terhadap

kesernua ini berakibat hukuman ta'za,l<ara'a dia telah menuduh omng

yang tidak dikenakan hukuman hadd. .
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Pasal: Apabila ada seseorang yang menafikan
seseorang lain dari (kefurunan) ayahnya, maka orang tersebut

dapat dikenakan hukuman had. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan

oleh Ahmad.

Demikian juga apabila dia menafikan dirinya dari kabilahnya. Ini
merupakan pendapat hmhim An Nal,ha'i dan juga Ishaq. Hal yang

serupa dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ats Tsauri dan Hamad, pada

orang lnng menafikannya dari ayahnya sedangkan iburyn seorang

mushmah. Apabila ibunya seoftng dzimmitah atau seomng hamba

sahaya, maka dia tidak dikenakan hukuman had, karena qadz-at

ditujulon kepadanya (ibunya).

Alasan perhama suatu haditsls7 yang diriunyatkan Al Asy'ats bin

Qais bersumber daripada Rasulullah, beliau berkata, "Tidaklah

didatangkan seseorztng yang menyatakan Kinanah bukan dari suku

Quraiys kecuali aku mencambuknya."

Bersumber dari Ibnu Mas'ud juga, ia berkata, "Tidak ada

cambuk kecuali pada dtra hal; omng yang menuduh seomng wanita

muhshanah (suci) atau menafikan keturunan seseoftrng dari a1nhnya."

Sementara apabila dia menafikan4n dari nasab ibunSn, maka

tidak ada hukuman had baginya, sebab dia tidak menuduh seseoftmg

melakukan perbuatan zina, (karena nasab ketunrnan diambil dari ayah,

-pent).

Demikian juga halnSn terhadap orcng Snng berkata, 'Jika kamu

tidak melakukan ini, maka kamu bukan ahak si fulan," tidak ada

157 HR. hnu Majah, (?J2612), dengan lafazh,

.i.;ir trL {ug i..F,,n f"i.ut*i d ,f.t;dJr'$t-,$il i*tr i,r31 j6
Ia (periwapt) berkata, Al Asy'ats bin Qais berujar, "Tidaklah didatangkan

seseomr{l gnng menaftkan seseorang lainnln dari suku Qumyrs seperti An-Nadhr bin
Kinanah kecuali aku mencarnbuknln sebagai hukuman hadd.

Di dalam "Az-Tautaid'disebutkan, "lsrnd hadib iru shahih, dan pra paiwayat4n
biqal danluga diriunptkan oleh Ahmad dalam "Musnad"rVa 15/211-212)
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hukuman had baginya, sebab qadzaf tidak bisa berganhrng dengan

adanya suatu syarat.

Sedangkan qigs (analogi) menunjukkan tidak ada kewajiban

hukuman had bagi orang yang menafikan seseorang dari kabilahnya.

Sebab, dalam kasus ini tidak ada kejelasan lernparan fuduhan zina,

sehingga sama seperti dia mengatakan kepada orang asing, "Kamu

adalah orang Arab."

Sementara jika dia mengatakan kepada seorang Arab, "Kamu

adalah orang Parsi," maka juga tidak ada hukuman had baginya, akan

tetapi tetap dikenakan hukuman ta'zir, sebagaimana png telah sebutkan

di dalam nash. Ahmad menceritakan suafu riwagnt lain, bahwa orang

demikian itu wajib dikenakan hukuman had, sebagaimana jika dia

menafikan seseorang dari ayahnya

Adapun pendapat yang paling shahih adalah pendapat pertama.

Pendapat tersebut juga dikemukakan Malik, dan Syafi'i. Karena hal itu

cenderung sebagai perbuatan non qadaf. Namun jika ditafsirkan

sebagai sesuatu dalam benfuk qadzaf, maka dia (yang mengucapkan)

adalah pelaku qadzaf.

Pasal: apabila ada seseorang yang melakukan qadaf,
dan kemudian ada orang lain yang mengatakan, 'Anda
benar," maka yang membenarkan tersebut juga termasuk
sebagai pelaku qadzaf, menurut salah safu pendapat.
Karena, pembenarannya mendukung apa yang diucapkan.
Dengan dalil, jika dia berkata, 'Anda berhutang seribu
kepadaku,' dan dia menjawab, *Ya, anda benar," maka hal
ini merupakan suafu ikrar ketetapan terhadap hutang
tersebut.
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Demikian juga jika berkata, "Berikanlah pakaianku kepadaku,"
dan dia menjawab, "Ya," maka ini juga merupakan suafu ikrar
ketetapan.

Sedangkan pendapat lainnya menyatakan, dia (orang yang
membenarkan pemyataan pelaku qadzaf) rdaktermasuk sebagai pelaku
qadzaf. sebab, ada kemungkinan pembenarannya bukan bermaksud
perbuatan qadzal

Jika dia berkata, "Si Fulan mernberitahukanku, bahwa anda
telah melakukan zlna," maka ia tidak termasuk pelaku qadzaf, baik dia
membenarkan kabar tersebut atau fidak membenarkannya. Ini
merupakan pendapat Syafi'i, Abu Tsauri dan para ulama yang
bersandar kepada rasionalitas

Menurut Abu l(hitab, ada pendapat lain di dalam hal ini, yaitu
dia termasuk sebagai pelaku qadzal jika ada orang yang tidak
membenarkan pemyataan tersebut. Ini merupakan pendapat Atha,
Malik, dan ulama lainnya. Sebab, dia telah mernberikan kabar mengenai
perbuatan zinanya.

Menurut pendapat kami, iika dia diberitahukan bahwa dia telah
melakukan qadat maka dia bukan termasuk peraku qadaf.
sebagaimana jika bersaksi terhadap ses@rang, bahwa dia telah
melakukan perbuatan qadafterhadap seseorang lainnya.

Pasal: Jika ada yang berkata, 'Kamu lebih banlpk
berzina dari si fulan," atau, 'Kamu adalah orang yang paling
banyak berzina." Apakah orang lnng mengatakan
pernyataan ini juga termasuk melakukan qadzaf terhadap
orang kedua?" Ada dua pendapat di dalam masalah ini.

Pendapat pertama, dia juga telah melakukan fuduhan (baca,

qadal kepada orang kedua. Ini merupakan pendapat eadhi,
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disebabkan dia telah menghubungkan perbuatan zina kepada keduanya,

dan menjadikan salah satu dari keduanya lebih banyak dibandingkan

yang lainnya. Sebab, lafazh " Af'al' atau ism tafdhil (baca: kata yang

menunjukkan adanya kelebihan salah satu dibandingkan lainnya)

menuntut adanya isybnk (makna ganda) terhadap kata kerja dasar, dan

adanya kelebihan salah sahr daripada keduanya.

Pendapat kedua, orang tersebut (baca: yang menggunakan rbm

tafdhil dalam qadzahyal hanya melakukan qadzaf khusus hanya

terhadap lawan bicaranya (al Mukhatab) saja. Sebab, lafazh"Af'aul'

terkadang digunakan untuk satu saja. Sama halnya seperti firman Allah,

Maka apakah orang-orang 5ang menunjuki kepada kebenaran itu lebih

berhak diikuti ataukah omng t/ang tidak dapat memberi petunjuk kecuali

hila) diberi petunjuk?(Qs. Yunus (10): 35)

Juga firman Allah,

"Maka manakah di antara dua golongan itu 5nng lebih berhak

memperoleh keamanan (dari malapetaka). "(Qs. Al An'aam [6]' 81)

Firman Allah lainnSn,

;$b,iiJv
"Hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu."

(Qs. Huud [11]: 78)

Menurut Syafi'i dan para ulama yang bersandar pada

msionalitas, qadzaf tidak jafuh pada yang pertama maupun yang kedua,

kecuali jika dia bermaksud benar menuduh (qadzafi.

Menurut pendapat kami, permasalahan lafazh menuntut

kesamaan dengan apa lrang telah kami sebutkan, sehingga dapat

-v'*tlg*r,$Lt

@"F fr,t"ov
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diberlakukan (qadzafi kepadanya. Sama seperti jika dia berkata, "Kamu

adalah pelaku zina."

Pasal: Apabila ada yang berkata, uZana'ta

Mahmuzan/}lamu telah mendaki dengan cara menindih,'
maka menurut Abu Bakar dan Abu Khitab ini adalah merupakan suatu

qadaf. Karena orang awam tidak mengenal isfilah ini kecuali

maksudnp adalah suatu tuduhan (qadafi.Sarna seperti jika berujar,

"Kamu telah berbuat zi/na."

Sementara menurut Abu Hamid, jika dia (png mengatakan

pemyataan tersebut) adalah orang pasaran, maka ucapannln tersebut

termasuk qadaf. Karena, dia memang benar bermaksud menuduh.

Namun jika dia adalah bangsa Arab (asli), maka ucapan tersebut bukan

termasuk qadzaf. Sebab, maksud kata tersebut dalam bahasa Arab (aslil

adalah mendaki, yang sesuai dengan maksud dan temannya.

Para ulama $nfi'iph merniliki dm pendapat mengenai

pemnasalahan ini.

Jika dia berkata ana'ta fil pbliTlarnu mendaki gunung, maka

hal ini sama dengan ucapannya yang hanya, "Zana'ta/mandaki," tanpa

adal<ata ja6al6unung) di dalamryn.

Menurut Syafi'i dan Muhammad bin Hasan, hal ini bukan

dikategorikan dengan perbuatan qadzaf. Menurut Syafi'i, dia harus

dituntut bersumpah atas pemyntaann5ra tersebut."

Menurut pendapat kami, jika omng yang mengucapkan kalimat

tersebut adalah orang pasaran (ammiynn), maka hal ini dikategorikan

sebagai perbuatan qadaf, karena tidak ada makna lain dalam bahasa

pasamn (ammigh) terhadap kalimat tersebut (kecuali bermaksud zina).

Maka dengan demrikian, u@pan pemyataan tersebut dikategorikan
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sebagai perbuatan qadzaf, sebagaimana juga jika dia menafsirkannya

(memaksudkannya) sebagai suafu perbu atan qadzaf.

Pasal: Jika ada seseorang yang berkata kepada seorang lelaki

lawan bicaranya, "Yaa Zani5nh/I'lahai pelaku zina," atau kepada

perempuan, " Yaa hniy Wahai pelaku zina," maka ucapan
pemyataannya ini secara jelas adalah tindakan menuduh {meng-qadzal)
keduanya.

Ini adalah pendapat Abu Bakar dan sekaligus pendapat di dalam

Madzhab Syaf i.

Sedangkan hnu Hamid berpendapat, pemyataan tersebut

bukanlah suafu qadzat kecuali dia benar-benar menafsirkannya
(memaksudkann5n) sebagai suafu perbuatan qadzaf.lni juga merupakan
pendapat Abu Hanifah. Sebab, ada kemungkirian maksud dari
pemyataan, Yaa hniph, " adalah orang yang sangat memahami

tentang perbuatan zina. Sebagaimana juga omng alim (yang mengetahui)

dapat disebut dengan 'Allatnah, sesuafu yang banyak disebut raawi5ah,

dan omng 5nng banyak menghafaldisebut dengan Hafizhah.

Menurut pendapat kami, pemyataan qadzaf yang diarahkan

kepada salah satu jenis, maka ucapan tersebut juga terarahkan kepada
yang lainnya. Seperti penyataan, "hnaita dan hnaiti (Baca: kamu
(lelaki) telah berbuat zina, dan kamu (per<zmpuan) telah berbuat zina,"

maka diamhkan kepada keduanya. Karena, lafazh ini merupakan khibb
dan isyarat unfuk keduanla.

Pasal: Jika ada lrang berkata kepada seorang lelaki,
"Kamu telah berbuat zina dengan si Fulanah," maka pem5ntaan ini
merupakan perbuatan qadzaf terhadap keduanya. Abi AMullah pemah

menlntakan, bahwa dia pemah ditanSra seseorang yang berujar kepada
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seorang lelaki lain, "Hai orang yang menikah dengan ibunya,,, apakah
hukuman yang harus dikenakan kepadanya?." Abu Abdullah berkata,
"Apabila ibunya hidup, maka dia harus dikenakan hukuman had, unfuk
lelaki itu dan ibunya masing-masing safu had.

Mahna berujar, "Aku pemah bertanSn kepada Abdullah, "Jika
ada seseorang berkata kepada seorang lelaki, "wahai pelaku zina anak
pelaku zina," menurutku, orang ifu dikenakan hukuman had seban5nk
dua kali." lalu aku bertanya, "Adakah yang m€nlampaikan kepadamu
mengenai ini," dia menjawab, "Makhul, dia berular, "Di dalam masalah
ini ada dua had."

Apabila seseorang mengakui bahwa dia telah berbuat zina
dengan seorang wanita, dan dia hanya menuduhnya saja (maka dia
berhak mendapatkan hukuman had qadal, baik dia mendapatkan had
zina atas pengakuannSa tersebut atau tidak. Ini merupakan pendapat
Ibnu Al Mundzir dan Abu Tsauri dan mirip dengan pendapat di dalam
Madzhab Syafi'i.

Abu Hanifah berpendapat, omng tersebut tidak mendapatkan
hukuman had qadzaf. Karena dia telah mengakui perbuatan zinanya
dengan wanita ifu, tanpa melihat adanlla kemungkinan perbuatan
zinanya tersebut merupakan paksaan bagi wanita itu atau
menyetubuhinya dalam sifaturya syubhat (Mauthuah Bi syubhatin).

Menurut pendapat kami, ada suafu riwayat yang bersumber
daripada Ibnu Abbas, bahwa ada seseomng yang bernama Bakar bin
l-aits yang datang menjumpai Rasulullah. Kemudian dia mengakui
bahwa dia telah berbuat zina dengan seomng wanita sebanyak empat
kali. Dia pun dihukum cambuk sebanyak 100 kali karena dia masih
Iajang. Kemudian dia meminta pembuktian sumpah kepada wanita
itu, dan wanita ifu berkata, "Ifu bohong wahai Rasulullah," maka
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dia (Bakar) kembali dihukum cambuk sebanyak 80 kali Karena perkara

yang dibuat-buat (baca: rekayasa/ qactzafi.l'a

Kemungkinan yang disebutkannya tidak menafikan

pemberlakuan had, dengan alasan, jika ada yang berkata, "Hai orang

yang telah menggauli ibunya," maka dia harus dikenakan hukuman had

bersamaan adanya kemungkinan hal ini terjadi karena adanya syubhat

(baca' ketidakjelasan).

Abu Huraimh meriwayatkan, bahwa dia pemah mencambuk

seseorang yang telah mengatakan hal seperti ifu kepada seseorang

lainnya.159

Kami mendapatkan pelajaran dari seperti pendapat Abu Hanifah

berdasarkan jika ada yang berkata kepada istrinya, "Hai pelaku zina,"

lalu dia (si istri) berujar, "Aku melakukan zina denganmu," maka para

sahabat kami berpendapat, tidak dikenakan hukuman had kepadanya (si

iski) pada ucapannya yang menyatakan, "Aku melakukan zina

denganmu," disebabkan adanya kemungkinan terjadinya zina dengannya

(suami) dalam keadaan senggama yang disertai syubhat di dalamnya'

Juga tidak diberlakukan hukuman had kepadanya (baca: suami) karena

adanya pembenarannya terhadap pemyataan tersebut.

Menurut Syafi'i, dia (baca: suami) harus diberikan hukuman had,

sedangkan istrinya tidak. Karena ini bukan pengakuan yang benar.

Menurut pendapat kami, si istri dalam kasus ini juga

membenarkan findakan si suami, maka si suami juga tidak berhak

mendapatkan hukuman had. Sebagaimirna jika dia (si istri) berujar, "Ya,

aku membenarkan."

158 Tehh dijelaskan sebelumnya, pada no.84, masalah no.1558
rse HR. Baihaqi dalam Sunar Al Kubm (8/2571, dan hnu Abi Syaibah Dalan Al

Mushanmf (6/L92/1).
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Jika si suami berkata, "Hai pelaku zina," lalu si istri menjawab,
"Kamu lebih parah (dalam hal berzina) daripada aku,,' maka menurut
Abu Bakar, dia sama dengan kasus (istri) sebelurrnya, dalam jafuhnya
(gugumya) hukuman had, dan dia disini berhak dikenakan hukuman had
qadzaf. Berbeda dengan yang sebelumnya, dia juga dikenakan hukuman
had zina.

1570. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila ada seseorang yang menunduh seseorang lainnya,
dan dia belum dikenakan hukuman had, hingga si korban
(maqdzuuf: yang difuduh) melakukan perbuatan zina, maka
si pelaku qadzaf tetap harus mendapatkan hukuman
qadzaf-"

Ini merupakan pendapat Ats-Tsauri, AI Mazani, dan Daud.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, Malik dan Syafi,i dia tidak
dikenakan hukuman had. Karena syarat-syarat terus berlanjut
berkesinarnbungan hingga diberlakukan hukuman had. Dengan dalil,
apabila dia murtad atau gila dan belum dikenakan hukuman had. Dan
juga adanya perbuatan zina memperkuat dan menekankan ucapan si
pelaku qadzaf (qadzifi sehingga sama seperti kesaksian jika datang tiba-
tiba kefasikan setelah pelaksanaan kesaksian dan sebelum jafuhnya

kepufusan.

Menurut pendapat kami, bahwa disini hukuman had telah
diwajibkan dan semua syarat-syaiahrya telah sempuma, sehingga tidak
dapat digugurkan hukuman tersebut dengan hilangnya suafu syarat
wajib. sebagaimana jika ada yang berzina dengan hamba sahaya,

kemudian ada seseorang yang membeli hamba sahaya tersebut.
Sebagaimana juga jika korban qadaf tiba-tiba gila setelah adanya
tuduhan kepadanya.
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Pemyataanmerekayangmenyatakan"'syarat-syaratterus
berkesinambungan hingga dikenakan hukuman had" tidaklah benar'

Karena syarat waiib dianggap menjadi suatu ka,r,rajiban hingga

pelaksanaan ker,vajiban tersebut. Disini, hukuman had telah diwaiibkan

dengan dalil dia telah memiliki tuntutan. Sedangkan jika orang yang

akan diberikan hukuman had menjadi gila, maka hukuman had tersebut

tidakgugur.Akantetapidifundapelaksanaannyadisebabkantidakbisa

dituntut. Sehingga salna seperti jika orang lnng akan diberikan

hukuman had tersebut hilang (tidak hadir)'

Jikaorangyangakandiberikanhukumanhadmurtad,makadia

tidak bisa dituntut. Karena hak-hak dan kepemilikannya menjadi hilang

ataumerrjaditerhenti.Sedangkanmasalahkesaksianberbeda.Karena

adil merupakan syarat penetapan, sehingga keberadaannya terus hingga

tiba waktu keputusan. Hal ini berbeda dengan masalah yang tengah kita

bahas ini.

Pasal: Jika telah diwaiibkan hukuman had kepada

seorang kafir dzimmi (baca: non-muslim yang dilindungi oleh

pemerintahanlslam)ataumurtad,kemudiandaerahnyamenjadidaerah

perangdanlalukembalisepertisemula,makahukumanhadnyatidak
gugur. Sedangkan mbnurut Abu Hanifah' hukuman hadnya menjadi

gugur.

Merrurutpendapatkami,diatetapharusmendapatkanhukuman

had,dantidakbisadigugurkanhanyadisebabkanmemasukidaerah
perang. Sama seperti iika seorang muslim memasuki daerah aman'

L57L. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata'

"Barangsiapa yang mengqad"af (menuduh) seorang muq;rik

atau seoralrg hamba sahaya, atau seoralrg muslim },ang
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belum mencapai usia 10 tahun, atau seorang musrimah yang
belum mencapai usia 9 tahun, maka dia cukup diberi
hukuman pelajaran, bukan hukuman had..

Kami telah menyebutkan sebelumnya bahwa islam, merdeka dan
usia baligh merupakan s5nrat wajib pemberlakuan hukuman had kepada
seorcng pelaku qadaf atas tuduhan yang dilakukan kepada maqdzuuf
(korban qadzafi.

Jika salah safunya tidak ada, maka hukuman had tidak dapat
dikenakan kepada pelaku qqdzaf, akan tetapi tetap diberikan hukuman
sebagai pelajaran kepadanya, gu.d mencegah perbuatan buruknya yang
dilakukan kepada orang yang benar-benar mabhun (terjaga
kebersihannya), dan juga mencegahnya melakukan perbuatan yang
dapat menyakiti peftraan orang lain, serta sebagai elek jera bagi si
pelaku.

Batasan anak yang tidak dapat dikenakan hukuman had atas
suatu tuduhan (qada| adalah usia 10 tahun bagi anak lelaki dan 9
tahun bagi anak perernpuan dalam salah safu riwapt. Hal ini telah
disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

PasaL Jika ada silang pendapat antara pelaku qadzaf
dengan korbannya (baca: maqdzuufr, korban qadzafi,
misalqp si pelaku qadzaf berkata, 'Aku masih kecil saat aku
dulu menuduhmu,' sedangkan si korban (maqdzuufi berkerta,
'Kamu telah dewasa saat melakukanryn,' maka menurut qadhi,
pemyataan yang dapat dipegang adarah pemyataan si peraku qadzarl
Karena dasar dalam masalah ini adalah usia yang masih kecil dan
adanya keterbebasan beban dari hukuman qadzaf.

" Apabila si pelaku qadzaf rnendatangkan suafu bukti, bahwa
dirinya dulu melakukan qadzaf saat masih kecil, dan si korban
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(maqdzuuf juga mendatangkan bukti bahwa dulunya dia melakukannya

saat sudah dewasa, sedangkan bukti tanggal yang dibawa keduanya

berbeda, maka keduanya adalah qadzifani (dua pelaku qadzaf), hirkuman

bagi yang pertama adalah hukuman ta'zir, sedangkan yang kedua

dikenakan hukuman had.

. Jika keduanya membawa bukti tanggal yang sama, salah satu

dari keduanya menyatakan saat itu dia masih kecil, dan yang lainnya

menyatakan dirinya telah de',r,rasa saat ifu, maka silang pendapat ini

menyebabkan bukti menjadi gugur. Demikian juga jika tanggal yang

menjadi bukti korban qadazf (maqdzuul sebelum dari bukti tanggal si

pelaku qadzaf.

L572. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Barangsiapa yang 'mengqadzaf seseorang yang dulunya
musyrik dan kemudian menyatakan, "Aku bermaksud bahwa
dia melakukan zina saat dia muslrik," maka ucapannya ini
tidak bisa dipegms, demikian juga berlaku bagi seorang
hamba.

Demikian ini disebabkan dia melakukan qadzaf saat keadaannya

muslim muhshan (suci,/bersih), maka ini sesuai dengan kewajiban had

bagi pelaku qadazf berdasarkan ayat Alquran.

Jika dia menuntut pengguguran hukuman had dari dirinya, maka

hal ini tidak dapat diterima. Sama seperti jika menuduh orang dewasa,

kemudian dia berkata, "Maksudku dia berzina saat dia masih kecil."

Sedangkan jika dia berkata kepada korbannya (maqdzuufl,

"Kamu melakukan zina saat masih dalam keadaan musyrik," maka tidak

diberlakukan hukuman had bagi dirinya. Ini merupakan pendapat Az-

Zuhi, Abu Tsauri dan pam ulama yang bersandar kepada rasionalitas.
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Abu Khitab mengkisahkan dari Ahmad suafu riwayat lain, yang
sesuai dengan pendapat Malik, bahwa dia tetap dikenakan hukuman
had. Ini merupakan pendapat Ats-Tsauri, karena dia merakukan qadazf
pada saat keadaan korbannya (maqdzuuf)nota bene muhshan(suci).

Menurut pendapat kami, dia menghubungl<an qadaf kepada
keadaan kumng (minus), sehingga sama seperti jika dia menuduh pada
saat keadaan korbannya (maqdzuufi masih dalam keadaan musyrik.
Sebab, dia menuduh seseorang yang tidak ada kau.rajiban penegakan
hukuman had bug, si korban tersebut, maka sarna seperti dia
menuduhnya. bercumbu pada selain kemaluan.

Demikian juga hukum bagi omng yang menuduh seorang budak,
dan lalu berkata, "Kamu melakukan zina saat masih dalam keadaan
budak," atau menyatakan, "Kamu melakukan zina saat masih kecil.,,

Apabila dia mengatakan, "Kamu melakukan zina saat masih
anak-anak atau anak kecil, lalu ditanya tentang masa kecil dia
menafsirkannya pada usia beliau, dimana fidak dapat melakukan
hubungan pada seusia itu, maka kasr-rs ini sarna seperti kasus
sebelumnSra

Jika dia menatsirkan kecil dengan ,sia dimana dapat melakukan
hubungan pada seusianyra, makl dia tetap dikenakan hukuman had,
menurut salah safu dari dua riwayat.

Jika dia berkata, "Kamu melakukan zina saat kamu masih
mus5rik," atau "saat kamu masih budak," kemudian si korban qadaf
menjawab, "Aku dulu uut<antat seorang mus3nik,,, atau -Aku dulu
bukanlah seorang budak," maka har ini perlu ditinj,au lebih jauh lagi.

Jika benar dia dulun5n musgnik atau budak, maka kasus ini sama
seperti li'asus sebelumnya. Jika benar dirinsn dulu bukan seotang
musyrik atau budak, maka si pelaku qadzaf harvs dikenakan hukuman
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had. Jika tidak dapat diteliti salah satu sisi kebenaran dari keduanya,

maka dalam kasus ini ada dua riwayat pendapat.

Pertama, dia berhak dikenakan hukuman had, karena pokok
dasar dalam kasus ini adalah tidak adanya kesyirikan dan perbtflakan.
Karena juga syarat dalam permasalahan qadzaf ini adarah miffdeka,
Islam, dan kependudukan dalam jaminan pemerintah islam.

Riwayat kedua, ucapan yang diterima adalah ucapan pelaku
qadazf. Karena dasar dalam hal ini adalah si pelaku qadzaf (baca:

qaadzifi bebas (baraah min adz dimmahl.

Jika dia berkata, "Kamu melakukan zina saat kamu mus5rik,,,
lalu si korban qadzat berkata, "Kamu bermaksud menuduhku melakukan
zina dan syirik bersamaan." lalu si pelaku qadazf berkata, "Tidak, akan
tetapi maksudku adalah menuduhmu berbuat zina saat kamu dalam
keadaan mus1rik," maka pemyataan yang diterima disini adalah
pemyataan pelaku qadzaf. Ini merupakan pendapat Abu Khitab dan
sekaligus merupakan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Karena
perbedaan terletak pada pembuktiannya. 150

Pemyataan, "saat kamu musyrik," mubtada da^ l<habar dissni

adalah merupakan pemyataan keadaan (penjelasan) dari pemyataan
sebelumnya, "Kamu melakukan zina." Halini sama dengan firman Ailah
di dalam Alquran,

'o#E 
i; ;fr; Jy +G e; * Pi d dV

160 Pada naskah tain disebutkan: ntatr9ra
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"Tidak datang kepada mereka suafu a5nt Al euran pun yang baru
dari Tuhan mereka, melainkan mereka rnendengamya,

sedang mereka bermain-main " (es. AlAnbiyaa t}l): Z)

Menurut Qadhi, orang tersebut wajib dikenakan had. Ini juga
merupakan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Karena ucapannya,
"Karnu melakukan zina," merupakan ungkapan pada suatu keadaan.
Intinya, dia bermaksud menyatakan tuduhan zina pada suafu keadaan.

Demikian pula jika dia berkata,

kamu masih menjadi budak."

"Kamu melakukan zina, saat

Jika dia menuduh seseorang yang tidak dikenal, dan menduga
dia adalah seorang budak atau mus5nik, kemudian si korban qadzaf
berkata, "Tidak, aku adalah seorang muslim yang merdeka,,, maka
ucapan yang diterima adalah ucapan si korban qadaf (maqdzutf.

Menurut Abu Bakar, pemyataan yang diterima adarah
pemyataan si pelaku qadzaf dalam permasalahan budak. Karena dasar
dalarn masalah ini adalah keterbebasan bebannya dari hukuman had,
dan sekaligus merupakan tindakan unfuk menghindari diri dari
ketidakjelas,an (qrubha{. Adapun yang diduganya disini merupakan suatu
kemungkinan sehingga menjadi bersifat syubhat

Menurut pendapat kami, dasar dalam permasalahan ini adalah
kemerdekaan, dan ini jelas sehingga tidak perlu memandang kepada hal
kebalikannya.

1573. Masalah: Abu AI easim Al Kharqi berkata,
'Orang yang menuduh wanita lrang telah dili,an, dapat
dikenakan hukuman had.

Hal ini menrpakan pemyataan Ahmad, dan juga kesimpulan
pendapat dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hasan, Asy-Sya'bi, Thawusy,
Mujahid, Malik, syafi'i dan jumhur mayoritas ulama. Kami tidak
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menemukan adanya silang pendapat di antara mereka di dalam

permasalahan ini.

Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa Nabi $ pemah menetapkan

kepufusan pada wanita yang telah dilibn suaminya. Diriwayatkan oleh

Abu Daud.151 Dikarenakan juga kesuciannya (baca: wanita tersebut)

tidak gugur dengan adanya li'an, dan perbuatan zina tidak ditetapkan

berdasarkan adanya li'an. Maka oleh sebab ifu, dia tidak berhak

dikenakan hukuman had (zina).

Barangsiapa yang mengqadaf anak dari seorang wanita yang

telah dili'an dan berkata, "Hai anak zina," maka orang yang

mengucapkan pemyataan ini dapat dikenakan hukuman had. Demikian

juga apabila berkata, "Dia adalah anak wanita yang dituduh (berzina)."

Sementara jika dia berkata, "Dia bukan anak si Fulan

(maksudnya lelaki yang mengli'anl, atau bermaksud menafikan

(nasab)nya secara syar'i, maka tidak dapat dikenakan hukuman had

kepadanya, dikarenakan dia dalam hal ini adalah benar.

Pasal: Sedangkan jika suafu perbuatan zrna telah

ditetapkan dengan adanya bukti atau pengakuan atau iuga
had zina, maka bagi pelaku qadzaf tidak dikenakan hukuman had.

Karena pemyataannya adalah benar. Juga karena kesucian maqdzuf

(korban qadaf/nfi:han) telah hilang disebabkan adanya perbuatan zina.

Apabila seseorang berkata kepada seseorang yang pemah

melakukan zina saat dalam keadaan syirik atau Majusi, "Hai pelaku

Ana," maka dia tidak dikenakan hukuman had, jika dia memaksudkan

hal ini terjadi saat .dia belqn masuk Islam. Sedangkan Malik

161 gp. Ahmad 11/2451, Abu Daud (2/2%61, dan telah disebutkan sebelumnya

pentalfuijan hadits ini secara terperinci pada hadits no.51. Adapr.rn pemyataan di atas

merupakan rangkuman.

i1

L.-
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berpendapat, orang tersebut tetap dikenakan hukuman had, karena dia
telah mengqadzaf seorang muslim.

Menurut pendapat kami, dia terah merakukan qadzafkepada
orang yang telah jeras merakukan zina, maka sama dengan'omng yang
jelas melakukan zina di saat terah menjadi ,"orung musrim. Juga
dikarenakan dia telah menyatakan sesuatu dengan jujur.

sedangkan sesuai dengan pendapat Ar Kharqi, dia berhak
dikenakan hukuman had. Berdasarkan pemyataannya,,,Barangsiapa
yang mengqadaf sesgorang yang dulunya musyrik dan kemudian
menyatakan, "Aku bermarsud bahwa dia merakukan zina saat dia
mus5nik," maka ucapannya ini fidak dapat diterima, dan dia tetap
dikenakan hukuman had.

L574' Masalah: Abu Ar easim Al Kharqi berkata,'Apabila seorang wanita dituduh (diqadaff maka anaknya
tidak bisa menuntut har ini serama si ibu (wanita tersebut)
masih hidup.'

Apabila ibunya difuduh merakukan zina, sementara si ibu
tersebut telah meninggal dunia baik dia seorang muslimah atau wanita
kafir, wanita merdeka ataupun budak, maka si pelaku qadzaf berhak
dihukum apabila anaknya yang merupakan seorang musrim lnng
merdeka melakukan penunfutan.

sedangkan jika si ibu dituduh dan masih daram keadaan hidup,
maka si anak fidak berhak merakukan fenunfutan. IGrena hak
penunfutan ada di tangan si ibu, dan tidak ada hak penunfutan bagi
selain dirinya. Tidak diperbolehkan juga ada seseorang yang
menggantikan posisinlra, baik yang berada di bavrah peruariannlra Giibu) ataupun lainnya. Karena, had qadzaf merupakan hak barasan,
sehingga tidak boleh oftmg lain yang tidak berhak menggantikan
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posisinya (baca: pergntutan), sebagaimana yang terdapat di dalam

masalah qishash.

Sementara apabila siibudiqadafdan dia telah meninggal dunia,

maka anaknya berhak melakukan penuntutan. Karena ini berkenaan

dengan penociaan pada nasabn5;a. Karena jika ada fuduhan kepada

ibunya, bahwa dia merupakan anak zina, maka dia tidak berhak

mendapatkan hak-hakqn yang berkaitan dengan harta warisan. Maka

oleh karena itu pensucian disini terletak bagi diri si anak, dan bukan bagi

diri si ibu yang telah meninggal dunia. Dan juga tuduhan ini berlaku

kepada si anak.

Abu Bakar berpendapat, tidak diwajibkan menegakkan had

qadzaf pada tuduhan terhadap orang 5nng telah meninggal ini. Ini juga

merupakan pendapat para ulama yang bersandar kepada msionalitas.

Karena, hal ini merupakan qadzafkepada orang 5lang tidak dibenarkan

melakukan penunfutan, sama halnp jika melakukan fuduhan kepada

orang gila.

Menurut Sgraf i, jika grang telah meninggal dunia tersebut adatah

seoftmg Snng suci, maka v.ralinya berhak melakukan penunfutan. Namun
jika bukan seorang 5nng suci, maka tidak ada had bagi orang !,ang
menuduhnya. Karena, dia bukan merupakan seomng yang suci,

.sehingga tidak wajib menegakkan hukuman had atas tuduhan

kepadanSn. Sebagairnana juga jika dia masih hidup.

Menurut pendapat kami, saMa baginda Rasulullah,

i, o t ' u

J"-JI tircq;:ra)
"Bamngskp tnng menuduh anaknSa, maka dia berhak

mmdaptkan had.nl62 :

162 Tehh dijelaskan sebelumryra pada no. 20, masalah no. 954
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Maksudnya, barangsiapa yang menuduh bahwa dia adalah anak
zina. Jika diwajibkan hukuman had bagi yang menuduh anak zina, maka

menuduh kepada selainnya lebih diprioritaskan.

Karena, para ulama yang bersandar kepada rasionalitas telah
mewajibkan hukuman had bagi orang yang menafikan nasab seseorang

dari ayahnya, apabila kedua orang fuanya merupakan seorang muslim

dan merdeka atau telah meninggaldunia. Adapun hukuman had berlaku

untuk kepentingan si anak, karena had tidak dapat diwariskan menurut
mereka.

Sedangkan iika ibunya difuduh setelah meninggal dunia,

sementara si anak adalah seorang musyrik atau budak, maka tidak
diberlakukan hukuman had bagi pelaku qadzaf.lni menurut pendapat Al
Kharqi. Sama halnya apabila si ibu adalah merupakan seorang wanita
muslimah yang merdeka ataupun tidak.

Menurut Abu Tsauri dan para ulama yang bersandar kepada
rasionalitas, apabila ada seseorang yang berkata kepada seorang kafir
atau budak, "Kamu bukan berasal dari (benih) ayahmu," sedangkan

kedua orang fuanya seorang muslim dan merdeka, maka dia (qaadzil
berhak diberikan hukuman had qadzaf

Jika ada yang mengatakan kepada seorang hamba yang ibunya
adalah seorang merdeka dan ayahnya seorang hamba, "Kamu bukan

berasal dari (benih) ayahmu," maka dia (qaadzis berhak mendapatkan

hukuman had, menurut pendapat Abu Tsauri. Sedangkan menurut

ulama yang bersandar kepada rasionalitas, . dibenarkan menegakkan

hukuman had pada seorang tuan unfuk hambanya.

Mereka berasalan, bahwa qadaf alau fuduhan ditujukan kepada
ibunya, sehingga harus dipastikan kesuciannya disini, dan bukan
kesucian si anak. Karena, jika si ibu masih hidup, maka qadzaf atau

tuduhan tersebut ditujukan kepada dirinya, maka demikian pula jika dia
telah meninggal dunia. Karena, maksud pemyataan di atas adalah,
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bahwa ibumu telah berzina, dan dia melahirkanmu dari perbuatan
zinanya. Nah, iika perbuatan zina tersebut berkaitan dengan ibunya,

maka sang ibulah yang menjadi maqdzuuf (yans dituduh) disini, bukan
anaknya.

Menurut pendapat kami, jika qadzaftersebut difujukan kepada
ibunya, tidak wajib ditegal':kan had, karena seoftlng kafir tidak bisa
meurarisi seorang muslim. Demikian juga seomng hamba tidak dapat
meurarisi seorang yang merdeka, karena mereka fidak wajib
menyebabkan had hukuman atas suafu qadzaf terladap seseorang yang

telah meninggal. Sehingga, had qadzafdemi kepentingan si anak untuk
pembersihan kesuciannyd, bukan kesucian ibunya. Wallahu A'lam.

Pasal: Jika nenekngra lpng dituduh, maka disini dapat
menganalogilon pendapat Al Kharqi, yaifu srma dengan
tuduhan terhadap ibunya. Jika masih hidup, maka hukuman
had adalah hak dirinya (nenek/ibu), demi menjaga dan membuktilon
kesuciannya, sementam orang lain fidak boleh melakukan penunfutan
untuk dirinln.

Jika si nenek telah meninggal dunia, maka cucunln dapat
melakukan penunfutan, jika dia merupakan seorang yang
muhshan/suci. Karena, hal ini berkaitan dengan pencelaan terhadap
nasab dirinya.

Sedangkan jika 5nng dituduh adalah ayah, kakek atau salah safu
kerabat selain dari garis ibunya setelah wafat, maka hukuman had tidak
wajib atas adanya qadzaf.lni merupakan kesimpulan dari pendapat Al
Kharqr. Karena, had yang harus ditegakkan adalah atas tuduhan
terhadap ibunp sebagai hak si anak untuk membersihkan nasab
keturunannya setelah kematian si ibu, sehingga hal ini berkaitan dengan
kepentingan si anak, bukan kepentingan kesucian si ibu. Ketika maqdzuf
(baca: korban qadzafi selain dari garis ibu, maka tidak ada keterkaitan
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dengan pembersihan nasab, sehingga tidak mesti ada penegakan

hulurnan had. Ini merupakan pendapat Abu Bakar dan para ulama

png bersandar kepada rasionalitas

Menurut imam Syafi'i, jika yang telah meninggal seorang yang

suci, maka walinya berhak melakukan penunfutan terhadap pelaku

@zaI, demi kepentingan hak warisnya. Karena si qaadzif telah

mdakukan fuduhan terhadap seorang yang suci, sehingga mesti harus

ditegal*an hukuman had kepadanya, sama halnya jika si maqzuuf masih

hidup.

Menurut pendapat kami, dalam kasus ini si qaadzif melakukan

hduhan kepada orang yang tidak ada hak menuntut, sehingga tidak

diuniibkan penegakan hukuman had, sama seperti fuduhan terhadap

orang gila. Atau dengan kata lain, si qaadzif melakukan tuduhan kepada

orcrrg 1png tidak wajib ditegakkan had, sehingga tidak ada kewajiban

penqakan hukuman had, sama seperti tuduhan kepada orang yang

Mak suci (baca: yang terkenal sebagai pelaku zina). Berbeda halnya

dengan qadaf terhadap orang yang masih hidup, dimana memang

mesti ditegakkan hukuman had kepada pelaku qadaf(qaadzifi.

L575. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, Abu
Al Khathib At Kharqr berkata, "Barangsiapa yang
meogqatdzaf ibunda Nabi Muhammad $ maka dia harus

dibunuh, baik dia seorang muslim maupun kafir.'

Maksudnya, had pelaku qadzaf terhadap ibunda Nabi adalah

dihmuh, dan tidak diterima tobaturya.

Abu Khitab menceritakan riwayat lainnya, bahwa tobatnya masih

diterima. Ini merupakan kesimpulan pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i.

Baik dia seorang muslim maupun kaftr. Karena, hal ini merupakan suatu
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bentuk kemurtadan, dan pelaku kemurtadan masih dapat diterima

tobatnya.

Menurut pendapat kami, hukuman di atas adalah had bagi

pelaku qadzal dan tidak dapat digugurkan dengan adanya tobat. Sama

halnya dengan qadzaf terhadap selain ibunda Nabi $. Karena, jika

tobatrya diterima dan hadn5ra gugur, malo akan menjadi suatu

hukuman yang lebih ringan dari perbuatan qadaf terhadap pribadi

seseomng lain. Hukuman had atas perbuatan qadafterhadap omng lain

(baca: omng biasa) tidak gugur disebabkan adanya tobat. Akan tetapi

penegakan hukuman had atas pelaku qadzafhans tetap ditegakkan.

Ada silang pendapat dalam riwayat Ahmad mengenai pelaku

qadzafyangmerupakan seorang kafir lalu kemudian masuk Islam.

Riwayat pertama menlntakan, hukuman had tersebut tidak

gugur disebabkan dia masuk Islam dan menjadi seorang muslim. Sebab

penegakan hukuman had tidak gugLu disebabkan seseomng masuk ke

dalam agarna Islam, sama seperti hukuman terhadap qadzaf kepada

selain beliau.

Riwayat kedua, penegakan hukuman had gugur (baca: karena

seomng pelaku qadzaf masuk ke dalam agama Islam). Karena, jika dia

melakukan pencelaan terhadap Allah & saat masih kafir, kemudian dia

masuk Islam maka hukuman mati menjadi gugur, maka terlebih lagi

dalam masalah pencelaan terhadap Nabi-Nya.

Inilah silang pendapat mengenai gugur atau tidaknya hukuman

hadd bagi pelaku qadafterhadap beliau.

Sedangkan mengenai tobat, yang berkaitan antara dirinya

dengan Allah akan diterima. Karena, Allah Menerima tobat semua

pelaku dosa. Hukum mengenai perbuatan qadzaf lerhadap Nabi sama

dengan hukum pada perbuatan qadaf terhadap ibunda beliau. Karena,

tuduhan atau qadzafterhadap ibtrnda beliau wajib diberi hukuman mati,
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karena dia telah melakukan tuduhan kepada Nabi s , dan suatu
pencelaan terhadap nasab beliau.

Pasal: Mengqadzaf Nabi s dan ibunda beriau berefek
keluar dari agama Islam (baca: murtad)- Demikian juga
perbuatan mencela beliau dengan perbuatan selain qadzaf, hanya saja
celaan terhadap beliau selain qadaf dapatgugur dengan masuk (pelaku
celaan) ke agama Islam.

Karena, mencela A[ah saja dapat menggugurkan hukuman had,
apabila pelakunya masuk Islam, maka terlebih lagi dalam hal mencela
NabiNya.

Ada suafu atsar yang menyebutkan,

Ibnu Adam (anak-kefurunan Adarn/untat manusia) telah
mencelaku padahal mereka tidak berhak unfuk ifu, adapun celaan
mereka kepadaku adalah ucapannw, "Allah telah mengarnbil sarang
anak, (padahal) Aku adalah Ahad Maha Ba) dan Tempat memohon
segala squatu (ash-shomad), Aku ddak beranak dan tidak pura
dipemnakl<an, dan tidak ada bagiku safupun 5ang menyerupai.,,

ndak ada silang pendapat mengenai dengan masuk Isramn5aa
seorang beragama Nasrani yang mengucapkan ucapan tersebut dapat
menghapuskan segala dosanya.

1576- Masalah: Abu Al easim AI Kharqi berrrata,
'Apabila seseoftrng mengqadzafsejumrah orang dengan satu
kata, maka dia cukup diberikan hukuman had sekari, baik
kesemua mereka atau hanya seorilng saja dari mereka yang
melakukan penunfutan atas hal ini.,
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Ini merupakan pendapat Thawus, Sya'bi, Az-Zuhn, An-Nakha'i,

Qatadah, Hamad, Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah beserta kedua

muridnya (baca: Abu Yusuf dan Muhamad Hasan), Ibnu Abi Laili, dan

Ishaq.

Sementara Hasan, Abu Tsauri dan Ibnu Mundzir berpendapat,

setiap korban berhak menunfut masing-masing safu kali had. Ini juga

merupakan kesimpulan pendapat dari Ahmad. Sementara Syaf i,

memiliki dua riwayat pendapat dalam hal ini.

Alasannya, dia telah melakukan qadzaf terhadap masing-masing

dari mereka, sehingga dia berhak mendapatkan hukuman had dari

masing-masing mereka (baca: korban) secara ufuh, sama seperti apabila

dia melakukan qadzafterladap mereka dengan lebih dari satu kata.

Menurut pendapat kami, firman Allah,

{;1^tr'*;iir1{6;t$*$$Ul?e{Al;ttjl5

@''Wl$e7g;"+r?'gi,
"Dan orang-omng gng menuduh wanita-wanita 5ang baik-baik

(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang.saksi, maka

deralah mereka bang menuduh ifu) delapan puluh kali dera, dan

janganlah kamu terima kesal<sian mereka buat selamalamanln. Dan

mereka ifulah orang-orang Snng fasik." (Qs.. An-Nuur [24]: 4) ttdak

membedakan antara satu korban qadzaf dengan qadzaf yang dfujukan

kepada sejumlah orang. Karena, omng-orang yang bersaksi kepada

Mughirah dengan melakukan qadzaf terhadap istrinya. diberikan

hukuman sekali saja oleh Umar.

Karena juga, ini merupakan perbuatan safu qadzaf, sehingga

tidak ada kalajiban kecuali hanya satu kali had saja, sama seperti jika

melakukan qadzaf sebanyak sekali saja. Karena, diwajibkannya had
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karena adanya usaha memasukkan sesuatu yang menyakitkan kepada

korban qadzaf (maqdzuuf,, maka dengan adanya satu had bisa

menunjukkan kedustaan pelaku qadzaf (baca: qaadzil dan
menghilangkan sesuatu yang menyakitkan kepada diri korban qadzaf
(maqdzuurt.

Dengan demikian cukup hanya satu kali hukuman had, berbeda

halnya jika pelaku qadzaf melemparkan fuduhan kepada masing-masing

korbannya. Karena, pada kasus tersebut kedustaan pada suafu qadzaf

tidak mesti berkaitan dengan qa&af lainnya, dan juga sesuatu yang

menyakitkan pada salah satu korban qadaf (maqdzuufi tidak hilang
dengan adanya hukuman had unfuk korban lainnya.

Maka oleh karena itu, apabila kesemua mereka ftaca: para

korban qadzaf dengan suafu kata dan qaadzifl menunfut adanya had
qadzah sebagai hak mereka, maka penegakan hukuman had'mesti
ditegakkan. Dan apabila salah seorang di antara mereka yang menunfut
hak tersebut, maka hukuman had juga dapat tetap harus ditegakkan
sebagai suatu balasan unfuk pelaku qadzaf.

Siapapun di antara mereka yang melakukan penuntutan, maka

hal ini cukup dan hak korban lainnya (baca: untuk menunfut) menjadi
gugur karena telah dilakukan salah safu mereka. Sehingga, selain dia

tidak dapat melakukan penuntutan lain. Hal ini senada dengan hak wali
seorang wanita unfuk menikahkan dirinya. Apabila salah seorang dari
walinya menikahkannya, maka hak para wali lain unfuk menikahkan
menjadi gugur.

Apabila salah seorang dari mereka (para korban qadzaflenggan

menunaikannya, maka yang lain dapat menunfut haknya. Karena,

sesuatu yang menyakitkan tidak dapat hilang dengan adanya pemberian

maaf dari korban lainnya. Sedangkan korban yang telah memaafkan
tidak dapat mengambil haknya, karena dia telah menggugurkan haknya

dengan memberikan rnaaf.
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Imam Ahmad meriwayatkan suatu riwayat lain, apabila mereka

menuntut sekaligus, maka harus ditegakkan hukuman had bagi si

pelaku. Demikian juga jika mereka menuntut satu per satu. Hanya saja,

jika belum ditegakkan hukuman had hingga kesemua dari mereka

menunfut, maka cukup ditegakkan sekali hukuman had'

Jika seseoftmg menuntut haknya, maka mesti diberikan

hukuman had kepadangn, dan jika png lainnya juga menuntut maka

juga harus ditegahkan hukuman had kepadan5n, demikian juga

sernuanya. Ini merupakan kesimpulan pendapat Urwah, karena iika

mereka berkumpul dalam safu funfutan maka terpenuhi semua hak

mereka. Namun jika salah seorang menuntut haknya secara personal,

maka hanya haknya saja yang terpenuhi, dan tidak menggugurkan hak

orcrng png lainnya.

Pasat Apabila salah seoriang mengqadaf sejumlah

oriang dengan lebih dari safu kata, rnaka setiap masing-masing

mereka birhak menunhrt safu hukurnan had-

Ini menrpakan pendapat Atha', Asy-SF'bi, Qatadah, Ibnu Abi

laili, Abu Hanifah dan SSnfi'i.

Menurut Hamad dan Malik, dalam kasus ini cukup hangn satu

had hukuman saja. Karena, perbuatan tersebut adalah suafu tindakan

kriminal yang menyebabkan safu hukuman had. Dan jika terjadi

pengulangan, maka cukup safu hukuman had saja. Sebagaimana jika

ada seseomng yang melakukan tindak pencurian terhadap beberapa

orang, melakukan perbuatan ana terhadap banyak wanita, atau

meminum berbagai jenis minuman Snng memabukkan.

Menurut pendapat kami, hal ini berkaitan dengan hak manusia,

maka tidak dapat saling memasuki (terialin) antara satu dengan lainnya.
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Sedangkan analogi yang disampaikan mereka adalah berkaitan dengan

hak Allah.

Pasal: Jika ada seseorang berkata kepada teman
bicaranya, 'Wahai anak dua pelaku zina," maka berarti dia

melakukan qadzal kepada lawan bicaranya tersebut dengan sahr kata

langsung. Apabila keduanya telah wafat, maka hak penuntutan jatuh ke

tangan anak keduanya. Adapun Snng diwajibkan pada pelaku qadzaf

adalah safu hukuman had saja.

Jika dia berkata, "Wahai pezina anak seorang pezina," maka si

pelaku qadzif berarti melakukan qadzaf kepada keduanya dengan dua

kata. Jika si ayah masih hidup, maka setiap dari keduanya memiliki hak
penunfutan hukuman had. Jika si ayah telah wafat, maka secara zhahir
di dalam madzhab, si pelaku qadzaf tidak diwajibkan mendapat had atas

perbuatan qa&afn5n (kepada ayah Snng telah wafa$.

Jika dia berkata, "Wahai pe:u:n anak seorang wanita puina,"
maka jika si ibu masih hidup, maka setiap dari mereka (baca: anak dan

ibunya) berhak mendapatkan hak panuntutan hukuman qadzaf kepada si'
pelaku. Namun, jika si ibu telah meninggal dunia, maka hukuman dua

qadzaf berhak ditegakkan kepada dirinya.

Jika dia berkata, "Wahai pelaku zina dengan si fulanah," maka

dia telah melakukan tuduhan qadzaf kepada keduanya dengan

menggunakan satu kata. Demikian juga jika dia berkata, "Wahai orang
yang telah menikahi ibunyn." Wallahu A'lam.

Pasal: Jika ada seseorang yang melakukan fuduhan
qadzaf berkali-kali, dan belum ditegakkan hukuman had"
kepadanya, maka dia cukup mendapatkan hut<uman had
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sekali. Baik dia melakukan tuduhan qadzaf suatu pepbuatan
zina ataupun beberapa perbuatan ana-

Apabila dia melakukan qadzaflalu mendapatkan hukuman had,

kemudian mengulangi qadzafnya maka perlu diperhatikan disini; jika dia

melakukan qadzaf terhadap suafu perbuatan zina yang telah berefek
hukuman had kepadan5a sebelurnnlr.r, rnaka hukuman tersebut tidak
perlu diulangi menurut sejumlah ulama. sdangkan menurut pendapat

hnu Qasimr orcng tersebut berhak mendapatkan hukuman had png
kedua. Hal ini tenfunya bertentangan dengan ijrna kesepakatan para
sahabat. Sebab, saat Abu Balmh diberikan hukuman had atas

qadzafnya terhadap Mughirah, dia kernbali melakukan qadaf namun
pam sahabat tidak melihat dia mesti diberi hukuman had kedua kalin5n.

Atsram meriwa5ntkan dengan anndnya dari Zhibfn bin
Imamh, "Ada tiga oremg 1;ang b€,rsal$i atas Mughimh bin Syu'bah,
bahwa dia telah melakukan zina. saat hal ini disarnpailon kepada umar,
ia bemda dalam posisi 5nng sulit. Kernudian datang zryad dan umar
berkata, "Apa lnng kamu bawa," dan diapun fidak menekankan hal ini.
lalu mereka dicambuk. Kernudian Abu Bakmh b€rlota, "Tidakkah
kamu ridha jika ada seseorang yang adil mendatangimu dan bmaksi
unfuk pengaiamannlp?" Umar menjawab, "Ya, dengan Tuhan yang
jiwaku berada di Tangan-Nya." Lalu Abu Bakrah berkata, "Aku bersaksi

bahwa dia telah melakukan zina." Kerrrudian urrnr hendak mengulangi
hukuman had kepadanya, lalu AIi berlota, "Wahai Amirul Mukminin,
"Jika kamu hendak mendemnSra lagi, maka diuajibkan rajam
kepadan5n." Pada hadits lainnya disebutkan tidak ada pengulangan pada

suafu perkam yang dibuat-buat (baca: hduhan) dua kali cambuk.

Atsram berkata, "Aku mengatakan kepada Abu AMillah,
Pernyataan lnng menSatakan, Uilta kamu mencambuknya, maka
mjamlah temanmu ini',' dia menlatakan solah-olah menjadikan
kesaksiannya sebagai kesaksian dtra orang." Abu AMillah berkata, "Aku
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memahaminya demikian, hingga aku merihat suatu hadits dan aku
merasa takjub kepadanS;a- Kernudian dia berkata, ,,Dia berujar, ,,Jika

kamu mencambuknya ,nt,k ked,a karinSn, maka kamu menjadikannya
saksi lain. sementam jika mernberikan hukuman had kepadanya
kemudian dia melakukan tuduhan zina unfuk yang kedua karinya, maka
perlu diperhatikan; iil' dh menuduhnSza setelah berlalu jarak wakfu,
maka dia dapat diMkan hulnrrnan had kedua. Karena tidak dapat
digugurkan kehorrnatan @an bug, s pelaku qadaf selamanya,
dimana dapat dimungkinlian perlruatan gdakryapada setiap keadaan.
Apabila dia melakukan daf setetah baru pelalsanaan
had, maka ada dua riu,ayat di dahm perrnasarahan ini. pertama, dia
juga tetap harus diboil'n hukurnan had. .Karena, dia telah menuduh
dan belum tampak di dalam tuduhan tersebut dengan
adanya had pertama- IUaka, dia jusa tetap harus diberikan hrk ;
had, sebagaimana jil' iarak u,akfu lnng jauh. Karena, segara sebab
adanya had, apabila benrrang tdah peraksanaan had pertama, maka
jelaslah hukuman keduq seperti zina, pencurian dan sebab-sebab
lainnya- Pendapat kedua, dh fidak diberikan hukuman had. IGrena, dia
telah dihukum sebelumnga sekali, rnaka tidak perlu melakukan hukuman
had untuk yang kedua kalinya (s€tdah hukuman pertama).

Pasal: Jika dia berkata, .Barangsiapa 
!/ang

melemparku, maka dia adalah anak seorang .*"itu pezina.-
Lalu temyata ada omng yang melernpamyra, maka dia tidak diberikan
hukuman had menurut sahh safu pendapat urama. Dernikian juga
apabila ada dua orcmg SBng ffia pendapat mengenai sesuafu hal,
kemudian salah safu dari kedrmn5,a berkata, "y*g berdusta adalah anak
seorang wanita p.oi.tu.,n rnal. orang 5Bng bed{ata tersebut tidak
diberikan hukuman hadd, s€bagatonarn llung disebutkan oreh Ahmad.
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Karena, dia tidak menunjuk tuduhannya kepada salah seorang.

Demikian juga pada kasus-kasus lainnya yang serupa.

Apabila dia melakukan qadzaf terhadap suatu jamaah, dan tidak
tampak kejujurannya dalam tuduhan tersebut. Seperti menuduh seluruh

penduduk negeri melakukan perbuatan zina, maka dia tidak diberikan
hukuman had. Karena, dia tidak melemparkan.suatu aib kepada salah

seoftmg selain dirinya yang mengetahui kedustaannya sendiri.

PasaL Apabila ada seseor.rng lrang menuduh
seseorang lainnSTa bahwa dia melakukan qadzaf
terhadapnln, namun temlrata yang dituduh mengingkari
(membantah), maka tidak perlu mengambil sumpahnya (baca: Snng
menuduh) akan tetapi sumpah bagi orang yang difuduh.163 Ini
merupakan kesimpulan pendapat dari Asy-Sya'bi, Hamad, Ats-Tsauri
dan para ulama gnng bersandar kepada rasionalitas, Menr.trut pendapat

Ahmad, dia tetap harus diminta bersumpah. Pendapat ini juga

menrpakan kesimpulan pendapat dari hnu Mundzir, Az-Zuhri, Matk,
Syafi'i, Ishaq, dan hnu Tsauri. Hal ini bersandar kepada sabda baginda
Rasulullah.

Karena, hal ini berkaitan dengan hak rnanusia, maka perlu

diminta sumpahnSn sama seperti dalam permasalahan hutang piutang.

1577. Masalah: Abu Al Qasim At Ktrarqi berkata,
'Barangsiapa yang membunuh atau uajib diberi hukuman
hadd di luar tanah haram, lalu dia berlindung menuju tanah
haram maka dia tidak boleh dilalnni jual beli hingga keluar
dari tanah haram, barulah dia diberi hukuman hadd."

163 Tehh dijelasklan sebelumnp pada masalah no.797, no. 133
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Intinya, barangsiapa yang melakukan tindak pidana (kriminal)
yang berefek vonis hukuman mati di luar tanah haram, kemudian dia
berlindung di tanah haram, maka tidak boleh menegakkan hukuman
tersebut kepadanya di dalam tanah hamm. Ini rnerupakan kesimpulan
hukum lbnu Abbas, Atho, ubaid bin umair, Az-zrhri, Mujahid, Ishaq,
Asy-Sya'bi serta Abu Hanifah berserta para pengikutnya.

Sementara tindak pidana yang berefek hukuman had dan
qishash non hukuman mati atau yang tidak berkaitan dengan jiwa, maka
menurut Ahmad ada dua riwayat. pertama, tidak dapat diberi hukuman
bagi yang berlindung diri ke Haram. Kedua, harus tetap ditegakkan
hukuman kepadanya, dan ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah.
Karena, riwayat yang bersumber dari Nabi adarah rarangan membunuh,
sebagaimana yang tertuang di dalam sabda beliau, ,Maka jangan
me.numpahkan darah di dalamnys.,,764

Kehormatan jiwa lebih besar, sehingga tidak dapat dianalogikan
dengan yang lainnya. Juga karena, had dengan pukulan cambuk adalah
bagian dari suafu pelajaran, sehingga tidak menghalangr hal ini, sama
seperti jika seorang tuan memberikan pelajaran kepada hamba (baca:
budak)nya. Inti pendapat AI Kharqi adalah zhaha pendapat di dalam
madzhab.

Abu Bakar berujar, "Masalah ini saya temukan sendiri langsung
dari Hambali dari pamannya, bahwa hukuman had harus ditegakkan di
tanah haram, kecuali hukuman mati, sebagai suafu benfuk pengamalan
dari kaedah semua pelaku tndak pidana kriminal jika mernasuki tanah

164 HR. AI Bukhari daram pembahasan tentang irmu, Bab: Agar png hadir
menyampaikan kepada yang tidak tndir ll/Lo4/Fath At Barl; Mustim dalam
pembahasan tentang haji, Bab: Hewan buruan, tanaman dan pepohonan Makkah
diharamkan, 2/hadits no. M6/tim.97gl, dan At-Tirmidzi (3/g}g) (UUOOl.Abu Isa
ffirmidzi) mengahkan, "Hadits ini adalah hadits Abu syumih dan merupakan hadits
hasan shahih. Adapun Abu syuraih Ar Khazat adalah seseorang yang bernama
Khuwailid bin Amru; HR. An-Nasa.i (5/?1316l, dan Ahmad datai Musmdrya
(4/31,321(6/3851

I
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haram tidak boleh ditegakkan hukuman kepadanya had jinayahnya,

sampai dia keluar dari tanah haram. Jika seseorang merusak keharaman

(kemuliaan) tanah haraim dengan melakukan suafu tindak pidana, maka

kemuliaan dirinya juga mesti dirusak dengan meregakkan hukurnan had

kepadanya. Menurut pendapat Malik, Syafi'i, dan Ibnu Mundzir, dia

mesti diberikan hukuman, bersandar kepada perintah mencambuk

pelaku zina dan potong tangan bagi pelaku tindakan pencurian serta

pelaksanaan hukuman qishashtanpa ada pengkhususan suafu tempat di

banding tempat lainnya. Dalam suatu hadits disebutkan,

Sesunggahn5n Mal<trah tidak metindungi omng gng durhaka,

orang gng lari karena menJfik agarra, dan omng Jpng lai karena

kasis damh (membunuh). a6

Rasulullah juga pemah memerintahkan membunuh Ibnu

Hanzhalah yang berganfungan pada satir-satir Ka'bah. hadits ini

termasuk hadits hasan shahih. 165 Kur"r,u dia seperti he'u.ran, yang

dihalalkan darahnya disebabkan kedurhakaanrya, sehingga sama

dengan anjing buas.

165 gg. Al Bukhari, Kitab dalarn penrbatrasan tentang Ilmu
Dalam pembahasan tenhng ilmu, Bab: Agar ynng hadir menyampaikan kepada

yang tidak hadir ll/L04/Fath Al &rtt; HR. Muslim dalam pembahasan Haji, Bab:

Dalam pembahasan tentang ilmu, Bab: Agar png hadir menyampaikan kepada png
tidak hadir

Pengharaman Makkah dari berbum di dahmnp, memetik buah kurmanSa dan

mensak Tahriimu Makkata Shaidutra Wa Khalaha Wa Syalrnrha (z/hadits
no.446/ttm.987-988); HR. Ahmad dalam lMusnad"nF (6/385); HR. Tirmidzi
(3/809). Abu Isa mengemukakan, "Hadib ini hadits Abu Syuraih dan 'merupakan
hadits 6asan sahih. Adapun Abu $pmih Al Kha?ai adalah seseorang yang bemama

Khuwailid bin Amru.
166 gg. Al Bukhari, Kitab Al Jihad Wa As-Sair, Bab: Qatlu Al Asiir (6/3044/Fath

N Bar), juga pada Kitab Al Maghazi, Bab: Airn Rakaza An-Nabiyyu Ar Raya Yauma
Al Fathi, (7/4286ftathu Al Bari); HR. Muslim dalam Kitab Al Hajj, Bab: Jawazu

Dukhuli Makkata Bi Ghairi Ihraarni l2/l\adits no.450,/h1m.989-990; HR. Abu Daud,

(3/2685); HR. Tirmidzi (4/L6931. Abu Isa benrir, "Hadits ini merupakan hadits 6asan

shahih gharib, karni tdak mengernl baqrak periwaptnp selain Malik bin Az-Zuhri;

HR. An-Nasai(5/2867), dan Malik dalam "Al Muwatha" (l,/hadits no.247l
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Menurut pendapat karni, firman Nlah,liL irg rtA; Ji
Bamngsiapa 5nng memasukin5a, maka dia anan. (es.Ali Imran t3], 97)
maksudnya adalah memasuki tanah hamm. Dalilnya adalah firman Allah
sebelumnyh,

\sXt*!;;{:L$;*,
Di datamn5a ada bnda-bnda gng je.tas; gitu maqam lbnhim

(Qs. Aali Imman [3]: 97).

Ayat ini difurunkan dalam benhrk kabar berita, nE,nun marrsud
sebenamya adalah perintah.

Di dalam suatu hadib juga dijelaskan,
8..

:"i.u. Ji Yi

\) t1" t4t,'A4:;- al t\t filt: )rurbi P
"i,r )"r Jq',.e; ,

-/. .- ./ I z otorz:,-i \g{ J-brt-
u

a

o!l
,z.ko! o /,/ t '

w?atGfr:,w
,

q.$tbtilr
"Sesungguhn5a AIIah telah (marynbl<an suci)

Makkah, narnun mantsia fidak marynbl<ann5a sefugi l<awman gang
hamtn. Tidak dihalall@n bgi s6@mng tang bqiman kepda
Anah & dan hari l{rumt mtuk manumphl<an danh di Makkah,
pohonnSa tidak boleh dit&ng (dirllsald. Dan jika saamng bqlab

o

oL

zl/ Otz b,
c 4,19 dl}l

Li "or)

t lzz OjF*"{t #}iif "l,r

;ba'd3r'6
#i\r,w:,t:s

c

,v
t1't,

i:;)
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bahwa sernua itu boleh dilakukan karena sebuah rukhsah dengan dalih
bahwa Rasutultah $ telah metakut<an pepemngan di Makkah, maka
katakanlah kepadan5n, "sesungguhngn Attah & telah mernberikan izin
dalam hal itu kepada Rasulullah $, narnun frdak wda kalian.
s*ungguhn5n Alluh & telah mengizinkan hat itu kepadaku di unktu
siang Dan kemudian kesucian (hammryra) Makkah telah berlaku kembali
pada hari ini seperti sebelumrya- HendaHah omng Snng hadir saat ini
memberitakan hal ini kepda merel<a 5ang r6up 1ru4ir-'L6T

Rasulullah bersabda,

*;: 
9")<t7r ?t)tfut dt ;;k i? ?ur Lt

,6 w? Jto:,G i $ oba c+io 
ou ,r'o. !. t .o u

l) L(+ W
"saungguhnla Altah telah merghannikan Mat*ah di hari

penciptaan langit dan buni. Makkah wmah dihalatkan bagiku sqaat di
siang hai, namun kemudian berlaku kembati maka ji.angan

menumpahkan damh di dalamn5a."158 (Muttafuq alaih).

Huijah di dalam hal ini dapat dilihat dari dua alasan:

Pertama: Dia mengharamkan penumpahan darah di dalamnya
secara mutlak. Pengkhtrsusan Makkah dalam hal ini menunjukkan
Dia menghendaki keumuman. Sebab, jika Dia menghendaki

167 gg. Al Bukhari dalam pembahasan tmtang ilmu, Bab: Agar y,ang hadir
menyampaikan kepada }nng tidak hadir L/LO4/Fath Al Bari, dan juga pada
pembahasan tentang Jenazah, Bab: Dzikir dan berbisik di kubur, B/llt9/Fath Al
Bari, dan juga pada pembahasan tentang Buman, Bab: Tidak boleh merusak
pepohonan di tanah Haram 4/L832/Fathu Al Bari, dan Muslim (Z/g8l-9ggl.

168 HR. Al Bukhari, dalam pembahasan tentang peperangan l7/4a],isl dari hadits
Mujahid dan Ibnu Maph (2/3109); Ahrnad (4/321; Tirmidzi (3/Bog), dan hadits serupa
Al Baihaqi dalan.As-Sunan (8/7l')
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penumpahan'damh hamm, rnaka Dia Udak akan mengkhususkan

Mal':kah dahm hal ini, se"hingga pengkhususan menladi kurang
berfaedah.

Kdtn Sabda beliau,

t1!, ). .>;A i :w'u b* e'e u;L.

"Maklah pemah dihalalkan badku saat di dang lnri, 
'mnun

kemudian bqbku kqtbli kauciann5a,'menunjukkan dihalall{an unfuk
beliau penumpahan damh. halal di luar tanah hamm, kernudian
diharamkan penumpahan di dalamnlp, lalu dihalalkan untuk beliau
sesaat dan kerrudian dihammkan kernbali (baca: berlaku kernbali
kesuciannya). Kerrudian, hal ini menekankan adanya pelarangan analogi
tanah ha'am dengan tanah lainryra, dan juga pelamngan mengilfuti
beliau di dalam hal ini, 1Bng dituniukkan dalam pemyataan,

'Dan jil<a s*@ftng bqtab bhvn sernua ifu bteh dilatrutran
l<arena s&wh rukhnh dangw dalih bhwa Rasururah At tetah

melakukan Wryangn di Makbh, Enh lnbtranhh kepdanl,a,
'Saunggulnga Allah & telah mqnfuilan Urr dahm tnt itu kepda
Ruulullah S, tnnun tidak pda lalian,

Perrryataan di atas sekaligus merrbantah mereka
kepada hadib pernbunuhan hnu Hanzhalah. Hal tersebut menrpakan
s,:o,t.t rulclslmh (keringanan) bagi Rasululhh, dan ormg sdain Miau
dilarang untuk mengikuti beliau di dahm hal tersebut. Dalam pemyataan
di atas juga diielaskan bahwa hal ters€but dipe$olehkan lhusus untuk
beliau.

Sernentara 5nng dirirrnptkan di dalam hadits adalah
pem5ntaan Amru bin Said Al Asldaq, lnng dibantah oleh sabda

Rasulullah yang hadits tersebut diriwayatkan syuraih. Maka, sabda

Rasulullah lebih hpk untuk diikut.
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Sedangkan hukuman cambuk bagi pelaku zina, hukuman potong

tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian dan perintah hukum
qishash bersifat mutlak pada seluruh tempat dan wakfu. Hal tersebut

mencakup semua tempat tanpa ada penenhran di dalamnya. Dengan

kata lain, dapat dilakukan pada sernua ternpat yang dimungkinkan

menegakkan hukuman tersebut di dalamnSn meskipun di luar,tanah
haram.

Kemudian, apabila hal ini bersifat utnum, maka 5ang kami

sampaikan di atas adalah sesuatu yang bersifat khusus. Meskipun

mereka telah mernberikan pengkhususan pada wanita hamil dan orang

sakit gnng diyakini kesembuhannya. Sehingga, hukuman had bagi

mereka mesti difunda demikian juga dengan hukuman had bagi wanita

hamil. Sehingga, pengkhususan 5nng kami sebutkan di atas (5pitu:

penundaan hukuman bagi orang 5,nng berlindung diri di tanah haram)
juga dapat diterima.

Jika telah demikian, maka omng tersebut (baca: yang berlindung

diri di tanah haram) tidak boleh dilagnni dalam hal jual beli, tidak diberi

makan dan fidak dilindungi. Akan tetapi dikatakan kepadanya,

"Bertal$/alah kepada Allah, dan keluarlah dari tanah hamm, agar dapat

ditunaikan hak (Allah &) darimu atas perbuatan yang telah kamu

lakukan sebelumnya." Apabila dia telah keluar dari tanah hamm, maka

hngsung diambil hak Allah dari dirinya. Ini mempakan pendapat semua

' ulama 5rang kami sebutkan diatas. Hal ini disebabkan, apabila dia diberi

makan. dan perlindungan, maka dia akan bertahan berada di tanah

hamm, sehingga hak tersebut (kanajibannya untuk diberi hukuman had)

akan hilang. Apabila semua png berkaitan dengan kebufuhan hidupnya

dapat dicegah, maka hal ini mempakan salah safu wasilah unfuk

mengeluarkannya dari tanah hamm, agar kemudian difunaikan hak

Allah & dari dirinya. Kita tidak boleh mernberi makan orang yang

melakukan findak keiahatan Snng berlindung diri di tanah haram.

' 
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demikian juga tidak boleh memburu hevrran buruan di tanah haram. Kita

tidak boleh melakukan hal ini.

Ibnu Abbas rS, berujar, "Bamngsiapa yang dikenai hukuman

had, keraudian dia berlindung diri ke tanah haram, maka dia tidak boleh

dipergauli, dilayani jual beli dan tidak boleh dilindungi. Salah seorang

boleh mendatanginya dan berkata, "Hai Fulan, bertalnrmlah kepada

Allah." Jika dia keluar dari tanah haram, langsung ditegakkan hukuman

had kepadanya." DiriwaSntkan oleh 6bru-.169

Barangsiapa membunuh seseorang yang berhak mendapatkan

hukuman qishash di tanah hamm, mencambuk atau memotong bagian

tubuhnya yang manapun, maka dia fidak diberi hukuman. Karena,

dengan perbuatannya tersebut dia telah menunaikan hak-Nya pada

keadaan yang tidak dapat ditunaikan hakNya dari diri orang tersebut.

L578. Masalah: Abu Al Qasim AI Kharqi berkata,
'Barangsiapa yang membunuh atau melakukan tindakan

. yang berefek hukuman had, maka dia harus di hukum di
dalam tanah haram-"

Maksudnya, barangsiapa yang mertrsak kehormatan tanah

hamm dengan suafu perbuatan f.rirri"a di dalamryn png berefek

adanya hukuman had atau qishash, maka dia harus diberikan hukuman

had tersebut. Dalam masalah ini, kami fidak menemukan silang

pendapat. Atsmm meriwayatkan melalui isnadnya dari hnu .Abbas,
"Elamngsiapa Jnng melakukan kezhatiman di tanah hanm, maka dia

harus diberil<an hukuman atas kqhaliman lang dilakuk6nny6.LTa"

Allah telah memerintahkan membunuh orang yang melakukan

pembunuhan di tanah hamm. Allah berfirman,

15e HR. Ath Thabri Dalam "Tafsir"nya, (4/9-LOl dari hadits Ibnu Abbas ,9.
170 gp. Ath Thabri Dalam "Tafsir"n3,ra, (4/L0) danhadits hnu Abbas .9,.
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"Dan janganlah kamu memaangi mqeka di Maqidil Hamm,

kauali jika mereka l,ramu di tetnpat itu. Jika mereka

munemngi kamu (di tanpat itu), mal<a bunuhlah mereka- (Qs. Al

Baqarah 121: tgLl

Allah menghalalkan mernbunuh mereka saat mereka memerangi

di tanah haram. Karena, penduduk tanah haram membufuhkan

perlindungan diri dad pelaku kernaksiatan, sarna seperti penduduk

wilufh lainnya, derni unfuk menjaga diri, harta benda dan kehormatan

mereka. Jika fidak diperbolehkan menegakkan hukuman had pada

pelaku kemaksiatan, maka had Allah akan terhalangi dan tidak berjalan

dengan baik. Sehingga pada akhimya, kemaslahatan 5nng seharusnya

dijaga akan terle',vatkan. Karena, pelaku zina di tanah haram telah

memsak kehormatan dan kesucian tanah haram ifu sendiri, sehingga

kesucian sesuafu tidak menghalangi penegakan hukum kepadanya.

Sama seperti pelaku zina di istana seomng raja, lnng tidak boleh

terlepas hanya karena kehormatan kernuliaan seorang raja. Berbeda

halnya dengan orang 5nng berlindung diri ke tanah hamm, atas

perbuatan kriminal yang telah dilakukannya di tempat lainryra.

Pasal: Sedangkan kesucian Madinah fidak

menghalangi pelaksanaan hukuman had dan hukuman

qishash- Karena, yang disinggung oleh nash haqn kesucian

tanah haram Makkah, dan bukan Madinah- Sehingga, tidak

dapat menganalogikan Madinah dengan Makkah dalam hal ini.

Demikian juga, tidak dapat menganalogikan Makkah dengan berbagai
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daerah di belahan burni, dimana pelaksanaan hukuman had dan qishash

yang tidak terhalangi pada wilayah tersebut. Karena, Allah telah

memerintahkan pelaksanaan hak dan hukuman had secara mutlak di

berbagai tempat dan waktu. Kecuali tanah hamm png berbeda dengan

wilayah lainnya. Karena, Makkah mempakan tempat kiblat kaum

muslimin, dan di dalamnyn ada Baifullah Snng merupakan rumah

pertama yang di bangun di muka bumi. Dmana, Maqam Ibrahim ada di

dalamnya yang merupakan salah satu tanda bukti yang kuat. Sehingga,

tanah haram tidak dapat disamakan dengan Srang lain, dan tidak dapat

dianalogikan dengan tempat lain. Wallahu A'lam.
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u;r ,iJo;tt iv' 1 v'9;
Bab Potong Tangan Terhadap Kasus Pencurian

Adapun dalil tentang ketentuan hukuman potong tangan

terdapat di dalam Al Qur'an, Sunnah dan Ijmak. Dalil dari Al Qur'an

tentang hukum potong tangan adalah firman Allah &t

@t:'.3,$ts6fria566lC
"Iaki-laki 5nng mencuri dan perempuan tnng mencui,

potonglah tangan'kduan5n." (Qs. Al Maa' idah' [5]: 38).

Sedangkan dari Sunnah adalah riwa5nt dari Aisyah 6 bahwa

Rasulullah $ bersabda,

$U )6; $ e,^11 #
"Hukum potong bngan berlaku unfuk pancwi lebih dari

se.perenpas 6lina".l7l" Rasulullah juga bersaMa,

171 63. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sanksi had, (72/67891; Muslim

dalam pembahasan tentang sanksi had, bab: sanksi penqrian (3/L312-1313); Abu

Daud (4/4384\;,At-Tirmidzi (4/L445li HR. An-Nasa'i18/4932); Ibnu Majah (2/2585)i

Malik dalam At Muowththa' (2/834, Ahmad Musnad Ahmad (6/361, Ad-Darimi
(2/23OOl, Al Baihaqi As-qunan Al Kubm(8/256l Abu Daud Ath-Tha5ralisi (1582).
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e'6?ri;:i:ilJ;b
e,i? r;1 tiv

;'friobT
"Sunguh onng sebelun kalkn bhna, karerza jil<a seonng

bangsawan 5ang mana.ri finka mqeka sdangkan
frl* oftng 5png larnh mencwi rrvaka mqela pun mantotong
bngannSn.tzz" 64uthfaq Alaih).

Hadits-hadib hin S;ang menemngkan tentang hukum potong
tangan akan dibahas pada bab-bab yang seilai dengan konteksnya.
sedangkan dalil dari ifnak adalah bahun kaum Muslimin telah berijrna
atas wajibnga potong tangan bagi pencuri.

1579- lrlasalah: Abu Al Qasim At Kharqi berkata,
'Jika seor:rng telah mencuri seperempat dinar logam, atau
tiga dirham kerhs, atau makanan senilai tiga dirham dan
lain sebagairyla, dan ia telah merrcrrri harta tersebut dengan
penjagaan orang lrang memiliki harta tereebut, maka ia
tetap dijafuhi hulnrrnan potong tangan--

MenuM Abu Al Qa6im hukurnan potong tangan jatuh jilo
memenuhi tujuh qBrat berilnrt:

sgnrat Pertarna: Pencurian, makna dari pencurian itu sendiri
adalah mengambil suafu harta dengan sernbunyi. Redal$i yang s€rupa
dengan makrn tersebut adalah mendmgarkan dengan cara sembunyi-
sernbunyi dan mencuri pandang, dimara hal tersebut terlaksana karena
tidak diketahui oleh omng lain. Karena itu, nka seseorang mencopet

172 gp- Al Bukhari dalam pernbahasan tentang ephadat (s/z64rl, peperangan
(7/43041, sanksi FIad 112/678€'6800), Mr$lim dahm pernbahasan tmtang sanksi
tlad, bab: PemotorEan tangan pencuri yrang t€rftormat dan 37ang bvl<an (g/l3l1/gl,
Abu Daud (4/43731, AFI{asa'i l8/49LZl, Ibnu Ir{aph e/2ru21, Ahmad (162l, Ad-
Darirni (2/23021-
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sesualu, maka perbuatan tersebut tidak bisa dinamakan pencurian dan

pelakunya tidak dijafuhi hukuman potong tangan. Adapun menurut Iyas

bin Mu'awiyah pelakunya tetap dipotong tangannya, dia berkata,

"seorang pencopet dipotong tangannya karena dia bersemunyi dalam

mengambil harta seseorang, maka ia dihukumi sebagai seorang

pencuri." Sedangkan Ahli Fikih dan Fatwa berpendapat sebaliknp.

Diriwayatkan bahwa Nabi $ bersabda,

"Seomng

potong tangan.'t73

U;?-It\rs.at J;'d
pengkhianat dan pencopet iO* Oriu*n, hukum

Diriwayatkan juga oleh Jabir: Basulullah $ bersabda,

U4tJb;;
" &orang Wramps ttut^k d^Fat diiafuhi fuifum potong

tanga1.174"

Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, dia berkata:

Ibnu Jarij belum pemah mendengar hadits tersebut dari Abu Zubair,

dimana hukum potong tangan hanya jatuh unfuk pencuri saja,

perampasan dan pencopetan beda dengan pencurian yang pelakunya

tidak dapat d&etahui setelah pencurian, adapun perampokan dan

pemmpasan dapat diketahui pelakunya.

Terdapat perbedaan riwayat yang bersumber dari Ahmad

mengenai hukum seseorang yang tidak mau mengembalikan barang

pinjaman. Menurut riwayat Ahmad maka orang tersebut dapat dijatuhi

hukuman potong'tangan. Riwayat tersebut merupakan pendapat Ishak

r73 H3. Abu Daud (4/43924393) yans bersumberkan dari hadits Jabir; At-
Tirrnidzi (4/M4a\ An-Nasa'i (8/49871; hnu Malah l2/2597ti Ad-Darimi (2/2301dari
hadib Jabir.

u4 HR. Abu Daud (4/439lli Al Baihaqi dalam As-Sunan (8/2791, Ahmad dalam
Musnad Ahmad(3/3801, sanadhadits irn shahk.
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yang didasari dari Riwayat dari Aisyah g bahwa seorang perempuan

meminjam sesuafu kemudian ia tidak mau mengembalikan barang

tersebut, Rasulullah # prn menyuruh seseorang untuk memotong

tangan wanita tersebut.

Setelah kejadian tersebut keluargan5n 5nng diwakili oleh Usamah

datang menghadap dan berbicara dengan Rasulullah # talu
Beliau $ bersabda,

"Apal<ah engkau tidak mengetahui bhwa aku telah bqbicam
miangenai hukum Allah &t?", kemudian Beliau berdiri sambil

menyatal<an, 'Sungguh telah celaka suafu lawn sebelum kalian dimana
jika seorang bangsawnn gnng mencuri maka merela mengacuhkann5n,

sdangkan jil<a omng 5ang lemah mqtcuri maka muekapun memotong

bngann5a. Demi Allah, jika Fatimah binfr Muhammad mencuri, mal<a

sap al<an munotong bngann5n."Dengan berlandast<an hadits ini,

,+ittnh bql<ab, "Omng 5nng tidak mau mengembalikan barang

pinjatnanngn maka hukumann5p adalah potong bngan." Ahmad

menguatkan pemyataan Aisyah dengan mengatakan, "&3a frdak

mendapatkan dalil Sang dapat manb&skan hukumann5n dari potong

tangan. " Muttafaq alaih. 175

Terdapat riwayiat lain yang merryatakan bahwa orang tersebut

tidak dipotong tangannya. Pendapat ini bersumber dari Al Khuraqi dan

Abu Ishak bin Syaqila, .Abu Al Khaththab dan para Ulama Fikih.

Pendapat ini merupakan pendapat 5nng kuat, inqn Allah, yang

berlandaskan pada sabda Rasulullah $,

"Samng pangkhianat tidak dipotong bnganng." di mana

hukum potong tangan menjadi wajib han5ra pada kasus pencurian saja,

175 1"61, diielaskan dalarn hadits sebelumnya.

d$t;''Ur
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sedangkan oftmg yang tidak mau mengernbalikan bamng pinjaman tidak

termasuk ke dalam pencurian, tapi ia digolongkan ke dalam

pengkhianat, dan kasus ini juga berlaku bagi omng yang tidak mau

mengembalikan barang titipan.

Adapun jafuhnp hukuman potong tangan pada perempuan di

atas adalah karena kasus pencuriannln bukan karena dia tidak mau

mengembalikan barang pinjamannSTa, cobalah perhatikan sabda

Rasulullah #f,

) o,

w
"Sungguh omngrcmng sebelum l<alian binas l<arena iika

seoftng bangsawan tnng mqrcuri mah mqel<a mengacuhkann5a,

sdangkan jika omng t/ang lamh mqtcuri mal<a merel<a pun memotong

tangann5/a."

Sebagian lafazh cerita yang bersumberkan dari Aisyah

menceritakan bahwa seomng bangsa Quraisy 57ang dikenal dengan kasus

pencurian Makhzumiah....haditsn5n telah salp sebutkan sebelumnya,

diriwayntkan oleh Al Bukhari.

Pada riwayat lain dinyatakan bahua OooG* di atas dihukum

karena dia mencuri beludru. Hal ini dilandaskan dengan hadits Al

Atsmm dengan isnad dari Mas'ud bin Al As,ad, ia berkata, "Ketika

perempuan tersebut mencuri beludru dari rumah Rasulullah $, maka

kami memandang besar losus ini dimana Perempuan tersebut adalah

keturunan Qumisy." lalu kamipun mendatangi Rasulullah S dat

melaporkan kasus tersebut, "karni telah menebu.s kesalahannln dengan

40 ons." Rasulullah $ berkata, "kbih baik dia . dirin5a."

.Setelah kami mendengar perq,rataan lenrbut Rasulullah tersebut, maka

kami pun bergegas menghadap Usarnah dan kamipun memberitahun5n
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mengenai apa yang diberibhu Rasulullah $, bahura hadits tersebut

sesuai dengan apa yang disampaikan 6i.r.1r.126

Dari keterangan di atas dapat dikebhui bahura cerita tentang
perempiran tersebut adalah safu (cerita pencurian dan penolakan barang
pinjamannya) dimana dia dijafuhi hukuman potoql tangan karena l<a"t,s
pencuriannya, sedangkan Aistahe juga mengefiahui kasus penolakan
pengembalian barang pinpmannSTa karena kasus tersebut juga sangat
mashur. Dari keterangan lrang telah kita sebulkan di atas, kita ketahui
bahwa menggabungkan hadits-hadits, mengetahui rnalrsud hadits-hadits,
qiJns, dan pendapat pam ularna harus dapat didahulukan-

Syarat Kedua: Bamng yang dic,ri harus mencapai nisab. rdak
ada perbedaan pendapat di antam pam ularna mergenai perrcurian png
tidak mencapai nisab fidak diiafuhi hukurrnn potong tangan, kecuah
pendapat Al Hasan, Daud, hnu binti Aslrslnf i. Adapun dari kalangan
Khawarijberpendapat, "seomng pencuri tetap di!fuhi hulnrrrnn potong
tangan pada pencurian Snng rumlahnva sedikit atau banlBk karena dalil
dari Al Qur'an meny.atakan secara urnurn. Hal ini dipertegas hgi dengan
hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hrrairah ft, bahun
Nabi $ bersabda:

bi-: ;:ri & 14r iit Grrilr hr '";t

.i.i-'e
"Allah melalmat H*tri t/ang marutri bti lalu &

dijatuhi hukuman ptong bngan, dan mqtani tdw lalu diiatutn
hukuman potong tangan-' (Muttafaq alai$lT/. Hadits ters€but

176 1n6', disebutkan dalam masalah terdahulu 157g no- hadib 2-
177 HR. Al Bukhari dalam pernbatnsan tentang sanrd had, bab: Laki-laki 3prrg

mencuri dan perempuan !,ang mencr,ri maka potorghh Frtgan kedrnrryra (lz/6iggi,

zelt
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menjelaskan jika seorang mencuri suafu berrda dari penjagaan seseorang

maka ia akan dijafuhi hukuman potong tangan seperti pencuri dalam

jurnlah besar.

Sedanskan menunrt pendapat kamr- bahwa hadits Nabi yang

menyatakan, " Tidak ada hukuman ptoryI bngan kecuali menapai

sepeft,mpat dinar atau lebih.'(Muttafaq ahihllza dan ijmak para sahabat

Snng akan kami jelaskan nanti, mempakan penjelasan yang khusus

mengenai apt Al Qur'an yang berbentuk ulnuln. Mungkin saja nilai tali'
yang diceritakan dalam hadits setara dengan seperempat dinar atau

lebih, begifu juga dengan telur yang mungkin setara dengan seperempat

dinar.

Terdapat perbedaan riwayat dari Ahmad mengenai kadar nisab

lnang \ /aiib dijatuhi hukuman potorg tangan. Diriwayatkan oleh Abu

Ishak alJatzajaani bahwa kadamya adalah seperempat dinar emas, tiga

dirham atau nilai 5nng setara dengan tiga dirham. Ini merupakan

pendapat Malik dan Ishak.

Diriwa5ntkan dari Al-Atsmm bahura jika seseorang mencuri

selain emas dan perak ylang nilainp sefiam dengan seperempat dinar

atau tiga dirharn, maka omng tersebut diiafuhi hukuman potong tangan.

Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa benda lrang tidak

tergolong dalam nilai mata uang dapat disetarakan dengan nilai mata

uang, yaifu seperempat dinar dan tiga dirtnm. Jika nilainya kurang dari

seperempat dinar atau tiga dirham, maka pencurinya tidak dijafuhi

hukuman potong tangan- Pendapat ini bersumber dari Al-laits dan Abu

Tsaur. Hal ini juga dilandaskan pada perngrataan Aisyah,

(+6 )q i'r erl a",
Mnslim Pn/13141 dengan lafazhnp tui-I{asa'I (8/1888), Ibnu Majah (2/25831,

Ahrnad (2/2531, dan Al Baihaqi (8/?,5,31.
178 1"61l diielaskan sebelumnlp pada nomor 1-
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"Hukuman Wtong bngpn hunsa jafuh pda pancurian
seperempt dinar abu l&ih.179 por6upat ini juga din5ratakan oleh
Umar r{9, Utsman d&, Ali 9,, para ulama fikih lnng fujuh, Umar bin
AMul aziz, Arna'i, slnf i dan lbnu Mundzir yang bersumber dari hadits
Airyah g bahun Rasululhh $ bersaMa,

"Hukuman pototg brgpn hunta hfuh pda pancwian
seperempt dinar atau ldih.'

Adapun menurut Utsman AI Batta, "Hukunmn potong bngan
jatuh pda pstcurian stu dhlnm .aku l&ilt" Riurayrat lain dari Abu
Hurairah, dan Abu Sa'id merryratakan bahwa hukuman potong tangan
jafuh pada pencurian ernpat dirham atau lebih.le sedangkan riuqrat
Umar menyatakan bahun hukuman potong tangan haqn jafuh pada

seperlima.181 Pendapat ini diryratakan oleh sulaiman bin yasar, Ibnu
Abu [.aila, hnu syabrarnah dan Hasan gnng berlandaskan pada riwdlnt
Anas yang menyatakan, 'Abu Bakar telah mernberi hukuman potong
tangan kepada seseomng pada penarian p€risai 3Bng nilain5n setam

Iima dirham", diriwa5ntkan oleh AI Jazajaani dengan anadryasendiri.

Atha' dan Abu Hanifah berpendapat, *seomng pencuri dijatuhi
hukuman potong tangan iilo ia rnencuri safu dinar atau sepuluh

dirham." Pendapat tersebut berlandaskan pda riwaSTat Al Hujjaaj bin
Artha'ah yang bersumbe*an dari Amru bin Syr'aib dari ASnhnya dari
Kakeknya dari Rasulullah $, bahwa Beliau b€rsabda,

l1? Tetah diielaskan pada bab lpng sarna haditsl.
180 HR. Al Baihaqi Dalam A*6.mn al Kubm (8/262|, hnu Syaibah dalam

pernbahasan tenbng sanlsi rbd, Bab: Pencrri dipoturg brEarnya minimal dengan
,umlah 10 dirtram (6/M41.

181 gg. Ad-Daraquthni (3/l:85i'1,A1Baihaqi Dahm Ar-S.rnan At Kubn(8/26?,, b
merryatakan bahwa sanadnya terprmrs.

tVci )6; f3 e\|er
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'Hukuman potong tangan haryu iafuh pda pencuian sepuluh

dirharn.nts2 pn 4up1 tersebut dipertegas dengan riwayat dari Ibnu

Abbas l,ang mengatakan, "Rasulullah fl) tdah menjatuhi hukuman

potong tangan pada pencurian yang nilairya setara safu dinar atau

sepuluh dirham.le." Pendapat lain dari Aft-Naktla'i menyatakan bahwa

hukuman potong tangan jafuh pada penonian ernpat puluh dirham.

Adapun menurut pendapat kami berlandaskan pada riwayat Ibnu

urnar bahwa Rasulultah $ menjafuhi huh.unan potong tangan pada

pencurian perisai png nilainya setara tiga difiam, muttafaq alaihle.

Ibnu AMi Bar berkata, "hadits tersebut menrpakan hadits yang paling

rh.hih riWayatrya pada permasalahan ketent6n batas nisab pencurian.

Para Ulama pun tidak berbeda pendapat mengenai hal tersebut.

Sedangkan hadits yang dijadikan Abu Flanifah sebagai landasan

hukum 37ang diriwayatkan oleh AI Hajjaj bin Artha'ah adalah hadits dail

dan hadits lain yang diriwayatkan Al Haiiai iqga merupakan hadits daif

Sedangkan hadits kedua Snng menerangkan bahwa hukuman tidak ada

182 HR. Ahrnad l2/2o4;); Ad-Daraqurthni (3/L92-L931, Al Baihaqi Dalam .4.1

Mujtum'(6/273), ia bedrata: "Driwayatkan oleh Ahrrnd Dalam sanadnya terdapat

Nash bin Bab yang petiua5;atannla dilemahkan oleh.Jurnhur.n Ahmad berkata: "Tidak

terdapat permasaal Dalam sarndn5a, hal ini s€nada dengan pendapat Az-7aila'l

Dalarn /Vasf?6 Ar-Ratrah (3/3591.1a berkata Dalam At-Tanqih "Al Hajjaj bin Artha'ah

adalah seorang Muclatbdan hadib ini belum didergar oleh Amru. Sedangkan S!,aikh

Ahnad Sryakirr Rahinnhubhmenptakan batrun wery dialah shahih'
rss tm. Abu Daud 14/4387), ia berftata: "Otlnqn*an oleh Muhammad bin

Salarnalr, Sa'daan bin Yalrya dari hrm ls]tak d€rgAn m€nggunakan amdnla- Iatd
du,alBt ini adalah dhaif larena t€riadi losLls 'an'arldt tbrm lshak dan dia dinlptakan

."6"i Milatlas.
144 HR. Al Bukhari (12/679ffi797), Fath z4l.&rrpernbahasan sanksi had, Bab:

Pencud laki-laki dan pencnri perempuan; Muslim dahm pembahasan tentang sanksi

w@/6/4985); At-Tirmi&i (4/l446tiA&Nasa'I.(8/4922); Ibnu Majah (2/25&41; Ad-

Darimi lz/zgo]]l; Malik di Dalam Al Mumthtln' e/83L); Ahmad Dalam Musnad

Ahrnd (2/ 6,54, 80, 82, 1.43), dan Abdur Pa,utk Dalam Al Musharun f (10 / 189 68)'
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hukuman potong tangan kurang dari sepuluh dirham merupakan hadits

5nng tidak bisa dijadikan landasan hukum dalam permasalahan ini.

Mereka menyatakan bahwa hukuman potong tangan jatf, pada

pencurian sepuluh dirham, dimana standar yang dipakai adalah dktnm

dan tidak mengakui perisi png disetamkan nilaiqn dengan dkham.

Selama exnas diiadikan standar ulor, maka boleh iuga

menjadikan uang kertas sebagai standar ukur pencurian seperti bagian

zakat, di5nt dan nilai akan suafu bamng- Diriunyatkan dari Anas bahr*ra

seorang pencuri telah mencuri perisai 5nng nilairya setara dengan tiga

dirham, pada saat ifu Abu Bakar telah menjafuhinya hukurnan potorg

tanga1118s.. Kasus lain teriadi di masa Usman dimana ia dihadapkan

kepada seorang pencuri Uhuj (semacam buah ieruk, terj.), kefika ifu

Usman menjafuhin5a hukuman potong tangan dimana nilai Spng

dicurinya setara dengan ernpat dinar186.

Pasal: Jika seorang mencuri anafu barang lrang
nilainya murni empat dinar, maka baginya hukurnan potong

tangan, walaupun terdapat campumn atau biji ernas lnng harus

dimumikan, karena crmpumn b$i ernas dapat menyusutkan nilai slafu

bamng. Hukuman potong tangan jahrh pada pencurian barang !,ang

nilainya empat dinar ernas. Jika seseorang merrcuri senilai ernpat dinar

dari potongan sesuafu atau biji ernas mumi atau perhiasan, maka iatuh
baginya hukuman potong tangan. Hal ini mertrpakan pendapat Afmad

Snng diriwayatkan oleh Al Jauzajani, ia berkata, 'Sa!;a berkata kepada

Ahmad, "Bagai kasus orrng yang mencuri arnas dinar?", ia bedota,

"Dengan mencuri kepingan €[nas, atau cincin atau perhiasan."

Pendapat ini juga mgrupakan pendapat keban5pkan kalangan Syaf i-

145 HR. Al Baihaqi Dalam As-iwrin Al Kubm (8/?591, AMur Razak Darlarm N
Mu*amaf (lO / L89n, hnu Abu q/aibah (6/Ml.

186 HR. Al Baihaqi Dalam As-Sumn Al Kubm (8/?ffi-?f,l21, I{alil( Dalam /4/
Mumdztha' (2/8321, dan hrm Abi qpibah 6/el
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Sedangkan Al Qadhi berpendapat ada dua sisi yang harus

diperhatikan dalam menjafuhkan hukuman potong tangan. Salah

satunya kadar tersebut tidak bisa dilandaskan bagi hukuman potong

tangan, dan ini merupakan pendapat sebagian kalangan Syafi'i karena

nilai yang dijadikan standar adalah dinar.

Sedangkan menurut pendapat kami bahwa standar tersebut

adalah seperempat dinar, karena ifu di dalam bahasa arab ada isfilah

kepingan dinar, biji dinar dan dinar mumi dan biasangra seseorang juga

tidak mungkin unfuk mencuri seperernpat dinar mumi kecuali dalam

kepingan-kepingan, karena ifu dia wajib dijafuhi hukuman potong

tangan dan ini adalah ketenfuan Allah & mengenai standar penilaian

dinar.

Di lain hal terdapat perMaan pendapat jika seseorang mencuri

kepingan-kepingan dinar atau blii ernas Snng nilainp tidak sama dengan

seperernpat dinar, tapi jika sampai seperempat dinar, maka dapat

dijatuhi hukuman potong tangan. Adapun Snng dimaksud dinar dalam

permasalah ini adalah alat ukr-r yang dipakai sekamng, yaifu setiap tujuh

dinar sama nilainya dengan sepuluh dirham. Ket€nfuan tersebut sudah

ditetapkan pada masa Nabi $ dan hitggu sekararng tidak ada

perubahan.

Jika dirhamnya berbeda-bda, maka standar yang dipakai juga

sama yaifu setiap tuiuh dinar sama nilainya sepuluh dirham. sedangkan

standar yang dipakai unfuk hukuman potong tangan adalah tiga dirham

mumi atau campuran sebagaimana 1nng akan dijelaskan di dalam

madzhab kami dan menurut Abu Hanifah bahr,ra yang dijadikan standar

adalah yang dirham mumi. Keterangan mengenai dalil Abu Hanifah

telah dijelaskan dahulu t€ntang dirharn. Begifu juga dengan dinar yang

standam5a jtrga telah d$elaskan dahulu. Ketentmn hukuman potong

tangan dari dinar dan dirham adalah sampai nilainya setam dengan tiga

dirham mumi.
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syarat Ketiga: Bamng yang dicuri berbentuk harta. Apabira
seseorang mencuii sesuafu yang bukan berbentuk harta, maka tidak
jafuh baginya hukuman potong tangan baik },uns dicuri adalah anak
kecil maupun oftmg deunsa- pendapat ini merupakan pendapat Syafi'i,
Ats-Tsauri, Ashhab ar-Ra'i, dan hnu Mundzar, hal ini diriwayatkan oleh
Abu Al Khaththab dari riua5rat Ahmad.

sedangkan menurut kami bahwa fidak Ffuh hukurnan potong
tangan pada sesuafu 5nng tidak berbenfuk harta seperti menculik omng
deunsa yang sedang tid,r. Apabila ini terah ditera*pkan, mal' apabil;
omng tersebut mengenal*n perhiasan, atau pakaian yang sampai
nisabryn maka ia juga fidak dijafuhui hukurrnn potong tangan. pendapat

ini adalah pendapat Abu Hanihh dan kebanSpkan kalangan syafi'i.

Adapun menurut Al-Khattab bahura hal tersebut dijatuhi
hukuman potong tangan. Pendapat ini adarah pendapat Abu yusuf, dan
Ibnu Mundzir hal ini dilandasi dengan keterangan dari apt Al eur'an
dan karena dia telah menc,ri sesuafu Snng sudah sampai nisabnSa,
karena ifu r,rnjib baginsa diiafuhi hukurnan potong tangan sarna halqla
jika ia mencuri bamng ihr saia tanpa orang 5Bng menganakan bamng di
tubuhnya.

sedangkan menurut kami bahun r*sus tersebut tidak dapat
dilrfuhi hukurnan potong tangan, sama halnya dorgu" penc,rian
pakaian yang dikenakan oleh orang deunsa, dengan buld yang
men5ntakan bahwa suafu benda yang ditemukan pada barang temuan,
maka hukumngn mengikuti hukum bamng temuan tersebut. Begifu
haln5ra kasus pencurian omng der,vasa snns mengenakan sebtnh benda,
maka pencurinSa fidak dijafuhi hukuman potong tangan.

PasaL Jika seseorang mencuri seorang. hamba anak-
anak, maka orang tersebut dijafuhi hukuman potong tangan
dan ini merupakan pendapat kebaqnlran ulama. Ibnu Mun&ir
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menyatakan, "Kasus ini telah disepakati dan diketahui oleh kebanyakan

Llama, diantaranya adalah Al Hasan, Malik, Ats-Tsauri, Syafi'i, Ishak,

Abu Tsaur, Abu Hanifah dan Muhammad. Pencurian anak kecil yang

Udak dgatr,rhi hukuman potong tangan adalah anak kdcil yang belum akil

baligh, dan jika sudah ahl baligh rnaka pencurinlp tidak dapat d$atuhi

hukuman potong tangan kecuali pada lieadaan tertidur, gila dan hamba

Snng tidak dapat mernbedakan antara ttnnnp dan omng lain dari segi

kepafuhanryn, pencurian hamba tersebut dapat dijafuhi hukuman

potong tangan.

Abu Yusuf berkata, "'Hrk ** potong tangan tidak dapat

d$ahrhi pada pencurian seomng hamba walaupun hamba tersebut masih

anak-anak, karena k€fika seseomng tidak dijafuhi hukuman potong

tangan pada penorian seormg hamba danrasa, mala tidak dapat

dijafuhi hukuman potong tangan pada pencurian anak-anak, dan kasus

ini juga bertaku bagi pencurian oremg lnng merdeka."

Menurut kami barangsiapa gnng mencuri suafu harta yang

dimiliki oftmg lain Snng nilainyn setara dengan nisab, maka pencuri

tersebut dapat dihukurni potong tangan, sama halnya dengan kasus

pencurian heuran. Kami memisahkan kasus pencurian orcIng yang

merdeka, dimana ia tidak dapat digolongkan kepada harta. Kami juga

mernisahkan pancurian olang der,rnsa dirnarn pelakunya tidak dijatuhi

hukumqn potong tangan kecuali orang dqrlasa tersebut dicuri dalam

keadaan hilang akalnya karena tidur atau gila, maka ketika itu pencuri

tersebut dijafuhi hukuman potong tangan

Terdapat dua pendapat mengenai pencurian omng dewasa

dalam keadaan tidur atau gila atau pencurian anak kecil. Pendapat

p€rtama menSntakan bahun pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong

tangan, karena orcmg deu/asa tdak dapat diperjualbelikan dan

pernindahan kepemilikannya fidak diakui. Pendapat kedua menyatakan

bahwa pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan, karena orang
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deunsa dapat dirniliki dapat dihargai, sama haln5n dengan penarian
hamba saha!,a. Ketenhnn hukurnan kasus di atas sama haln5n dengan
hukuman pencurian hamba mhaya, karern hamba saha37,a dapat
diperjualbelikan dan dapat dihargai dengan uang. Adapr.'r hulilm
pencurian mlabb (orarlg separuh hamba sahaSn dan s€paruh
merdeka) fidak dijafuhi hulnrrnan potong tangan, kare,a fuann5la t.rdak
mernilikinp sepenuhnya.

Jika seandainp orang mukatabmengambil
manfuat lebih dengan paksaan, rnaka ia harus mernberikan imbalan
kepada mulabb tersebut Jika h mengutungnla, maka si fuan harus
mernberikan imbalan lrang sepantasnyra sdarna iu dikurung- Jika
ses@rang mencuri sestrafu did harta si mlabb, maka ia unjib
dikenakan hukurnan potong tangan, karena harta mut<abb tdarp
menjadi hak milikrya, tapi iika lnns mencuri adalah tuannlra maka ia
tidak d$afuhi hukrrnran poturg tarBan, karena tuannp merniliki hak
miliki terhadap kepernilikan tanb mubbb. Karena itu jika si tuan
meniduri budak p€rernpuannln rnaka ia tidak diiafuhi hukuman.6ad.

Pasa[ Jika seseorang mencuri air, maka ia fidak
dijafuhi hukuman potong tangan. pendapat ini bersumber
dari Abu Bakar, dan Abu ldrak bin syaqira. Alasan mereka
adalah karena air fidak dapatdiinveshsikan, dan saln tidak menernukan
ada perbedaan perdapat nreng€rni rnasalah ini. sedangkan mengenai
pencurian rumput dan garam Abu Ishak bin qraqila berpendapat batu,a
pencurin5ra tetap diiafuhi hutnrrnan potong tairgan, karena rumput dan
gamm dapat diinvestasikan. IGsus ini sarna dengan kasus penorian
iemmi dan gandr-un

sedangl'n unfuk l.sus penc,rian es Al eadhi berperdapat
bahwa porr"i.rn tersebut digcrlatdon ke dalam penarian air karena es

ak png dibdorlaru lGsus pena,ftrn ini sebenamp lebih
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mirip kasus pencurian garam, karena es dapat diinvestasikan-

sedangkan pencurian debu yang kurang diminati orang karena hanr

digunakan unfuk pelumuran bangunan, ketentuan hukumnya adalah

pencurinya fidak dihukumi potong tangan, karena debu tidak dapat

diinvestasikan. [-ain halnp jika debu tersebut memiliki nilai jual yang

tinggr seperti debu Armenia yang dapat disunakan obat atau dapat

dimandikan atau diladikan bahan peurama seperti lumpur merah, maka

terdapat dua pendapat dalam hal ini: pendapat pertama merlgatakan

bahwa pencurinya tidak dijafuhi hukuman tangan, karena ia tidak dapat

digolongkan kepada benda gnng dapat diinvestasikan, salna halnp

dengan kasus pencurian air.

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa pencurinSra

dijafuhi hukuman potong tangan, karena dapat diinvestasikan dan sering

di+edualbelikan, sama halnSn dengan kayr suharu india. Begitu juga

dengan kasus pencurian kotomn heuan, dimana pencurin5n tidak

dijahrhi hukuman potong tangan, karena kotoran herpan tergolong

kedalam najis yang tidak mernpunSni nilai, walaupun kotoran heunn

tersebut disucikan ia iuga tidak dapat diinvestasikan dan tidak banyak

meminatinya sama halnya dengan debu yang digunakan unfuk bahan

bangunan. L-ain halnya pencurian debu yang digunakan unfuk batu bata

dan keramik, dimana pencurinya dijafuhi hukuman potong tangan,

karena bafu bata dan kemmik dapat diinvestasikan'

Pasal: selain perkara yang disebutkan di atas maka

pencurinya dijafuhi hukuman potong tangan, baik itu
pencurian makan, pakaian, hewan, bafu, sulaman emas,

binatang buruan, kembang, bafu kapur, racun pembunuh

serzrngga, rempah-rempah, keramik, kaca dan lain

sebagainya- Ini adalah pendapat Mdik, Syafi'i, dan Abu

Tsaur.
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Menurut Abu Hanifah pencurian makanan yang cepat busuk
seperti buah-buahan dan sa!rumn, maka pencurinya tidak dijatuhi
hukuman potong tangan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah $,

" Tidak ada hukuman ptorTSI bngan fugi pencuian buah-
buahan." Diriwayatkan oleh Abu pur6.187 Karena buah-buahan

digolongkan kepada benda yang cepat rusak, maka ia dikategorikan
sebagai benda yang tidak dapat d$aga.

Pencurian suafu barang }nng asalnln adalah mubah dilakukan di
kawasan Dar al Islam tidak dapat dijafuhi hukuman potong tangan,
seperti hewan bunran dan kayu, keqnli pada kasus pencurian kayu jati,
kayu hitam,zpohon ebony, kaw cendana, tombak dan sesuatu yang
dihasilkan dari kayu, maka pencuriryla dijafuhi hukuman potong tangan.
selain yang disebutkan di atas rnaka pencurinya tidak dijatuhi hukuman
potong tangan. Benda-benda tersebut Snng banyak dijumpai di kawasan
Dar al Islam digolongkan ke dalam kasus pencurian debu. Kasus
tersebut juga sama hulnya dengdn pencurian tanduk walaupun benda
tersebut sudah diolah, karena pengolahan tanduk jamng sekali dilakukan
dan tidak mempunlni nilai, hal ini berbeda dengan kasus pengolahan
kayu- Menurut Abu Hanifah jusa bahwa penanri rempah-rempah,
kembang, mcun pembunuh serangga, gamm, bafu, keramik dan kaca.
Ats-Tsauri berkatd, "sesuafu yang nrsak dalam safu hari seperti bubur
dan daging, tidak dapat dijafuhi hukurnan potong tangan."

187 gg. Abu Daud (4/43881; At-Tirrnidd l4/l4/}gl; ArvNasa,t (g/4983); hnu
Nlaiah (2/2594); Ad-Darinn e/%04L lrnam Malik Dalam Al Muonththa. WaSg);
Ahmad Dalam Musnad Ahmad (3/M4,4/1fi-142); Abu Abdunahman berkata: Ini
adalah hadits yang salah, karena aku tidak mengenalnya di kitab Az-hvn'id darr
Dalam saradn5n terdapat AMullah bin sa'id Al Maqbari dan dia adalah dhait
sedangkan shahih.
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Menurut pendapat kami landasan yang harus diperhatikan
adalah umunnya firman Allah &,

'I-aki-lald Wng mencuri dan perempuan tang malcwi,
ptonglah tangan kduan5a."(Qs. Al Maa'idah tsl: 38) dan riwayat dari

Amru bin Syu'aib dari Ayahqla dan dari kakeknyra bahwa
Rasulullah $ ditanya mengenai buah-buahan yang masih terganfung,

maka Beliau $ menyebutkan hadits lalu Beliau menambahkan,

t.i
iJ-

t4-ittr$fri66|raV

..o/ ,'or. lo .-.. o /u&{W9o;*t-fJ{,, i/t yi'o(
*;Jt*"'At

"Banngskp 5ang mancuri sauafu gng telah dalam

tempat pengingan kwma dan nilain5a sebm dengan hatgu sebuah

perisai, mal<a parcuringa dikenakan hukuman potong bngan.'
Diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain sebagainpls.

Diriwayatkan dari Usman i{g dimana ia dihadapkan kepada

seomng pencuri Uhuj (semacam buah jeruk, terj.), ketika ifu Usman

menjafuhinya hukuman potong tangan dimana nilai yang dicurin3n

setara dengan empat di,'r*189, diriwayatkan o1.1', 5.'i6190.

Kasus tersebut dijafuhi hukuman potong tangan karena buah-

buahan tersebut dapat diinvestasikan, dengan syamt semua persyaratan

untuk hukuman potong ,tutg* semu.nln dipenuhi seperti hukuman

pencurian buah-buahan kering. Dikarenakan hukuman potong tangan

r88 HR. Abu Daud (4/439Dli An-Nam1 (8/49731, dan hnu l,iaiah (2/25961.
Samdrrya adalah hasan.

r8e HR. Al Baihaqi datan As$umn al Kubm @/260-2621; Malik dahm e/
Muwaththa' (2/8321i dan hnu Abi S!,aibah (6/4541.

. r90 Tehh duelaskan sebelumnya pda fobotenomor 16.
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jatuh pada pencurian hasil olahan buah-buahan, maka hukum ini juga

berlaku pada buah-buahan yang belum diolah, sama halnya dengan
kasus pencurian emas dan perak.

Pemyataan ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud

adalah buah-buahan yang masih terganfung menggunakan landasan

hukum yang kami pakai, dimana hadits yang kami pakai menjelaskan

masalah ini. Adapun penyarniian kasus ini dengan kasus yang tidak
dijaga seseorang fidaklah benar, karena sesuafu yang tidak dijaga dapat
H*9, sedangkan kasus ini adalah kasus pencurian buah-buahan yang

tedaga. Dengan demikian harus kita bedakan kasus pencurian yang

drjnga dan tidak dijaga.

Pasal: Abu Bakar dan Al Qadhi menjelaskan
mengenai seseorang lpng mencuri mushaf, mereka berkata,
"Tidak ada hulruman potong tangan mengenai maalah ini'
dan ini pendapat Abu Hanifah. Adapun alasannya
adalah karena di dalamryn terdapat lolam Allah & 1Bng tidak boleh

mengambil manfaat darinya. sedangkan menurut Abu Al Khaththab
pencurinya wajib dijafuhi hukurnan potong tangan. Ia melandaskan
pem5rataan Ahmad, dirnana ia ditan5Ta mengenai ketentuan hukum
orctng yang mencuri sebuah kitab 5nng terdapat ilmu 5nng dapat
dipelajari di dalamnya, ia berkata, "setiap benda yang dicuri mencapai

tiga dirham maka pencurinyra dijafuhi hukuman potong tangan.

Pendapat ini juga pendapat Malik, SSnfi'i, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzar
yang berlandaskan pada umumngra ayat al Qur'an unfuk setiap kasus

pencurian. Hal lain yang menguatkan pendapat ini adalah karena benda
png dicuri dapat dihargai lnng mencapai nisab, karena itu pencurinlp
wajib dijafuhi hukurnan potong tangan, seperti kasus pencurian kitab,
kitab fikih, dan fidak ada perbedaan pendapat dikalangan kami
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mengenai wajibnya hukuman potong tangan bagi pencuri kitab'kitab

fikih, hadits dan ilmu-ilmu syariah.

Terdapat dua pendapat mengenai mushaf yang dicuri dihiasi

dengan hiasan grang nilainya setara dengan nisab. Pendapat pertama

mengatakan bahwa pencurinya tidak dijafuhi hukuman potong tangan,

pendapat ini bersumber dari Abu Ishak bin Syaqila dan Mazhab Abu

Hanifah. Alasan mereka adalah karena hiasan mushaf tersebut sama

dengan kasus pencurian pakaian yang dipakai seorang grang merdeka,

dimana pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong tangan-

Pendapat kedua mengatakan bahwa pencurin5n dijafuhi

hukuman potong tangan. Pendapat tersebut bersumber dari Al Qadhi.

Alasannya adalah karena pencurinya telah mencuri sesuafu yang

nisabnya sudah sampai, karena ifu ia harus dijafuhi hukuman potong

tangan. Permasalahan ini sebenamya mengacu pada kasus pencurian

anak-anak yang mengenakan perhiasan di fubuhnya.

Pasal: Jika seseorang mencuri benda wakaf, maka

pencurinlra dijatuhi hukuman potong tangan, karena benda

tersebut telah menjadi hak milik mauquf alaih- Kemungkinan

pencuringn tidak dijatuhi hukuman potong tangan bisa saja terjadi, hal

ini mengacu pada peridapat bahwa benda wakaf bukanlah hak milik

nnuquf alaih.

Syarat Keempat: Seorang pencuri haruslah mencuri barang

curiannya dari tempat yang dijaga dan ia mengeluarkannya dari tempat

tersebut. Pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ulama, madzhab

AtfE', AsySya'bi, Abu Al Aswad Ad-Duali, Umar bin Abdul Aziz, Az-

Zuhrt, Amru bin Dinar, Ats-Tsauri, Malik, Syafi'i dan Ashhab fu-Ra'yi,

dan kami tidak mengetahui ada perselisihan pendapat merrgenai hal ini

kecuali pendapat yang dikisahkan dari Aisyah, Hasan dan Nakha'i

mengenai kasus pencurian barang tapi ia$elum mengeluarkannya dari
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tempa&rya, menunrt riuraSnt tersebut pencurinya dijafuhi hulruman
potong tangan. Hasan juga mengambil pendapat tersebut. DiriunSptkan
dari Daud bahwa kejadian tersebut tidak dianggap mencuri dari ternpat

3Bng dijaga, karena a5rat al Qur'an tidak menjelaskan hal tersebd.
Pendapat-pendapat ini mempakan pendapat 5nng asing snns tidak bisa

dipastikan ketehpan

Ibnu Mundzir mengatakan, "Tidak terdapat ketertapan mengenai

masalah tersebut di kalangan para ularna kecuali apa lnng telah l€rni
sebutkan terrdahulu, ketetapan tersebut kedudukannla sama seperti ijrna,
dan ijrna dapat dijadilen hriuh bus, !E rs menentangnya. Diriuayatkan
oleh Amu bin q/u'aib dari aynhnya dari kakekn5n bahua ada seorang
Iaki-laki dari daerah mazinah lang ffinln kepada Nabi $ mengenai
buah-buahan, lalu Rasulullah $ bersabda,

"kmngpiap tang mqlgantbil hah bnp kelopk hahn5a dan k
dapt diharyi sqilai sepaantpt dfuEt, firrn traasnSa dangan
ptanrian di lqnn yng panarin5p diiafuln hulrunan potong bngan

iilra nilainlp s&m dangan sepaantpt dimr.'Diriuayatkan oleh Abu
Daud, hnu Malrh dan selain ma'eka191.

Hadits ini telah menerangkan apt sebagairrnna Fng telah lorni
sebeJumnya dalam menjelaskan nisab. Ternpat 57ang terltga di

luar dari png sering diistilahkan ada kebiasaan , selann
belum ada kaetapan gariahnlra, maka akan dikernbalikan kepada isfilah
k€biasaan nraqnnt<at, karena q"k ada Flan lain kcuali
mengernbalikannya kepada kebhsaan , sebagaimarn png
isfilah akzd qabd dan liryahdalam praldek iual b"li dan lain sebagainp
dikernbalikan rnaknaryra menurut isfilah adat btiadat.

K€fil<a telah kita tehpkan hal tersebut maka dapat kita t€tapkan
bahua ternpat yang menjadi standar untr.rk menjaga ern ls, pemh dan

rel HR Abu Daud l4/439O1, Arlle'i l8/4g7gr, hrnr lr{ai*r (2/?596l, dilt
tasan
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permata adalah lemari-lemari yang telah dilengkapi dengan kunci dan

gemboknya yang melekat pada bangunan. Sedangkan tempat yang

menjadi standar unfuk menjaga pakaian dan benda-benda ringan lajnnya

seperti butiran emas, tembaga, dan timah adalah toko-toko dan rumah-

rumah yang terkunci, atau ada somng 5nng'meniaga toko'toko dan

rumah-rumah tersebut walaupun ia terbuka, maka ia dianggap sudah

diiaga.

sedangkan lika toko-toko dan rumah-rumah tersebut terbuka

dan tidak terdapat penjaga di sana, maka ia tidak bisa disebut toko-toko

dan rumah-rurnah Snng terjaga. Jika terdapat di dalam toko-toko dan

rurnah tersebut sebuah lernri, maka lemari tersebut merupakan alat

penjaga isi di dalamnya, apa yang di luar lernari tersebut tidak bisa

dikatakan terjaga karena adanSn lernari itu.

Diriwayatkan oleh Ahrnad mengenai rumah yang tidak terkunci

kenrudian terjadi pencurian di dalamnya, 'sa5la menilai ini dinamakan

pencurian, kernungkinan terdapat penungelunya di dalam rumah

tersebUt." Sedangkan rumah-rumah yang terlefak di taman-taman atau

di jalan-jalan atau di padang pasir, jika seomng tidak menempati rumah

tersebut, maka rumah tersebut fidak bisa dikatakan terjaga, baik rumah

tersebut tertufup atau terbuka, karena orcng yang meninggalkan

barangnya di tempat yang jauh dari kemmaian tidak dapat dianggap ia

telah menjaga rumah tersebut, walaupun rumah tersebut telah ia kunci.

[-ain halnya jika pemilik rumah tersebut tingsal di dalamnya atau. ia

menjaga tempat tersebut, walauptrn rumahn5n terbuka atau terfutup,

rnale ia dianggap telah menjaga ternpat tersebut.

Jika seseomng m€rnakai palaianrwa, atau menjadikan

pakaiannya sebagai bantal trnhrk tidur, atau dijadikan tempat sandamn

duduk, maka ia dianggap telah menjaga hartanya. Hal tersebut

dilandaskan pada kisah pakaian shofi,van yang dicuri padahal ia

menjadikan pakaian tersebut sebagai bantalnya, pada kasus ini
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Nabi $ telah menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuriny6.l9z

Pada kasus tergelincim5n pakaian 5nng dipegang seseorang ketika ia

tidur, maka ia tidak dianggap menjaga pakaiannya.

Kasus lain jika seseorang menamh pakaiannya di depannya atau

bamng lain di depannya. se.Rerti toko pakaian, pedagang kain dan

pedagang roti, dimana ia selalu mengawasi dan memantaunya maka ia

dianggap telah menjaganya, tapi jika ia tidur atau tidak ada ditempat

maka ia dianggap tidak menjaganya. Sedangkan jika seseorang menaruh

bamngn5n diternpat-ternpat biasa atau tanpa menyimpannya ditempat

penyimpanan serta diawasi oleh seseomng, maka ia termasuk barang

5nng terjaga, jika fidak ada pengawasn5a maka tidak dianggap barang

png dijaga.

Pasal: Kemah dan Kemah besar yang didirikan, jika
terdapat orang lnng tidur atau mendiaminya maka ia dan
seisinln dianggap terjaga, karena biasanya orang yang
mendiaminla dianggap meniaga kemah tersebut. Sedangkan

iika fidak ada orang !/ang mendiaminln dan tidak ada yang
menjaganyra, maka ia dianggap tdak terjaga dan orang yang

mencurinya tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan.

Kalangan ularna yang memberikan hukuman potong tangan baE
pencuri kernah adalah Ats-Tsauri, Slafi'i, Ishak, dan kalangan lnng
berdasarkan rasionalitas, dimana kalangan rasionalitas menyatakan

bahwa yang dijafuhi hukuman potong tangan adalah pencuri barang

yang ada di dalam kernah bukan penanri kemahnya. Adapun menurut

pendapat kami bahrra kernah dan seisinya merupakan barang 5nng
terjaga.

1e2 93. Abu Daud 14/4394); An-Nasa'i 18/4fi961; Ad-Darimi (2/22991; Iftrnu

Maiah (2595); Malik dalan. Al Mtwadztha' (2/8*8351 dari hadits Shafwan bin
Umag;ah.
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Pas:al: Tempat penlagaan/penyimpanan salrur-sa!ruran

dan lain sebagainya lrang ada di pasar adalah dengan
potongan buluh atau kayr dan diawasi. Sedangkan
penjagaan kayu dan butuh di kandang-kandang adalah
dengan menggabungkann57a dan diikat dengan tali, sehingga
sumh bagi seseorang unfuk mengambil sesuatu darinya, dan
ini sesuai dengan standar lrang dipakai pada daerah
tersebut- Sedangkan kayu-kayr yang disimpan di pondok-pondok kecil

5Bng tertufup maka ia dianggap bamng yang terjaga, walaupun ia tidak

diikat.

PasaL Tentang penjagaan unta terdapat tiga kondisi:
kondisi pertama yaifu penjagaan unta baaril<ah (unta yang
dilepas), lpng digembala, dan lrang dijadikan kendaraan.

Ketenfuan penjagaan vnta. barikah adalah jika ada seseorang

lrmg mengawasinya dan ia jr,rga diikat, maka ia dianggap telah terjaga.

Pada keadaan tidak terikat sekalipun asalkan ada yang mengawasinya ia

juga dianggap teJah terjaga. Lain halnlp pada keadaan oftrng tersebut

tertidur atau ada kesibukan lain, maka ia tidak dianggap terjaga, dimana

kebiasaan Snng ada bahwa seorrng penggembala jika ingin tidur maka

ia akan mengikat unta mereka, sehingga ia bisa terbangun ketika ada

seseorang yang mencoba melepas ikatanrryp walaupun tidak ada yang

merrgaurasinln kefika ia tertidur.

Sedangkan ketentuan unta yang digembala adalah dengan

merrgaurasi unta tersebut..Jika unta tersebut hilang dari pengawasannya,

rnaka unta tersetut tidak dianggap terjaga, dimana tugas penggembala

adalah mengawasi her.r.nn gembalanSn. Adapun unta yrang digunakan

sebagai kendaraan ketenfuan penjagaannya adalah dengan mengawasi

unta tersebut, baik itu dengan menggunakan alat penyiksa (berupa kaym

5nng dilubangi untuk tempat kaki) atau tidak menggunakan benda
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tersebut, tapi jika ia tidak mengaurasi unta tersebut maka ia tidak
dianggap terjaga.

Pada keadaan unta tersebut ada penunggangnya, maka
ketenfuan penjagaannga adalah dengan mernperbanyak pengawasan
dan penjagaan, dimana ia dapat mengetahui gerakgerik unta tersebut
jika bergerak- Ketenhmn inilah }nng oreh Imam syaft,i.
sedangkan ketentuan penjagaan unta tersebut menurut Abu Hanihh,
"Unta tersebut fidak dapat dikatal€n teriaga kecuali penunggangnlra
punya tali kekang di tanganrya, karena dialah yiang mengendalikan unta
tersebut." Dari kejadian tersebut mungkin saja seseomng mencuri unta
tersebut karena p€nun5glangnya iamng mdihafuryn.

Menurut pendapat l{ami bahwa biasan5Ta yang ketenfuan
penjagaan yang digunakan unfuk unta lnrrg menggunakan alat penyiksa
berupa kayu 5ang dilubangi unfuk ternpat kaki, yaifu dengan mengawasi
gerakgeriknya dan mernegang tali kekang. Dari ketenfuan lang
disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa oftmg yang mencuri beban
yang ada di atas unta png terjaga png nilaiqn setara dengan nisab,
maka pencuri tersebut diiafuhi hukurnan potong tangan. sedangkan jika
pencuri tersebut menanrinya dimana p€nunggangnya sedang tidur, maka
pencurinya fidak bisa diiafuhi hukuman potong tangan. pendapat

tersebut adalah pendapat Syafi'i.

Abu Hanihh berkata, "Pada kqadian tersebut pencurinya tidak
dapat dijafuhi hulurrnn potorg tangan, karena barang-barang yang
terdapat di atas unta tersebut zudah terjaga. Kasus dimana seorang
pencuri tidak merobek ternpat peniagaan bu-"g tersebut sama halnp
d*gen kasus pena'ian basian dari ternpat penjagaan tersebut."

Menurut pendapat kami bahwa unta dikatakan terjaga adalah
dengan adanSa penunggangnya,/perniliknya. Unta Sang tidak terjaga lalu
ada pencuri yang mencuri ternpat penyimpanan barang saja, maka
kasusnya sama seperti pencurian barang. Kami fidak dapat menerima
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pendapat yang menyatakan bahwa pencuri yang mencuri tempat

penjaga barang dari tempat yang telah dijaga tidak dijatuhi hukuman

potong tangan. Kasus tersebut sama dengan orang yang mencuri lemari

yang ada di dalam sebuah rumah png terjaga, dimana pencuriryn

dijafuhi hukuman potong tangan. Ini adalah keterangan mengenai

pencurian unta di daerah padang pasir. Sedangkan pada kasus

pencurian unta yang terdapat di rumah atau di ternpat png teriaga

seperti yang telah dijelaskan terdahulu dalam pembahasan pencurian

pakaian, maka ia dianggap teriaga. Kaentuan hukum ini juga berlaku

bagi seluruh heunn temak.

Pasal:'Kasus pencurian yang teriadi di kamar mandi

lpng fidak mempunlrai Peniaga, maka kebanyakannga

mengatakan bahwa pencurinya tidak dijafuhi hukurnan potong tangan.

Jika tgrdapat penjaga di sana, dalarn hal ini Ahrnad mengatakan, "Tidak

ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian yang terjadi di

kamar rrnndi." Ia juga mengatakan di dahm riwa5nt Ibnu Mansur,

"pencurian 1png teriadi di kamar mandi hanya dijafuhi hukuman potong

tangan pada kasus pencurian bamng yang diduduki, seperti ternpat

duduk lnng terbuat dari batu png licin." Pendapat tersebut adalah

pendapat Abu Hanifah. MeriurutrSn kasus yang disebutkan di atas

seperti kasus pencurian seorang Snng bertamu di rumah 5nng sering

didatangi oleh omng ban5ak, dimana dengan kondisi tersebut susah bagi

penjaganga unfuk mengawasi rumah tersebut.

Al Qadhi berpendapat, "Terdapat periwalntan dari ialur lain

yang menyatakan bahwa pencurinya wajib dijatuhi hukuman potong

tangan. Pendapat ini bersumber dari Malik, Syafi'i, Ishak, Abu Tsaur

dan Ibnu Mundzir. Mereka berdalih bahwa bamng tersebut dijaga oleh

seseorerng, karena ifu wajib bagi pencurin5n dijatuhi hukuman potong

tangan, dimana kasus ini bisa disamakan- dengan kasus pencurian yang
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teriadi di rumah. Pendapat perhma adalah pendapat gang paling benar,

dimana terdapat perbedaan di antam kedua kasus tersebut dari dua

alasan 5nng telah dikernukakan sebelumnga.

Pada kasus di rrtrra pemilik paloian menduduki palmian

tersebut, atau menjadikannSa sebagai bantalnya, atau dia duduk di
tempat lain dan dia menaruh pakaiannla di depannya sambil

me5rjagangn, maka pada kasus ini pencurinln diiafuhi hukuman potor1l
tangan. Kasus tersebut sarna halnya dengan lmsus pgncurian pakaian

1nng dimiliki sahabat gmng bemama Shofipan SBng teriadi d dalam
Masjid, dimana ia menjaldikan pakaiannta sebagai bantal. Ketentuan
hukuman potong tangan juga jafuh pada pencurian barang Snng diFga
oleh wakil dari perniliknSn, baik ifu petugas karnar mandi atau omng lain
gnng menjaganya, dalam hal ini barang tersebut dianggap sudah diiaga
Sedangkan pada kasus lain sebagaimana yang dinyatakan oleh Al
Qadhi, "jika seorang 57ang masuk ke dalam lamar mandi mdepas
bujrn!^, kemudian ia tidak merninta seseomng unfuk menjagan5n,.maka
pencurinyi tidak duafuhi hukuman potong tangan, dan penjaga lrarnar

mandi tidak didenda karena dia tidak menitipkan bamng tersebut."

tain haln5n jika dia menitipkan baju tersebut kepada penfrrga

kamar mandi, maka penjaga karnar mandi tersebut mernihki

tanggungjawab untuk menjaganya. Jika penjaga tersebut lalai dalam
menjalankan tugasnSra, rnaka ia didenda atas kdalaian dan pananrin3a

tidak dijafuhi hukuman potong tangan karena pencuri tersebut mencuri

bamng yang tidak dijaga. Sedangkan jika penjrrya kamar mandi tersebut

telah berjanji unfuk menlaga dan mengaunsi'barang tersebut, malo ia
tidak didenda karena ia tidak melakukan ketataian dalam fugasnya, dan
perrcurihya dijatuhi hukurnan potong tangan, dimana bamng tersebut

dianggap sudah dijaga. Pemgrataan tersebut adalah pandapat madzhab

$,rafi'i, dan madzhab Ahmad, dimana mereka menilai bahwa penorrinln
tidak dijafuhi hukurnan potongan tangan sebagairnana 3nng telah
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dijelaskan tadi. Ibnu Mundzir berkata, "Ahmad berkata, 'Aku berharap

pencurinya tidak dijatuhi potong tangan, dengan alasan bahwa tempat

kamar mandi adalah tempat umum'."

Pada kasus pencurian yang terjadi di Masjid, dimana seseomng

meminta orang lain unfuk menjaga barangnya lalu barang tersebut

dicuri, maka penjaga bamng terselut dikenakan denda atas kehilangan

barang tersebut jika ia lalai dalam menjalankan fugasnya. lain halnya

jika penjaga tersebut diam, tapi dalam pmkteknya dia mengawasi dan

menjaga barang tersebut, maka dalam kasus ini dia tidak didenda atas

kehilangan barang tersebut, alasannya adalah karena penjaga tersebut

tidak menerima bamng tersebut dan tidak ada akad titipan pada kasus

tersebut. Pada kedua kasus di atas pencuri bamng tersebut tidak dijafuhi

hukuman potong tangan, karena barang tersebut dianggap tidak dijaga.

Sedangkan pada kasus pencurian dimana penjaga tersebut

menjaga dan mendekati barang yang ada, rnaka ia juga tidak didenda

dan pada kasus ini pencurinya dijafuhi hukurnan potong tangan, karena

ia telah mencuri bamng yang telah di;aga. Penjagaan barang di kamar

mandi sangatlah susah unfuk dilakukan, dimana pakaian png ada

berhrmpuk antara satu dengan yang lainnya, dan sangat susah bagi

penjaga kamar mandi unfuk menentukan siapa pemilik pakaian-pakaian

tersebut, yang sulit bagrnya unfuk melarang orrng lain mengambil

pakaian yang ada karena ia tidak mengenali pernilik pakaian-pakaian

tersebut.

Pasal: Suatu dinding rumah dikatakan terjaga jika ia
punya pondasi yang kuat, akan tetapi jika bangunan
tersebut berada di padqng pasir, maka harus ada seseomng lrang

menjaganya. Jika terjadi kasus pencurian sebagian dinding bangunan

atau kayunya yang setara dengan nisab, rnaka pencurinya wajib dijafuhi

hukuman potong.tangan, dimana dinding berftrngsi sebagai penjaga bagi
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barang yang terdapat di dalam bangunan dan penjaga bagi dirinya
sendiri. sedangkan jika bangunan tersebut dirobohkan dan pemiliknya

tidak mengambil sisa runfuhan tersebut, maka pencurinya tidak dijafuhi
hukuman potong tangan yang kasus ini sama dengan kasus pencurian

suafu barang yang rusak di dalam penyimpanannya.

Pada kasus pencurian di padang pasir di mana tidak terdapat
penjaganya maka pencuringn tidak dijatuhi hukuman potong'tangan,
jika ia mengambil sebagian dindingnya. Alasannya adalah ketika sebuah

dinding tidak berfungsi sebagai penjaga isi rumah, maka ia juga tidak
berfungsi sebagai penjaga bagi dirinya sendiri. Sedangkan mengenai
penjagaan pinfu rumah, maka ia dikatakan terjaga dengan diletakkan
ditempatnya, fidak ada perbedaan pada waktu tertufup atau terbuka,
begifulah keadaan penjagaan pinfu tersebut. Karena ifu jika adalah yang

mencurinya maka ia dijatuhi hukuman potong tangan dalam kondisi
rumah terjaga seperti yang dijelaskan terlebih dahulu-

Adapun masalah penjagaan pinfu lemari dikatakan terjaga jika
pinfu rumah dimana lemari itu diletakkan tertutup- Jika pintu rumah
tersebut terbuka, maka tidak dapat dikatakan terjaga kecuali ada

seseorang yang menjaga rumah tersebut. Perbedaan antara penjagaan

pinfu rumah dan pinfu lemari adalah bahwa pinfu lemari terjaga dengan

adanya pinfu rumah, sedangkan pinfu rumah terjaga dengan

diletakkannya pada tempabrya dan ia tidak dapat dijaga dengan adanya

benda lain. Sedangkan pada masalah putaran pinfu dikatakan terjaga

dengan adanya pemakuan putaran pinfu tersebut dengan pintu yang

ada.

Pasal: Terdapat dua pendapat . mengenai kasus
pencurian mesjid yang dibangun atau ka'bah yang dibangun
atau pencurian dari atap. Pendapat pota*u mengatakan
pencurinya d$afuhi hukuman potong tangan. Pendapat tersebut adalah
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pendapat madzhab SSrafi'i, Abu Al QaEfun dari kalangan rnadzhab Malik,

Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir. Alasan mereka adalah karena pencuri

tersebut telah mengambil sesuatu SBng sudah sampai nisab dari ternpat

, kasus tersebut sarna dengan kasus pencurian pinfu

rumah-seseorang

Pendapat kedua mengatakan bahwa pencurinya tidak dijatuhi

hukurnan potong tangan. Pendapat tersebut adalah pendapat dari ulama

yang bersandar pada togika. Mereka berdalih Uuhm benda tersebut

tidak bisa dimiliki oleh seseorang dan benda tersebut bisa dimanfaatkan,

karena ifu ada syubhat pada rnasalah ini, sarna hulnp pencurian dari

baiful mal. Ketenfuan tersebut iuga bslaku bagi pencurian pagar dan

lampu mesjid. Ahmad berkata, 'seorang pencuri penufup ka'bah yang

ada di luar ka'bah fidak dijatuhi hukuman potong tangan,." AI Qadhi

menambahkan, "Ketenfuan tersebut berlaku bagi penufup ka'bah yang

fidak dijahit, sedangkan penutup yang diiahit terlrga dengan ffitann1a."
Sdangkan menurut Abu Hanihh, "pencurinya tdak diiatuhi hukuman

potong tangan dengan ketentrnn yang telah dijelaskan sebelumn5a."

Pasal: Jika seorang menyerrakan rumahryla kepada
orang lain, kemudian ia mencuri harta penyewn, maka s
pernilik rumah dijafuhi hukurnan potong tangan. Pendapat ini adalah

pendapat Syafi'i dan Abu Flanifah. Sdangkan mqurut pengikut S5nfi'i

dan pengikut Abu Hanifah bahun p€rnililm!,a tidak dijatuhi

hukuman potong tangan. Merela b€rdalih bahura kepernilikan manfaat

hantalah bagi omng png merryamkan rumah tersebut bukan bagi

p€nye\ /a.

Menurut kami bahwa jika seomng yang menyeunkan

merusak tempat penjagaan rurnahnya, dan mencuri bamng yang sampai

nisabnln, maka perniliknlp wajib dijafuhi hukuman potong tangan.

Ketenfuan tersebut juga berlalsr bagi penarian harta penyewa- Kami

./-
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tidak dapat menerima apa !,ang tdah dinyatakan oleh pengikut Syafi'i
dan Abu Hanifah. Kasus tersebut, sama dengan kasus pencurian bamng

dari sebuah rumah png dipinjam lnng menrpakan hartianya, kemudian
perninjamnya melubangi rumah tersebut, maka pencurinya dijafuhi
hukuman potong tangan juga. Ini adalah pendapat Imam SSnfi'i pada

salah satu pendapat SnnS telah dijelaskan di atas-

Menurut Abu Hanifah, "Pada losus di qtas, ortrng yang

menyadrakan rumah"5;a tidak dapat dijatuhi hukurnan potong tangan.

Karena, kepernilikan manfaat hanln bagi perniliki rumah dan dia boleh

mengambilhak kepenrilikan ifu kapan saja dia mau, ketika ia mengambil

sesuafu dari barang Srang dimilikinla maka berard dia mengambil hak
kepernilikannya."

Sedangkan menunrt pendapat kami apa yang din5ntakan oleh
Abu Hanifah tidak dapat diterima. Karena apa !,ang dicuri mempakan

ternpat penjagaan bagi bamng omng lain. Ia tidak seorang lnng
rumah tidak dapat masuk ke rurnahnya, tapi ia boleh

merninta bamng-barang 3Bng dimilikinya Fng disunakan si penyanra.

PasaL Jika seseormg mencuri sebuah rumah,
kemudian ia menyimpan hartan3n di rumah tersebut, lalu
seomng pencuri datang mengambil hartan3p lrang ada di
rumah tersebut, rnaka pencurinya tidak dijatuhi hukuman potong

tangan. Pada kasus tersebut peniagaannya tidak dianggap sah, karena ia
telah berbuat zhalim kepada omng lain.

Pasra} Jika seorang tamu mencuri barang dari rumah
yang didatangi, kemudian anda melihat kejadian tersebut.
Pada kejadian tersebut iika seorang pencuri mengambil
barang tersebut dari tempat yang di singgahinya atau dari
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tempat yang tidak terjaga, maka ia tidak dijatuhi hukuman potong

tangan. Alasannya adalah karena ia tidak mencuri dari tempat yang

terjaga, tapi jika ia mencuri dari tempat yang terjaga dan anda melihat

kejadian itu, namun bamng yang dicuri tidak sampai nisab, maka ia
tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

Kebalikannya, jika bamng tersebut sampai nisab maka ia dijafuhi

hukuman potong tangan. Kasus ini telah diriwayatkan oleh Ahmad Snng

menyatakan bahwa tamu tersebut tidak dijafuhi hukuman potong

tangan. Pendapat tersebut dilandaskan dari dua keadaan di atas.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, "dalam keadaan apapun pencurinya

tidak dijafuhi hukuman potong tangan." landasan pendapat tesebut

adalah karena pemilik telah memperlihatkan hananya di

rumahnya, maka kasr.us ini dlanggap seperti kasus pencurian seorang

anak terhadap harta omng fuanya.

Sedangkan menurut kami bahun jika seseomng mencuri harta

yang terjaga, maka dapat dipastikan pencurinya dijafuhi hukuman

potong tangan, sama halnya seperti kasus pencurian omng lain.

Sedangkan jika kasusnya pernilik rurfiah memperlihatkan hartanya dan

pencurinya tidak dijafuhi hukuman potong tangan tidaklah benar, karena

pemilik rumah telah menjaga harta tersebut dan fujuannya

memperlihatkan harta tersebut bukanlah agar orang lain dapat melihat

hartanya. Kasus ini sama seperti kasus dimana seseorang mernberikan

sedekah kepada orang miskin, atau ia memberikan hadiah kepada

temannya. Kasus ini tidak menjafuhkan hukuman potong tangan bagi

orang lnng memberi sedekah tersebut terhadap barang lain 5nng lain

yang dimiliki penerima sedekah atau penerima hadiah.

PasaL Jika seoriang mudhaarib menyimpan harta
mudhaarabah atau wndi'ah atau perninjarnan atau harta lnng
diwakilkan kepadanSn, kernudian harta tersebut dicuri oleh omng lain,
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maka pencurinya wajib dijafuhi hukuman potong tangan, dan kami tidak

menemukan adanya perbedaan pendapat pada masalah ini. Hal ini

didasarkan bahwa mudhaarib tersebut menempati kedudukan pemihk

harta dalam hal penjagaan harh dan katenangannya seperti

ker,,,;enangan pemilik harh tersebut.

Pada kasrrs seseorang barang omng lain atau

mencurinya lalu ia menyimpan barang tersebut dan barang itu dicuri

omng lain, maka pencurinSla Udak diiafuhi hukuman potong tangan.

Imam Malik berkata, "Pencurinln dijafuhi hukuman potong tangan

karena ia mencuri harta png sudah sampai nisab." Sedangkan bagi

kalangan Syafi'i terdapat dua pendapat terhadap permasalahan ini. Abu

Hanifah juga berpendapat seperti pendapat kami mengenai ketenfuan

hukuman pencurian, sama halnSn Abu Hanifah mernbahas kasus ini

pada permasalahan ftrmpasan.

Menurut kami bahrra pencuri tersebut tidak mencnri harta png
ada dari pemiliknp dan ia juga tidak tto,*it5n dari omng yang punln

we$/enang terhadap harta tersebut. IGsus ini sama halnp dengan kasr.rs

pencurian barang ternuan. Titik mamlah pada kasus ini adalah bahwa

pencuri tersebut telah mernutr.rskan karenangan perni[k harta atau

oftrng png menduduki p€rnilik harta dan ia telah mencuri

dari tempat penjagaannln.

Pasal Jika seseoriang mencuri atau merampas harta
yang setara dengan nishab, lalu ia menyimpan barang
tersebut ditempat penjagaannya, kernudian pernilik bamng

tersebut mengetahui ternpat penyimpanan harta ];ang dicuri dan

merusaknya sambil mengambil kernbali harta yang dicuri, maka

ketentuan hukum kastrs ini adalah pemilik harta tersebut tidak dijatuhi

hukuman potong tangan, baik ia mencuri bamng tersebut atau

mengambilnya dengan cam lain. Alasan tidak dijafuhinya hukuman
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potong tangan bagi perniliknya adalah karena ia telah mengambil

kembali hartanya.

Ketentuan tersebut tidak berlaku jika ia mencuri barang selain

bamng yang dimilikiryrra. Pada kasus tersebut terdapat dua pendapat.

Pendapat pertama menyatakan bahwa ia tidak dijatuhi hukuman potong

tangan, hal ini karena terdapat syrbhat mengenai perusakan tempat

penyimpanan harta yang ada. Jika ia mencuri barang lain dari ternpat

penyimpanan hartanya, maka ketenfuannya adalah seperti pencurian

dari tempat yang tidak dijaga. Hal lain 5rang menguatkan adalah

terdapahrya syubhat mengenai kadar harta yang ingin diambiln5a dari

pencuri hartanya dan sebagian ulama ada yang mernbolehkan seseorang

mengambil uang yang dipinjam orang lain sesuai dengan kadar png

dipinjam.

Sedangkan pendapat kedtn menlntakan bahwa pencurinlp

dijatuhi hukuman potong tangan. Hal ini dikarenakan pernilik bamng

gnng dicuri telah mencuri barang olang lain dari tempat penjagaann5n

setara dengan nisab pencwian dan tidak ada sytrbhat mengenai kasus

ini. Adapun ketentuan yang boleh dilakukan pemilik barang adalah

mengambil barang yang dicuri sesuai kadamya, dimana pada kastrs ini

dia diperbolehkan unhrk mengambil barang yang dicuri tapi ia tidak

boleh mengambil barang selain barang yang dicuri.

Ketentuan hukuman di atas juga berlaku jika pemilik bamng

mengambil barang yang dicuri kernudian ia mencuri barang 37ang

nilainya terpisah dari nisab barangnya. Jika barang yang diambil

bercampur dengan barang pencuri, maka ketenfuan hukumnya adalah ia

tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Dengan ketentuan bahwa ia

mengambil barangn5n yang dicuri orcmg lain, dan barang omng lain

tersebut tercampur dengan bamngnya. Alasan lain yang menguatkannya

tidak dgatuhi hukurnan potong tangan adalah adanya syubhat dalam
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pengambilan barangnya, dimana suafu hukum tidak akan
dilaksanakan dengan adanya syubhat pada kasus tersebut.

Ketenfuan hukum di atas juga berraku pada kasus lain dimana
pemilik bamng tersebut mencuri bamngnya dengan kondisi penjagaan

5nng berbeda atau pada kasus pencurian kredifur dari debitur senilai

}nng dipinjam debitur dari ternpat penyimpanannya. Adapun pada
kondisi debifur tidak melunasi pinjamannla dan ia merelakan kredifur
unfuk mengambil hartan5n senilai 5ang dipinjam, tapi kredifur tidak
mengambil hartanya dan ia mengambil harta lain dari harta debifur,
dalam kasus ini l{redifur dijafuhi hukuman potong tangan, dengan alasan
tidak terdapatuiya syubhat dalam kasus ini.

sdangkan dalam kondisi debifur fidak rnampu melunasi
pinjamarurya atau si krditur mengambil harta si debitur setam dengan
nilai pinjaman debifur, rnaka kreditur tidak dijafuhi hukuman potong
tangan. Al Qadhi berpendapat, 'kredifur dijatuhi hukuman potong
tangan sesuai dengan dalil }nng hta kernukakan bahua ia tidak berhak
mengambil bamng debifur senilai dengan pinjamannga."

Menurut pendapat hami tendapat kesalahan daram ketentuan
hukumannp. Hal ini dapat kita kiaskan seperti losus menggauli isti
yang rnasih dipertentangkan keabsahan nikahnya. pada kasus tersebut
maka tidak ada hukurnan nadbasiqn. pengharaman seseorang unfuk
mengambil bamng Snng bukan milikqn, tidak terbebas dari syrbhat
5nng melekat pada kastrs tersebut yang masih dipertentangkan, dimana
pemberian hukuman hanrslah tertebas dari syubhat. Jika kredifur
mengambil harta debifur melebihi pinjanranrya, maka ketenfuan
hrrkumannya adalah seperti kasus perampasan atau kasus pencurian.

Pasal: Ketentuan pencurian suatu barang dari tempat
penyimpanannya atau penjagaannla haruslah sesuai dengan
sSrarat-q;arat yang sudah disepakati oleh ulama, dimana jika
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seseoremg telah mengeluarkan suafu barang dari tempat
penjagaannya maka ia akan dijafuhi hukuman potong
tangan. Kondisi terselut berlaku jika ia membawa suatu kerumahnya

atau ia meninggalkannya di luar tempat penjagaan atau bisa juga pada

kondisi ia mengeluarkan barangn5n kernudian ia membawanln atau

melemparkannya ke luar tempat penjagaan atau ia mengikatnya dengan

tali kemudian barang tadi keluar atau ia mengikatnya di herran

kemudian ia memberi minum heuran. tersebut lalu barang yang ada

keluar dari tempat penjagaannya, atau ia meninggalkannya di sebuah

sungai yang mengalir lalu barang tersebut keluar dari tempat

penjagaannya, maka pada kondisi 5nng disebutkan di atas pencurinya

d$afuhi hukuman potong tangan, karena ia telah mengeluarkan barang

yang,ada dari ternpat penpgaqnrrya dengan sendirinya atau dengan

alatnya.

Kesimpulan dad kondisi d atas adalah pencuri yang

mengeluarkan suafu bamng dari ternpat penjagaannya dengan

menggunakan berbagai cam seperti dengan caret mernasuki tempat

penjagaannya kemudian ia mengeluarkan bamng 5nng ada di dalamnya,

atau ia memasukkan tangann5n ke dalam ternpat penjagaannyra

kemudian ia memilih bamng yang ada di dalamnya, maka pencuri pada

keadaan ini dijafuhi hukurnan potong tangan. Pendapat ini adalah

pendapat S5nfi'i.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, "Tidak dijafuhi hukuman

potong tangan bagi pencuri kecuali dalam keadaan rumah yang kecil

sehingga ia tidak mungkin unfuk masuk ke dalamn5ra, dan ia tidak

merusak ternpat penjagaan gnng mungkin saja ia ambil bamng darinya,

dimana kastrs ini diibartkan seperti losrrs ikhtilas.

Menurut pendapat kami, jika seseorang mencuri suafu barang

yang setara nilainfra dengan nisab dari ternpat penjagaannya, maka

pencurinya dijafuhi hukurnan potong tangan. Ketenfuan ini juga berlaku
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bugi p".,.rrian di rurnah lrang sempit. Beda halnya dengan kasus
ikhtilas, dimana pencuriryra tidak menrsak ternpat penjagaan barang
tersebut. sedangkan jika pencurinya mencuri tempat penjagaan
kemudian ia melemparkannyra ke udara sehingga derrgan banfuan angin
tempat tersebut mengeluarkan isinya, maka pencurinya duafuhi
hukuman potong tangan:

Standar hukurnan potong tangan adarah dengan melihat awal
mulanya tindakan pencwian tersebut, karera ifu hernbusan angin tidak
dapat menggugurkan hukurnan potong tangan. IGsus tersebut dapat
diibaratkan seperti jika seseorang melernparkan heunn buruan ke atas,
dengan banfuan angin maka heunn tersebut terkena panah dan
mematikan hev,ran tersebut, heunn tersebut boleh dimakan. Dengan .

ketenfuan terseb,t, iil{a seseoftrr(r pencui meninggalkan ternpat
penjagaan di sungai !/ang mengalir, kernudian ternpat penjagaan
tersebut hanyut dan mengeluarkan isinF, atau jika ia meny,ruh seomng
anak-anak Snng belum aldl balik untuk mernbuka tempat penjagaannla,
rnaka ia tetap diFrttt i hulnrnan potong tangan, kmena anak-anak dan
alilan sungai merupakan aht baginya ,nfuk mernbuka tenrpat
penjagaan.

Sedangkan pada losus keltnmya suafu bamng dengan
sendirinln tanpa ada gnng menyebabkanrya keh,r seperti barang
tersebut ditaruh di atas seekor heunn atau barang tersebut difingga[{an
pada air yang tidak mengalir, talu dengan hernb,san angin bamng
tersebut keluar atau ditaruh di atas dindi"g sebuah rurnah lalu
diterbangkan angin, pada kondisi tersebut terrdapat d,a pendapat:

Pmdapat pqhnn penc,ri bamng tersebut dijafuhi hukuman
potong tangan, karena bamng tersebut keluar disebabkan oleh. si
pencuri tersebut- sdangkan pendapat ke dua mengatakan: pencurinya
tidak dijafuhi hukurnan potong tangan karena angrn tidak ciapat
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dijadikan alat unfuk mengeluarkan barang dari tempat penjagaannya,

barang tersebut keluar dengan sendirinyn bukan karena pencurin5la.

PasaL Jika seseoftmg mengeluarkan suafu barang dari

suatu rumah atau penginapan ke halamannlra- Jika rumah

tersebut tertufup lalu dibuka atau dilubangi pencuri dan ia
mengeluarkan barang dari dalamny"a, tindakannlra tercebut

dianggap sudah mengeluarkan barang dari tempat
peniagaannya. Sedangkan kefika rumah tersebut dalam

keadaan terbuka, maka si pencuri tidak dianggap mengeluarkan

barang tersebut dari ternpat peniagaannya. Dalam hal ini Ahmad

berpendapat, "Jika seseor.tng mengeluarkan suafu barang dari dalam

rurnah ke luar rumah, rnaka penarinSn dUafuhi hukuman potong

tangan."

Sedangkan jika ia han5n melakukan ikhfilas, maka pencurinya

fidak duatuhi hukuman potong tangan. Dalam permasalahan ini

dijelaskan permasalahan thamar Snng artinya adalah seorang Srang

mencuri dari kantong ot?mg lain atau lengan baju atau kantong buah

testislgs, baik dia mernbatalkan pengarirbilan barang dari kantong

tersebut atau mernotong kantong buah testis atau menrasukkan

tangannya di kantong seseorang dan mengambil isinya, maka ia dijatuhi

hukuman potong tangan. sedangkan mentrrut riwayat oleh Ahmad

mengenai seseorcmg yang mengambil dari kantong omng lain dan

mengambil isinya, maka pencurinya tidak dijafuhi hukuman potong

tangan. Dengan demikian dalam permasalahan ini terdapat dua

pendapat.

t93 Sebuah kantong gang terbuat dari kulit png fungsinp sebagai ternpat bekal

penduduk pedalarnan.
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Pasal: Jika seseorang masuk ke tempat kandang
hewan yang dijaga, lalu memerah susu hewan temak yang
ada dan ia mengeluarkan temak tersebut ke luar kandang,
maka ia dijatuhi hukuman potong tangan. pendapat ini adalah pendapat
syafi'i. sedangkan menurut Abu Hanifah: pencurinya tidak dijafuhi
hukuman potong tangan, karena 37ang dicuri menrpakan sesuafu yang
basah. Penjelasan masalah tersebut telah dijelaskan sebelumnya. Jika
seseorang meminum susu tersebut di dalam kandang atau ia minum
susu !,ang nilairyla tidak setara dengan nisab, maka pencurinya tidak
dijatuhi hukuman potong tangan. Har ini didasarkan bahwa pencuri
tersebut tidak mencuri susu png setara dengan nisab dari kandang
heunn tersebut.

Jika seseorang menyembelih her,rnn tersebut di dalam kandang
atau merobek pakaian kernudian mengeruarkannya dari ternpat
penjagaan yang nilai heunn dan paloian tssebut setam dengan nisab,
maka pencuringra dijafuhi hukuman potong tangan pendapat ini
pendapat Spfi'i.

sedangkan menunrt Abu Hanihh, 'pencuringa fidak diiatuhi
hukuman potong tangan pada kasus pencurian heunn." Karena
menurut Abu Hanifah pencurian dasrns gang disernbelih udak dijatuhi
hukuman potong tangan- sedangkan par.ian png kebangnkannSa
dirobek pencuri, maka ia tidak dijafuhi hukuman potong tangan, karena
pemiliknlTa dapat memilih antam dia hanrs mengganti sernua nilai yang
ada. Penjelasan ini telah dibahas sebelumnln.

Jika seseomng masuk ke daram tempat penjagaan mutiara, raru
ia menelan mutiara, dan setelah keruar rumah mutiara tersebut juga
belum keludr dari dalam perutrya, maka ia tidak bisa dijatuhi hukuman
potong tangan. Karena ia hanya menelan mutiara tersebut di dalam
tempat penjagaannya. Beda halnya jika mutiara tersebut keluar, dalam
hal ini terdapat dua pendapat: pertama pencurinya wajib dijafuhi
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hukuman potong tangan, karena ia telah mengeltiarkannya dari

pernbuluhnya, dengan dernikian kastrs ini menyerupai kasus pencurian

dari kantong

Pendapat kedua mengatakan bahwa pencurinln tidak diiatuhi

hukuman potong tangan, dimana ia hanya wajib mengganti mutiara

tersebut karena ia telah menelan atau merusaknya. Hal lain yang

mernberatkan tidak dijafuhi huktrrnan potong tangan adalah pencurinya

tidak menernukan tempat unfuk mengeluarkan mutiamnya karena

mutiam tersebut tidak mungkin keluar tanpa adanp tempat keluamya.

Jika s@rang pencuri mernakai parfum di dalam tempat

penyimpanan harta, lalu ia kehrar dari tempat tersebut dengan

menghabiskan paftrn 5nng nilainln tidak setam dengan nisab, maka

pencurinya Udak dilatuhi hukurnan potong tangan. Dengan dalih bahwa

sesuafu yang tidak sampai nisab ualaupun dirusak maka ia diibaratkan

seperti mernakan makanan !,ang iika mencapai nisab, maka ia dilatuhi

hukurnan potong tangan, karena ia tdah mernakan sesuafu yang setam

derrgan nisab.

L.ain halq;a jika seseorang mernakai parfum 5rang nilainya setara

dengan nisab, maka ia diiatrfii hukuman potong tangan. Sedangkan

dalarn keadaan nilainya tidak setam dengan nisab, maka hukumnya

seperti di atas, yaitu fidak dijafuhi hukuman potong tangan.

Jika seseorang menarik sebuah kayr, lalu ia melemparkannya ke

teurpat penjagaan harta setelah ia mengeluarkan sebagian isinya, maka

pencurinya tidak dijafuhi hukurrnn potong tangan. Ketentuan hukum

tersebut juga berlaku bagi pencuri 5ang setara nisab atau tidak. jika

seorang perampas mern€ang uiung sorban orang lain, sedangkan ujung

sorban Snng lain dipegang oleh penrilikngra, maka pencuri tersebut tidak

dijahrhi hukuman potong tangan. Ketenfuan hukum tersebut juga

berlaku bagi pencurian bagian dari pakaian atau sorban.
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Pasal: Jika seseorang melubangi tempat perrjagaan
atau pengnmpanan harta kemudian ia mengambil sesuafu
barang dari tubang tersebut lrang nirainrn fidak setara
dengan nisab, lalu ia masrrk kedalam rubang terseb,t dan
mengambif barang lain Snng nilairya jika digabunskan alran
setara dengan nisab. pada kasus tersebut jika rentang u,akfu
pengambilan harta dari lubang dan dari dalam lubang sangat lama atau
terjadi dalam dua malam, maka penorrirya tidak uniib diiatuhi hukurnan
potong tangan- Hal ini didasarkan bahwa l*sus terseb,t t€rl,di pada
dua kejadian berbeda dimana rnasing-rnasing kqadian pencurian
tersebut nilaingra fidak setara dengan nisab. Kctentuan ini iwa Maku
bagi pencurian pada suafu rnalam SBqg rentang unktunSTa sangat jauh.

sedangkan jika keiadiannya berdekatan, maka @rnrrry7a wajib
dijafuhi hukurnan potong tangan, karena kgadian tersebut dianggap
satu kejadian. Jika s,atu kejadian dtandartran pada keFdiur hinnya"
rnaka kejadian yrang terfildi pada sahr u,aldu lebih dapat diterirna dari
keiadian 1rang disandadon pada keldhn lainn5ra pada wakfu yang
berbeda.

Sprat kelirna, keenam, dan ketqilh: glarat fifuhn5n hri,kuman
potong tangan adalah seorang penori harustah s@tang mtiailaf,
terpenuhingra bukfi$uld penorian, p€rnilik bamrg png diori merninta
kepastiar.r hukum bagi pencurin!,a, dan ffak ud*la $rubhat pada kasus
pencuriann5ra. Pernbahasan ini akan dibahas pada perrrbahasannya.

1580. Mamlah: Abu Al Oadm At lftarqi berkata,
'Kecuali barang lrang dicrri berbqrtutr buah$uahan atau
dalam iumtah lrang bant ah md. pencurinyra diiatuhi
hukuman potong tangan..

Maksud dari perrSntaan di atas adatah buah$Ehan png ada di
taman yang belum dirnasukl*n ke dahm ternpat penyimparnn atau
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penjagaan, dalam kasus ini penarinya dfiahrhi hukuman potong tangan.

Ketentuan tersebut adalah pendapat kebanSnkan pam ahli fikih.

Maksud dari jumlah yang banyak adalah buah png diambil dari

pohon kurma lrang berbentuk dagrrg kurma lpng paling lunak.

Penjelasan riwayat ini adalah menunrt pendapat Ibnu Umar194.

Pendapat ini bersumber dari Atha', Malik, Tsauri, S5nfi'i, dan kalangan

rasionalitas.

Abu Tsaur berkata, "iil{a buah-buahan dan taman tersebut

dijaga, maka pencurinSn dijatuhi hukuman potong tangan." Pendapat ini

hsumber dari hnu Mundzir walaupun keabsahan riwalnt Bafi' masih

diragukan, dimana ia mergptakan, "Aku tidak menyukain5n adanya

penjagaan lang perrnan€n." Kedua ulama ini berdalih dengan ayat

potong tangan ilan dengan menggunakan qi5as dari seluruh tempat

penFgaan.

IVlenunrt pendapat kami: DirMaptkan oleh Rafi' bin Khudaij

dari Nabi $, Beliau bersabda,
aO22'f Y't r 'i&l

"Tidak ada hukuman ptong bngdn dakm kails pancurian

buah dan bakal buah kunna."

Diriwalntkan oleh Abu Daud dan lbnu Maiah png bersumber

dari Amru bin Syr'aib dari Alphn1n, dari IGkeknSa AMullah bi Amru

dari Rasulullah S dimana beliau ditanya mengenai buah-btnhan Snng

masih terganfung. Beliau bersaMa,

"hnngsiap Sang mangambil buah bnp kelopk buahn5n dan

ia dapt diharsai senilai seryempt dinar, mal<a ia dijatuhi hukumn
potong tangan."l9, hadits ini dapat mernberikan pengkhususan

terhadap keumuman ayat Al Qur'an, di rnana taman tidak dapat

re4 HR. Ibnu Abu qraibah (6/5261, telah difelaslon pada nomor 19.
r9s l4uL diletaskan sebetumqn d1gan nomor 21 pada rnasalah nomor 1579.
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dijadikan sebagai tempat penjagaan buah-buahan selama ia tidak drjaga.
Sedangkan pada kurma atau pohon png terdapat di rumah yang
terjaga, lalu ada seseomng mencuri senilai nisab maka ia dijafuhi
hukuman potong tangan, karena ia terah mencuri dari sesuafu yang
di}rya.

PamL Jika seseorang mencuri dari buah-buahan lrang
tergantung di pohon, maka ia diiafuhi denda setara dengan
nilai Snng dicuri- Pendapat ini adarah pendapat Ishak yang
bersumberkan dari riwa5pt lrang,telah dijelaskan. Ahmad
berkata, 'Aku tidak mengetahui ada sestrafu yang memberatkann5ra."
sedangkan kebaryakan ahli fikih Hata, "ia tdak diuajibkan untuk
mengganti lebih dari nilai png dieri." Ibnu AMi Bar berkata, ,.sa5ra

tidak menernukan pendapat para atrri ffkih lnng menSatakan penc,rinyra
diu/ajiblGn unfuk mernbayar denda s€nihi barang png dia,i.,'s€bagian
kalangan slafi'i berpendapat mergenai ritmyat llung ada bahr,va ini
merupakan huhrrnan SBng telah &ranh.

Men,nrt pendapat l€mi bahura perkataan Nabi di atas
merupakan sebrmh dalil lnng rrdak dapat dipungkiri kebenaranngra,
kecrrali ada perkataan lafrn 3nng serupa atau lebih kuat dari Rasul 37ang
menjelaskan hal Snng sarkr. Inilah taqg dradikan landasan bagi pihak
png mengatakan dakunan peniadaan hukurnan di atas tanpa adanp
dalil yang menguatkanqTa, dirnana se@ra irmak pendapat tersebut
tdaklah benar. Ketidakbsraran pendapat tersebut didulnrng dari hadits
"hmngsiap png mangantbir bwh bnp ketopk bmhrya dan ia
dapt diharyi sqilai sepaantpt dirnr,maka k dijatuhi hukuman
potong tangan- 'hadits tersebut menplaskan wajibnya pencuri dijahrhi
hukuman potong tangan dan denda senilai 5rcng dicuri. hadits tersebut
juga membatalkan pendapat kalangan tersebut.
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Ahmad berdalih bahwa Urrnr telah memberikan denda kepada

Hathib bin Abi Balta'ah k€fika anaknln menyernbelih seekor domba

milik orang lain dari kalangan Mazinah, maka ia dijafuhi denda senilai

domba 1or.$ut196. Dua hadits di abs telah diriura3;atkan oleh AI Atsmm

di dalam sunan al atsmm. IGlangan kami berkata, "Adapun dalil

mengenai riwapt penarian heuran ternak dari pengembala png
tempakrlp tidak terjaga dan pencgrinl,ra u/ajib diberi denda sesuai

dengan nilai yang dicr.ri adalah riw4at dari hadits Amru bin Syu'aib,

dimana seseorang bertaq,a kepada Rasulullah $, 'Bagaimana hukum

pencurian kambing tetnak lra Rasulullah?", Beliau bersaMa,

"Pencurinla dUatuhi hukunran denda senilai ternak yang dicuri dan

tebusan."

Apabila yang dicud mencapai nisab, rnaka pencurinya dijafuhi

hukurnan potong tangan. Kaentr.ran di atas bersumber dari riwayat Ibnu

Maiah. Sedangkan selain kedtn riuayat di atas, p**itg. tidak dilatuhi

denda sebesar benda 1ang dicuri atau mengganti benda 5nng dicuri, ini

menrpakan pendapat dari lralangan IGIni dan sdain mereka, kcuali
Abu Bakar dimana ia berpendapat wajibn5p diiatuhi denda kepada

pencuri dari ternpat Fng tidak diiaga senilai benda png dicuri. Hal

tersebut berdasarkan $/as burih 5png tergantung 3png bersumberkan

dari hadits Hathib.

Sedangkan menurut lGrni, bahwa hukum asalnp adalah

wajibngn memberikan denda png sehra dengan nilai Snng dicuri

dengan dalil dari kasus pengenrsakan, pekrmpasan, dan pada kasus lain

5nng unjib dijafuhi denda yang bersumberkan dari atsar sedangkan

losus lain ketentuan berdasa*an hulflrn qealnSn.

1% Tehh dijelaskan terdahulu @a nomor 16 pada rrnsalah nomor 1469.
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L581. Masalah: Abu Al eairlm Al Kharqi berkata,
'Ketenfuan hukum potong hngan adarah dengan memotong
tangan kanan pencuri dari pergerangan tangan, iika pencuri
tersebut mengulangi perbrratannya, maka dipotong kald
kiriryn dari mata kald-.

ndak terdapat p€rMaan pendapat dikarangan para uhrna
bahwa lrang pertama kali dipotong dari seorarg pencuri adarah hngan
kanannya, laifu dari fulang pagdangan tanganngp. Hal ini berdasarkan
bacaan Abdullah bin Mas,ud:

t42$tHS6
"Maka potonghh tugan-bngan tonan p*fi raki-raki dan

pancwi perempuan-:' JM pern3ataan terreuut bukan mertrparon
bacaan maka ia adalah sebuah p€nafsimn. Telah dirlunSntkan dari Abu
Bakar Ash-shiddiq dan urnar bin Khatrftab bahwa mereka tdah
berkata, 'Jika seseorang nreno.ui, rnaka hendaklah l*lian mernotong
tangan kanann5n dari fuhng targanl98." ,fidah 

terdapat
perbedaan pendapat dari riuaalat kedm sahabat temsebut, dirnana
tangan mempakan alat ,nfuk menyerdrg t'rq,a ifu wajib unfuk

1e7 gg. Al Baihqi dahm /s*rna Al Krbm (g/n\l, dari ,ahr peduralBtanMuslim yang bersumbe*an dni tbnu Abi r,r"n 
"a"ri 'Mu*rhid 

datam
...!,ara telah ia sebdo' Ar l{aftzh u",r.utn hlant Tattdrrs At lraba

\3t791: 
terdapat riunyat lnng terpuh," dari riwapt a .t 

"t"a""st "La,t ar rrunio
bin AHillah bin Abi Rabiah batrua Rdrtulhh * tebh a,ua"oL r.+.d;;
dirnana Nabi $ memotorg targm lcnanr$,a. Al Bagharni dan Abu Na,im innamenyatakan dahrn Marikfu Act-9Jnlnbh, dimar. t€rdapat cerita dalam *r"i,i.
Abdullah bin Abi AI Matrharim lo,rg dinyahr'n o,"r'""t"s"i-"* yang tdah
disebutkan oleh lbnu Halr dahm *-fu*n*(gnOt.

HR. Al Baihaqi dalam As-Sunn i i<rOL @/n\ yang bersumMan dariUmar bin Khahthab$dan ia tdak menSpbrdan Ah; B"karelbegltu jwa
periutaptan hnu Abi $niUatr aaaq At Mustrunf (6/5Ar/61 dari hadits Urnar bL
Khaftthab dan tidak ada peri*alatan Abu Bdorg di sarn. Hadits di abs terdapat
bebenpa sgmhtd yarqdi idaslon &, Al Atbil,i dfur hn, At Cnnil @/flrn4$n)l.
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dicegah. Beglfu juga tangan merupakan alat unfuk mencuri, karena itu

co"oktatr alat tersebut.

Sedangkan jika seomng pencuri mencuri untuk ke dua kalinln,

maka yang dipotong adalah loki kirinp. PernlTataarr tersebut dinyatakan

ole.h keban5nkan para Ulama kecuali Atha' dimana ia meriwalatkan
pernotongan tangan kiri pencuri yang dilandaskan dari firman Allah &,

"Maka kdw bngannSa' (Qs. Al Maa'idah [5]' 38).

Ia berdalih bahwa tangan alat unfuk m€nyerang seseomnfl,

karena ifu harus dipotong. Pendapat AttE' ini juga diriwa5atkan oleh

Babiah dan Daud, tapi pendapat mereka adalah pendapat 1nng tidak

m€mpunlral landasan png menyalahi ketentuan kebanpkan Ularna dari

t utungun Ahli Fikih, Ahli hadib dari Sahabat, Tabi'in dan Ulama raa*,
mereka. Para Ularna tersebut berlandaskan dari rivrnyat Abu Bakar dan

Umar & 17ang bersumberkan dari riuayat Abu Huraimh dad

Rasulullah $ bahua Beliau menlntakan tentang hukurnan seomng

pencun,

llo ,o tl o.r7 .-.. o. , 6 !ab1lfh5L, O;* 0! 
't-'

i:i-f#ud?t;1
"Apbila s*@ftng mqtcuri nnka ptonglah bngannya, iila ia

mqtcuri unfuk kdua l<alinga, nnh potonglah lakinga.l99" Ketentuan

pernotongan kaki tersebut karena kaki dan tangan mempakan alat

p€nyeraryFn, maka kedmnSa waiib dipotong.

Menurut karni alasan pernotongan tangan dan kaki dan bukan

tangan kiri adalah, "Tangan dan loki se,perti alat penyerangan karena

menrpalon alat trntuk berbtnt l$irninal, dimana jika fnng dipotong

199 HR. M-Daraqutrnl dalarn es$rnar, (3/18U, Atunad berkata: "Pendusta.'Al
Bul*rari b€rkata" "Fladib tcrscbut adalah }lrdits Mahtk'
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adalah tangan kirinSn maka akan manyebabkan hilangnya manfaat
tangan, dengan demikian ia tidak bisa lagi menggunakan tangannlna
unfuk makan,berwudhu, dan tidak bisa menjaga dirinya. Kondisi tersebut
sama seperti omng Srang binasa, karena ifu Snng dipotong adalah kaki
kirinla. Sedangkan rnaksud dari aSat di atas adalah dipotongnyra tangan
pencuri laki-lald dan pencuri wanita. Hal ini didasarkan bahun png
dipotong unfuk pertama kuliqn adalah satu tangan sala.

Sedangkan bacaan Auulah, "Maka potonglah tangan-tangan
kanan pencuri laki-laki dan pencuri perernpuan" disebutkan dengan
lafazh jamak, dimana lafazh mutsannajika digabungkan dengan lafazh
mutsanna' maka akan diryratakan dengan rafazh jamak seperti yang
terdapat di dalam alnt Al eur'an,

kirs,:.ifiJfi.fio1
' "Jika lannu berdua bqtobat kepda AIah, aar<a saungguhng

hati kanu bqdua telah condong (untuk menqhtm kebir<an)." (es. At-
Tahriim [66]:4)

Jika pernSataan tersebut telah ditetapkan, maka SBng dipotong
adalah kaki kiri pencuri 5nng didasarkan ftrrnan AIhh l!l,

*iriWi;++!'gS5
Abu dipotong bngan dan r<aki merer<a dangon berfimbat

balik;' (Qs. Al Maa'idah I5]: 33)

Pemotongan kaki kiri lebih ringan daripada pemotongan
tangan kanan, di mana seorang pencuri masih bisa berplan
dengan menggunakan tongkat, tapi jika kaki kanannya dipotong maka
fidak memungkinkan baginya unfuk berjalan lasl. pemotongan
kaki dimulai dari persendian fururrg fumit. 'pernyataan

tersebut merupakan pemyataan kebanyakan Ulama dan
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Umar bin Khaththab juga telah merealisasikannyazoo. Adapun

Ali & memotong setengah kaki dari tempat pengikatan tali sepafu,

sehingga memungkinkan bag seoftmg pencuri berjalan dengan

tumitryazo1, pendapat ini adalah pendapat Abu Tsaur-

Sedangkan menurut pendapat kami bahwa lnng dipotong

adalah salah safu anggota kaki yang dipotong dari persendian seperti

pemotongan tangan. Setelah dipotong lalu dicelupkan dengan minSnk

mendidih agar darahnya berhenti mengalir dan tidak menyebabkan

pengeringan darah yang dapat mengakibatkan kematfin- Telah

diriwayatkan bahwa Nabi $ telah dihadapkan kepada seorang pencuri

sorban/ pengikat kepala, Nabi $ bersabda, "Potonglah tangann5n, lalu

202." Menrrut hnu Mun&ir, terdapat perbedaan pendapat

mengenai hadits ini. Imam Syafi'i, Abu Tsaur dan lain sebagainya dari

kalangan Ulama berperrdapat bahwa mencelupkan tangan pencuri ke

dalam minyak yang direbus mempakan suafu hal yang mustahab,

dimana minyaknya diperoleh da$ kit Mal karena Nabi $ telah

200 HR. Abdurrazzaq daladl Al Mtshannaf(lOAadits L8759/hal- t85L
201 HR. Al Baihaqi dalan As-Surmn Al lfubm(8/271t, dengan lafazh:

Ali.g telah memotong kaki penorinya dari setengah kaki. HR. Auurrazzaq

Dalam At Mushannaf (70/185/18759), dengan lafazh:

"6*-3 ,S|# d.irrf - piir '&'oe # i,P tati u$, telah memotong kaki seorang

pencuri - kemudian Umar menunjukkan kepadaku kepada setengah kaki). HR. hnu

Abi Syaibah dalam At Mushannaf (6/257 /2l, dengan lafazh: " i* iat o; 6 tc' gi $a il
pr-iir" (Ali & telah memotong kaki seorang pencuri dari setengah kakinya). Hadits ini

di-hasatAanoleh Al Albani dalam At In4n',21t35-
2o2 11F.. Ad-Daraquthni dalam As Sumn (3,2ha1.102-1'03^adits no: 71-71). HR'

Al Baihaqi dahm As=1unan At Kubn (8/2711, Hakim dalarn Mustadmk Hakim

(4/38L), dari jalur periwayatan Abdul Aziz bin Muhamrnad Ad-Darawardi, aku telah

dikabarkan oleh Yazid dari Muhammad dari Muhammad bin Abdurrahman bin

Tsauban dari Abu Humimh.$bahwa Rasulullah$ bersabda, "......-kemudian ia

menyebutkan hadits di afas" Hakim berkata: "Hadits di atas adalah ladits shahih

densan syarat Muslim.". Al Albani berkata: "Hadib di abs adalah }rrdits shahih. Hadits

di atas juga telah diakui oleh Az-?atabi. Sedangkan Daruqutri menyebutkan bahwa

pada hadit ini terdapat illah: "Hdits ini telah diriwalptkan oleh At-Tsauri dari Yazid

ti" Xtu.f,itut, dalam keadaan mual. Sedangkan Al-Albani mengakui keshahihan

hadits ini dalam kitab Al-Inta' 2431.
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men!ruruh untuk memotong tangan pencuri, karena itu uangnya diambil
dan Bait Mal.

Adapun jika pencdupan tangan pencuri tersebut tidak dilakukan,
maka AI Qadhi menSatakan bahwa tidak terdapat permasalah di
dalamnya, karena yang uajib dilakukan adalah pemotongan tangan
pencuri bukan pengobatan png tangan yang dipotong. Bagi yang
pencuri yang dipotong tangann5n, ia juga diperbolehkan unfuk
mencelupkan tangannya sendiri ke dalam minyak panas. Jika ia tidak
melakukan hal tersebut, malta ia tidak dijafuhi karena ia
hanya meninggalkan pengobatannp saja- Ketemngan ini merupakan
pendapat Madzhab Syafi'i.

Pasal: Tangan pencuri han s dipotong dengan cara
yang paling mudah. Yaifu dengan cara mendudukkan si
pencuri, kemudian diikat agar fidak bergerak, seterah itu
tangannya diikat dengan tali sehingga diketahui antam persendian
tangan dan persendian lengan, Ialu ditanrhkan pisau png tajam
diatasnya dan dijafuhkan dengan kuat agar dapat terpotong dengan
sekali potongan.

Pasal: Disunnahkan agar si pencuri meletakkan
tangannlra di atas lehern5p- Hal.ini berrdasarkan riwayat dari
Fudhalah bin ubaid bahwa Nabi g telah dihadapkan kepada
seor-rng pencuri yang telah dijafuhi hukuman potong
tangan, maka Beliau menyrruh unfuk mernotong tangan pencuri
tersebut dengan menaruhlmn tanganngn di lehernya." Driwa5latkan oleh
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Abu Daud dan hnu Majah, "Ali & juga telah melakukan hal yang

sama,203" di mana terdapat pencegahan dalam masalah tersebut.

PasaL Tangan ,.o-rrn pencuri tidak boleh dipotong
datam keadaan cfraca panas dan dingin. Karena pada waktu

tersebut dapat membunuhnya. Sebab fujuan dari pemotongan tangan

adalah supaya memberikan efek iwa, bukan unhrk membunuhnln.

Seomng yang hamil juga tidak bisa dipotong tangannya dalam keadaan

hamil sampai selesai masa nifasnya. Hal tersebut dilakukan guna

mencegah dari hal png membahayakannya dan yang membahayakan

anaknya. Seorang yang dalam keadaan sakit luga tidak dianjurkan untuk

dipotong tangann5ra, agar rzrsa sakit tdak menghampirinya. Jika ada

seomng pencuri yang dipotong tangannSn, kernudian ia mencuri

kernbali sebelum luka ditangan4ra sembuh, maka pemotongan kakinya

fidak boleh dilakukan hingga lukangn sernbuh. Begrtu juga jika kakin5ra

dipotong karena hukuman qishah, maka tangannya tidak boleh

dipotong sampai luka di kakiqn sembuh.

Jika ada yang mengatakan, "Bukankah dalam kasus wajibnya

qishash pada tangan kiri seomng pencuri, wajib dilakukan sebdum

sembuhnln luka pada tangan pertama? Di mana seomng mahaarib

dipotong tangan dan kakiryn pada safu waktu?" Saya telah menjelaskan

pada kasus pemotongan tangan orang sakit yang sedang dijatuhi

hukurnan na4 Luka pada tanganryra tidak boleh ditunggu, kenapa

kalian telah menlnlahi di dalam masalah ini."

m tlR: Abu Daud, dalam pernbalrasan tentang sanl{si had (4/Ml1l, hnu Maph

12/2587,, At-Tirmidd Bab tentans pencurian, pada bab: ttasalah panotongan targan
penolrri l4/7M11. Abu Isa berkata: "HadG ini adalah hadib rSasar ghartb. Aku tidak
mengetahui firlur periwayatanqB keorafi dari Urnar bin Ali Al Muqaddami dari Al
HuifrrJ bin Arfia'ah, AMur Rahrnan bin Muhairiz dia adalah saudara laki-lald AMullah
Muhaird Sami, An-Nasa'l Dalam @th'u As-e@/4998. Abu Abdur Rahman
berlrata: Al Huffi bin Artha'ah adalah orang 5prq dhaif yarq hadibnya tidak dapat
diiadilon sardamn, dan Ahmad, Kitab Mtrsnad Ahmad 16/191, Isnadnl,n adalah dhaif.
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Menurut kami, " Qishash merupakan hak setiap manusia yang
ditakutkan tidak terlaksana karena sempitnya wakfu pelaksanaanya,

dimana ia harus dilakukan secepaforya." Qishash juga wajib dilaksanakan
pada pemotongan safu tangan, dua atau lebih dalam satu wakfu. Karena
lfu kita diperbolehkan unfuk mer:notong dua tangan atau lebih sekaligrrs,

sebab setlap maksiat yang dilakukan mempunyai ketenfuan dan standar
png tidak bisa dilanggar. Apabila potong.tangan pencurian dan potong

tangan qishash dilaksanakan pada safu waktu, maka ia dianggap akan
melebih ketenfuan yang ada dan hal tersebut tidak diperbolehkan secam

syariah.

Sedangkan pada kasus perampokan, hukuman potong tangan
dan kaki merupakan safu hukuman, kebalikan dari apa yang kita bahasa

sekarang. Adapun pada permasalahan penundaan hukuman bagi orang
sakit tidak diperbolehkan. Jika hal tersebut dipertoletrkan, maka kulit
yang mendapatkan keringan tersebut bisa jadi mendatangkan sakit dan

dapat merusak tangan si pencuri, karena itu pernotongan tangan tidak
dapat ditangguhkan.

Pasal: Jika seseorang mencuri berkali-kali sebelum
dijatuhi hukuman potong tangan dan ia juga dijatuhi
hukuman potong tangan karena kesalahan lain, maka ia
dihukum dengan dua ketenfuan hukum yang ada. Hal ini merupakan
ketentuan hukum dari Allah $. Apabila bukti-buktiryla terpenuhi, maka

hukumannya dijatuhkan berdasarkan kesalahann5n, hal ini sempa
dengan kasus zina. Al Qadhi 'mengenai 

pencurian dari
beberapa orang kemudian mereka datang dengan riwayat yang terpisah-
pisah, menurutnya bahwa hukumlnVa tidak dapat digabungkan.

AI Qadhi mungkin menSntakan hal tersebut dengan menqiyas-
kannya seperti ketentuan hukum qaat yang benar dari permasalahan

tersebut bahwa hukumannya menurut kesalahann5n. Karena potong
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tangan merupakan hak Allah &, maka ia harus dilaksanakan seperti '

hukuman zina dan minuman kems. Beda halnya dengan ketenh.ran

hul$rrn qaal dimana hukuman tersebut menrpakan hak manusia.

IGrena ifu pelaksanaan hukumanryp adalah derrgan adanya permintaan

dan penghapusannya dengan kernaafan-

Adapun jika seseomng menanri, maka ia dijatuhi hukurnan

potong tangan dan ia mencuri untuk kedua kalinln, maka ia juga diiafuhi

hukuman potong tangan. Hukurran tersebgt berlaku walaupun ia

mencuri dari orang yang sama atau orang lain, atau ia mencuri benda

!,ang sama atau benda lain. Pendapat ini adalah pendapat Syafi'i.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, apabila seseoftmg mencuri

suatu barang pada strafu waktu, maka ia tidak dilatuhi hukuman potong

tu.,gut, pada pencuriannya png ke dua unhrk bamng yang sarn'

Kecrrali ia mencuri benang pada pencurian pertama kemudian ia

merrcuri benang 5nng sudati diterlrn unfuk pencurian ke dua, atau ia

mencrri kurrna yang masak unfuk pencurian Pertama, dan ia mencuri

kurna png belum masak pada pencurian kedua- Ia berdalih pelaksanaan

hukuman potong tangan adalah dengan adanln permintaan dari png

bemsangkutan. Jika ia mencuri berkali-kali untuk barang yang salna,

rnaka hukumannSra tidak bisa dilipatgandakan, sama halnya dengan

hukurnan qaaf.

Menurut perrdapat kami: bahwa keterrtmn di atas merupakan

safu ketenfuan yang Wajib dilaksanakan pada kasus pencurian yang

bertrlang-ulang pada berrda yang sama, sarrrl halnya seperti pencurian

bamng Iain atau zina. Adapun permasalahan yang dijelaskan di atas

lrang menyebutkan pembatalan hukum atas pencurian benang yang

kemudian menjadi tenunan, dan kurma mentah lang kemudian meniadi

kurma masak, tidak dapat kami terima dengan manqiyaskannya dengan

hukuman qadzaf, dimana jika seseorang melakukan qadzaf terhadap
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orcng yang tidak melakukan ana, dan penzina tersebut dijatuhi
hukuman zina.

Sedangkan jika pezina tersebut benar-benar melakukan zina

setelah ia dijatuhi hukuman zina, maka ia tidak dihukum untuk ke dua

kalinya, hal tersebut dilakukan guna menyingkap kebohongannya-

Begitu juga halnya pada kasus pencurian di sini, fujuannya adalah unfuk
mengantisipasi pencuriannya Snng kedua kalinSa. Jika ia fidak di
antisipasi pada pencurian perhrra, dengan hal ini ia dapat diantisipasi
pada pencurian kedua.

Pasal: Pencuri lrang fidak mempunyrai tangan kanan,
maka yang dipotong adalah EId kirin5n. Karena
pemotongaq tangan yang lumpuh fidak ada gunanya, dan
fidak terdapat keindahan padanla, serupa dengan tangan
lrang tidak ada jari-jarinya. Ibrahim al Harbi meriwayatkan
dari Ahmad mengenai pencurian orang lpng tangan
kanann3n keras, 'Yang dipotong adalah kaki kiriryn-"

Pada riwayat kedtn diqntakan bahwa lbrahim al Harbi bertaryn
kepada para Ulama, "Din5ntakan bahwa tangan seoftmg pencuri

dipotong, kemudian darahngn berhenti mengalir dan pembuluh

darahnya sudah dicelupkan ke dalam minlpk panas. Kasus tersebut

mernungkinkan pemotongan tangan kanannlra, rnaka dari itu tangan

wajib dipotong." *Jika 
din5ratakan bahua jika darahnya tidak

berhenti mengalir, maka tangannSn tidak dipotong. Hal ini ditakutkan
akan menyebabkan penorinya meninggal duniia, rnaka dari ifu png
dipotong adalah kaki kiriqn." Pendapat tersebut merupakan pendapat

Mazhab Syafi'i.

Jika fidak terdapat iari-iari pada tangan lGnan seotang penctui,

maka dalam hal terdapat dua pendapat: pendapat pertama mengatakan,

"tangannSn tidak dipotong dan digantikan dengan pernotongan kakiryra,
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karena tangan tidak dapat dijatuhi hukuman di5at, malta, ia dianggap

seperti lengan."

Sedangkan menurut pendapat kedua, "bahwa tangannya tetap

dipotong." Pdmotongan tersebut juga akan tetap dilaksanakan jika jari-

jarinya ada, begitu juga jika yang hilang adalah jari kelingking dan jari

manis. Menurut pendapat kami pada kasus ketiadaan sebagian jari-jari.

Jika jari yang tidak ada adalah jari manis dan iari kelingking, atau

hilangnya salah satu dari iari manis atau jari kelingking, maka tangannya

tetap dipotong. Hal ini dikarenakan tangan masih besar manfaatnya.

Tapi pada kasus hilangnp sexnua iari-iari kecuali safu jari, maka

ketetapan hukumnya sama dengan ia tidak mernpun5rai jari-jari Snng

tidak dipotong tangannya. Sedangkan pada kasus iari-iari yang tinggal

dua, apakah ketenhran disarnakan dengan iari-jari Snng

lengkap atau disamakan dengan fidak Punlra iari-jari? Pada

permasalahan ini terdapat dua pendapat, dimana pendapat yang paling

kuat adalah bahwa ketentuan disamakan dengan jari-iari

lengkap, maka dari ifu tangannya dipotong karena tangannya masih bisa

digunakan.

PasaL Pencuri yang mempunlrai tangan kanan,

setelah dijatuhi hukuman potong tangan tersebut dipotong

karena hukuman qishash, atau terpotong karena serirngan

dari orang lain, maka pemotongan tersebut dianggap sudah

menggugurkan hukuman potong tangan. Pendapat ini adalah pendapat

Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan pendapat kalangan rasionalitas.

Qatadah berkata, "Jika tangan seoftmg pencuri dipotong oleh

orang lain png tidak berwenang, maka ia berhak meminta qishash

kepada orang tersebut, dan png dipotong adalah kaki kiri pencwi

tersebut." Pendapat ini merupakan pendapat yang tidak benar, dengan

alasan dimana jika seseorang l,ang tdak beru,renang memotong
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tangannya setelah adanya pencurian,dan sebelum ditetapkan
hukumannya, maka pemotongan orang lain tersebut dapat
menggantikan hukuman potong tangan. Begifu juga halnya jika ia hanya
seorang saksi pencurian, lalu hakim pengadilan menahannya unfuk
dimintai ketemngan, pada saat ifu ada omng lain png tidak berwenang
memotong tangannya, dan pada kepufusan akhir ia dinSntakan mencuri,
maka pemotongan tersebut dapat menggantikan pemotongan
tangannya. sedangkan jika diryratakan ia tidak mencuri, maka omng
5nng tidak berwenang 5nng memotong tangannSa harus diqishash.
Pendapat ini adalah pendapat S3laft,i.

Kalangan msionalitas berpendapat bahwa orang yang tidak
berurenang tersebut tidak dijafuhi hukuman qishash, karena masalah
pencurian omng yang sudah dipotong tangann5a masih sarnar.
sedangkan menunrt pendapat kami adarah jika orang lnng memotong
tangan tersangka pencurian adalah oftmg png tidak , maka
orang tersebut walib diqishash, sarna halnya jika ia mernotong tangan
tersangka tersebut sebelumryra adangp bukti png truat.

Pasat Jika tangan kiri seorang pencuri dipotong oleh
seorang yang berurenang unfuk melakmnakan hukuman
potong tangan, rnaka pernotongan tangan tersebut dianggap sudah
terlbksana, dan tidak perlu dipotong tangan karnnqn dan orang
memotong tersebut tdak dikenakan sanksi. pendapat ini adalah
pendapat Qatadah, Aqrs5ra'bi, dan karangan rasionalitas. Hal tersebut
dikarenakan bahwa dengan pEmotongan tangan kanan seomng pencuri,
akan menghilangkan fungsi tangannya, sedangkan pemotongan dua
tangan pencuri tidak boleh dilakukan. Apabila tangan grang dipotong
adalah tangan kiri, sedangkan }nng wajib dipotong tangan kanan, maka
pemotongan tangan kiri sudah menggugurkan hukurnan potongan
tangan, karena ifu orang yang berfugas sebagai pernotong tangan tidak
wajib trntuk &qishash.
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Sedangkan dari kalangan kami berpendapat terdapat dua

pendapat mengenai permasalahan di atas. Menurut Syafi'i apabila orang

yang bertugas unfuk memotong tangan pencuri tidak mengetahui bahwa

tangan grang dipotong adalah tangT kiri, atau dia beranggapan bahwa

fugasnp r:nfuk mernotong tangan pencuri sudah terlaksana, maka

dalam hal ini terdapat dm pendapat: Pendapat pertarna adalah tangan

lmnan petugas pemotong frdak dipotong agar tangan si pencuri tidak

dipotong. Pendapat kedua mengatakan, tangan si pefugas pemotong

dipotong sebagai qislmshkarena telah memotong tangan kiri si pencuri.

Menurut kesepakatan kalangan kami dan Syafi'i pada kasus

petugas pernotong tangan 1nng tidak mernbeiikan hak pilih kepada

pencuri, atau seoftmg pencuri mengeluarkan tangannya dengan

bingung, atau si pencuri bahwa 57ang unjib dipotong adalah

tangan kiringn sedangkan si pehrgas pernotong tangan mengetahui

bahwa 3png dipotorg adalah tangan lonan si pencuri, maka dalam

keadaan tersebut si petrrgas pernotong tangan dikenakan sanksi qishash,

kecua[ si petrrgas pernotong tangan tidak mengetahui bahwa yang telah

dipotong adalah tangan l&i si pencuri, malta dalam hal ini si pernotong

uajib mengeluarkan dijat kryda si pencr,ui. Pada kasus si pencuri

bahun ia diberikan hak pihh dan dia tahu sebenamya tangan mana lnng
dipotong, rnaka si petugas pemotong tangan tidak dikenakan sanksi.

Karena dalam hal ini si pencuri telah merelakan tangan kirinya dipotong

oleh pehrgas pemotong tangan. Pendapat yang kami dalam hal ini

adalah apa lnng telah karni ielaskan di atas, Wattahu 'alam.

7582-Masalah: eU, ef Qasim Al Kharqi berkata,
'JilG si pencuri mengulangi kembali perbuatannya, maka ia
dijatuhi hukuman kurungan dan tidak ada baginya hukuman
potong tangan dan kaki-
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Maksudnya adalah apabila si pencuri melakukan pencurian
kembali setelah tangan dan kakinya dipotong, maka tidak ada lagi

anggota tubuhnya 1;ang di potong, lalu hukuman yang dijatuhkan
kepadanya adalah hukuman kurungan. Pendapat ini adalah pendapat
Ali &, Hasan, Sya'bi, Nakha'i, Ztrhri, Himad, Ats-Tsauri, dan kalangan

rasionalitas. Sedangkan menurut Ahmad, apabiia seorang pencuri
melakukan pencurian unfuk ketiga kalinya, maka png dipotong adalah
tangan kirinya, dan ketika melakukan pencurian unfuk keernpat kalinln,
maka yang dipotong adalah kaki kirinya, sedangkan jika ia mencuri
untuk kelima kalinya, maka ia dijatuhi tegumn dan kurungan.

Diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar rg, bahwa mereka berdua

telah memotong tangan pencuri png tangan kanan dan kaki kitir,ln
telah dipotong2}4. Pendapat ini adalah pendapat Qatadhh, Malik,
Syrafi'i, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir.

Sedangkan menurut riwayat Utsman, Amru bin Ash, Umar bin
Abdul Aziz, bahwa pencuri Snng mencuri unfuk ketiga kalinya, maka
ynng dipotong adalah tangan kirinSn, sdangkan unfuk pencurian

keempat kalinya yang dipotong adalah kaki kanannp, dan unfuk
pencurian kelima kalinf maka yang sipencurinya dijafuhi hukuman
mati. Hal ini berdasarkan rivrasnt Jabir yang mengatakan,
"Nabi $ didatangkan kepada seorang pencuri, maka Nabi $ bersaMa,

"Jafuhl<anlah hukuman mati kepadan5a', Para Sabahat berkata, "ya
Rasulullah, bahwa kasus orang tersebut adalah kasus pencurian", lalu
Rasulullah $ bersabda, "Potonglah bnganngn." Kernudian para

sahabat menghadapkan pencuri tersebut unfuk ke dua kalinp,
Rasulullah $ bersaMa, "Jafuhl<anlah hukuman mati kepadanSa," pam

Sabahat berkata, "Ya Rasulullah, bahwa kasus orang tersebut adalah

204 HR. Al Baihaqi, hibb ,4sstrpn At Kubm (B/ZZg,2Z4l; Ad-Daraquthni dalam
l<ttab As-sunan (3/28t-214; hnu Abi s!,aibah dahm At Mushannaf, dalanr
pernbahasan tentang sanksi had, bab: Jika seorang pencuri mencuri maka tangannya
akan dipotong (6/2U1.
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kasus pencurian.", lalu Rasulullah $ bersaMa, "Potonghh bngannga."

Kemudian para sahabat menghadapkan pencuri tersebut unhrk ke tiga

kalinya, Rasulullah $ bersabda, *Jatuhl<ailah hufunnn nnti
kepdan5n,"; Para Sahabat berkata, "Ya Rasululhh, bahura kasus oftmg
tersebut adalah kasus pencurian." lalu Basulullah $ bersaMa,

" Potonglah bngann5n.'Kernudian para sahabat menghadapkan pencuri

tersebut unfuk ke empat kalinSn, Rasulullah $ bersaMa, "Jafithkanlah

hukurmn mati kepdanSa," Para Sabahat Hata, Ya Rasuhrllah,

bahura kasus omng tersebtrt adalah kasus pencurian", lalu

Rasulullah $ bersaMa, "Potonglah bngann5a.' Kernirdian para

sahabat menghadapkan penanri tersebut untuk ke lirna kalinSra,

Rasulullah $ bersabda, "Jatuhl<anlah hukurmn nmti k@an5a,-maka
pada saat ifu kamipun b€rangkat unfuk hulnunan rnati

kepada oftmg tersebr$ lalu mayatrya pun kami lehkl<an di dalam

sumur.' Dirfuuayatkan detr Abu Daud.zos

Adapun menurut riwayat Abu Hurairah, bahwa

Nabi $ menjelaskan hutnrnan bagi seorang pencuri,

* iL, r"L;6 6? o\'; i:$ r#v o? t:{_t
/I' iJ

L ) f#ti ii? oL.ri i:* | y+l,v a? ot

"Jika saatbng melakul<an Frcurian, nnh potonglah

tangannga, jil<a ia mananri kqnbli nnh ptangtah lakinSa, frka k
mqtcuri kqnbli maka potonglah bngannS4 dan frla ia manuri
kqtbli nnka lakag.%' Perrrotongan tangan kfui

2os 119. Abu Daud, datam pernbahasan tentarg sanksi had; An-I{asa'i (Sftadits
49931, Al Baihaql, dalam ,As-g.rrut AI Kubn @/n2,n31. Hadfrs terscbut mempuqBt
baryrak Jalr.n periwayahn yang Udak lepas dari hal Sprg kedlntraU tapi silat dlniErrya
adalah dhaif gdir, dirnana s€badan riwayat menguadon rnfiayat lainrya- Bedtulah
yang disarnpailan AlAlbani didalam lrj&rb AI lrud'lgWr"

ffi Rluapt ini telah dorgan nomor 33 pada masalah 1581.
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merupakan sifat bawaan, di mana ia boleh drpotong sebagaimana boleh
dipotongnln tangan kanan. Har ini dirandaskan dari apa yang terah
ditetapkan oleh Abu Bakar dan umar g, Nabi $ bersaMa, .',HendaWah
l<alian mengikuti dua ahaht setelahku; Abu kkar 4r, g--..e07

Sedangkan menurut pendapat kami: DiriwaSntkan oreh Sa,id,
Abu Mu'asyyar mengabarkan kepada kami dari Sa,id bin Abu sa'id Al
Maqbari dari A9rahn1a, ia berkata, 'aku mmgnksikan bahwa Ali bin Abi
Thalib dihadapkan kepada pencuri 5nng zudah dipotong tangan dan
kakinya, maka ia mengatakan kepada pam sahabahga, ,.Bag.aimana

menurut kalian mengenai kasus penoriannSn?" pam sahabat berkata,
"Berilah hukuman potongan kepadaryTa?" Ali & berkata, ,,Menurutku

dia berhak unfuk dijafuhi hukuman rnati, bagdimana nantinln ia makan?
Bagaimana ia nantinga berrvudhu? Bagaimana nantinlra ia mandi junub?
Bagaimana ia nanti mernenuhi kebufuhanqn?, kurunglah dia di dalam
penjara dalam beberapa hari ini, kemudian keluarkanlah dia dari

." Lalu para sahabat pun bermu4arawah menenfukan
hukumannln, mal' mereka mernutust.n seperti p€rkataan Abu Bakar
dan Umar, dan Ali pun mengatakan kepada pam sahabat seperti apa
!"ng dikatal'n pada pertarna, ffila, kernudian ia meqnmbukqa
dengan cambukan png sangat pedih, kernudian ia mengutusny3.,,208

Driwagratkan juga dari Sa'id bahrrra Ali q b€rkata, "sungguh
saya sangat malu kepada Allah & unfuk mernbiar{<an seseorang tidak
punya tangan dan punlla kaki, dirnana pemotongan dtn tangan
merupakan penghilangan te,rhadap fungsi tangan, karena ifu fidak

- ?or-Hn.At-Timfdd, dalam pernbahamn tentang At lqanqib(s ,.dib 3662), Abu
Isa berkata, "Ini adalah hadib iasan,"lbnu Mairh (L/gZ),'af,rrua auU* tituU.el(5/382,985,399,Nq, Ibnu Sa,ad yiiai eb_niOuqut (Z\SU), tbnu Abu
Ashim Kitab As-sunnah (10ur&1049), Abu Na'im daram Kitab A rfiw o/rog),HffT 13n5, dari plur periwalaran y"r,g ,i'sk*, dan lang p*}-g; i^ iiAnt"
adalah shahih.

- - 'l' H*.. Al Baihaqi daram kitab As-sutnn At Kubm (g/2rs);Abdunazak darant N
Mushanmf (1O/1tj6/lS.Z64); hnu Abi Syaibah at Uu"nui*t 6/qUA,.Datamsanadnp terdapat p€rselisitran.
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dibolehkan di dalam hukum had, sebagaimana hukum pembunuhan.

Karena kalau diperboletrkan memotong tangan, maka jafuhlah hukuman

potong tangan pada pencuri yang mencuri unfuk ketiga kalinya, dimana

tangan kiri adalah alat furnpuan kekuatan seseomng set6lah tangan

kanan. Hukuman potong tangan hri fidak dilakukan karena terkandung

unsur penghancumn fungsi tangan, dirnana seseomng tidak mungkin

lagi bagin!,a unfuk berwudhu', mandi junub, istinja, membuang kotomn,

tidak bisa membela diri, fidak bisa makan dan lain sebagainya.

Pernotongan tangan kiri karena pencurian yang ketiga kalinya

dapat menghilangkan fungsi tangan yang dapat digunakan sebagaimana

yang telah disebutkan. Pernotongan tangan kiri unfuk pencuri Snng

mencuri r-rnfuk ketiga kaliqTa harus dilarang, sebagaimana juga dilamng

mernotong loki kiri unfuk pencurian ke dua kalingn. Sedangkan hadits

.Iabir pencuri tersebut telah ditehpkan nabi dari uwuttSn unfuk dibunuh,

hal ini dapat dibuldlmn dengan pem3;ataan Rasulullah S yong

menyuruh unfuk menrbunuh pencuri tersebut ketika ia dihadapkan

kepada l{abi S pada pertarna kalirya, dan pada kasus pencurian

selaniubrya, sampai ke lima kaliryn. Diriuayatkan oleh Nasa'i bahwa

hadib ini adalah hadits munkar.

Hadits lainqTa juga mengratakan, "Perbuatan Abu Bakar dan

Umar q$ telah bertentangan dengan perkataan Ali &, di mana ada

periwa5ntan yang menlBtakan dari Urnar bahwa ia telah mengambil

perkataan Ali. DiriwaSntkan oleh Sa'id, Abu Al Ahwas telah

mengabarkan kepada lmrni dari Samak bin Harb, dari Aburrahman bin

Abid ia bell<ah, "[Jmar Q, telah dihadapkan kepada omng yang tangan

dan kakinya telah dipotong karena mencuri. Umar rS memberikan

perintah untuk memotong kaki pencuri tersebut. Lalu Ali rg berkata,

"Allah S berftrman,
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"Saungguhnya pa.nbkan tuhadap oftng_oftng gng

manemngi Allah dan rasul-Iv5a dan mqnbuat kqtslan di muka buni,
hanglah mqeka dibunth abu disarib, abu dipotong bngw dan l<aki
mqelra dengan berfrmbl blik abu dibuang dari nq*i (tqtpt
kdianannSp)- Yang da nikian itu (sebgai) swfu pghinaan mtuk
mqel<a didunk, dan di akhimt mqel<a wral& sil$aan 5ang bmr."
(Qs. ru Maaidah tSl: 33).

Pencuri ini telah dipotong tangan daq loldnla, rnal. fidak la!,ak
untuk dipotong kakiqn hgi, biarkanrah dia pagi karena dia tidak bisa
berjalan dengan benar, tatnnlah atau kurunglah dia, maka Umarpun
menahan mengurung pencuri tersebut."2@

Pasal: Jika tangan kiri seorang pencuri terpotong atau
tangan kirinSn cacat, atau jari-jari tangan kirinln terpotong
semua' atau tidak terdapat cacat pada ke dua tangannSra tapi png
terpotong adalah tangan kirirya, atau tangan kirinya cacat sebelum
tangan kanannya dipotong, rnat. pada kasus ini tangan kanannya tidak
dipotong menurut riwaSrat pertarna, rain halnya kefika ia mencuri unfuk
ke dua kalinya, malo tangannya dipotong.

- - T H!, 4l Baihaqi dahm kannn At Kubm (g/2r41, dan Abdurrazak ,rra6
Iulislnnmf ll3Aat. l86Aadib lgt 6flt.
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Jika seorang pefugas pernotong tangan melakukan kesalahan

dalam memotong tangan kiri seomng pencuri dengan sengaja, maka si
pencuri boleh meminta qishash atas kesalahan pemnotongan tangan
kepada petugas pemotong tangan. I-ain halnya jika pefugas pemotong

tangan memotong tangan si penanri tanpa sengaia, rnaka si pefugas

pernotong tangan dijafuhi hukurnan dipt, dirll:rrr:a petugas pemotong

tangan Udak dijafuhi hukuman potong tangan kananqp. Pandapat ini
adalah pendapat Abu Tsaur, dan Ulama !,ang bersandar pada

rasionalitas.

Adapaun pada kasus pernotongan kaki seomng pencuri terdapat
dua pendapat di dalamnla: pendapat 3nng paling benar adalah bahua
fidak ada kewajiban dalam pernotongan tangann5n. Sedangkan
pendapat kdua menSratakan bahua hulnrnan potong loki seomng
penori tetap lrfuh padanya karena tangar, fidak bisa

dipotong karena ada faktor lnng matghalangi pernotonganngn, ka$s
ini juga serupa jika dia mempuryni tangan kiri Snng sudah terpotong
pada ulalfu pencurian.

Jika hngan lonan seolat4l penori fidak cacat, dan tangan
hriq/a @cat, dimana furgsi targanrya hampir hilang,' s€perti fidak
terdapatrp firri telunjuk, iari tengah, jiui iernpol, rnaka hal ini dianggap
tangannp sudah tidak berfungsi lagi dan hulnrnann5a digantikan
dengan pernotongan tangannSn. Perdapat ini adahh pendapat Ulama
yang b€rsandar pada msionalitas.

Pada kasus di atas, mungkin pernotongan tangan kanan si
penctui karena dia masih mernpunlni tangan yang dapat digunakan,
dirnana dalam kasr-rs ini disarnakan dengan kasus tiadanSa jiiri
kelingkingnp. Dalam kasus fidak terdapatr3n cacat pada kedua

tangann5ra, dan terdapat cacat pada lmh kirinSn, maka dalam hal ini
Ularna kami tidak mempun5ni pendapat di dalamryp. Sdimgkan ulama
lain mempunyai dua pendapat mengenai kasus ini:
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Pendapat pertama mengatakan bahua si pencuri dijafuhi
hukuman potong tangan pada tangan kanannln sebagai hukuman
akibat pencuriannya, hal ini sesuai dengan landasan dari al qur,an dan
sunah. Faktor lain yang memberatkannSa adalah karena si pencuri
masih punya kedua tangan Stang tidak cacat, maka wajar jikalau tangan
kanannya dipotong. Pemotongan tangan kanannya juga tetap
dilaksanakan, walalu pun kakiryn sudah tiada lagi.

Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahua pencuri tersebut
sama sekali fidak bisa dijafuhi hukuman potong turgur,. pendapat ini
adalah pendapat Ulama Snng bersandar pada rasionalitas. Alasannya
mereka adalah seandainya jika tangan kanannlra dipotong, maka dia
tidak lagi berjalan. sedangkan jika yang cacat adalah kaki kirin5n dan
kedua tangannya tidak cacat, maka png dipotong adaiah tangan
kanann5ra, karena pada kasus ini fidak mernbahapkan anggota lain

5nng tidak dipotong. Dengan menggunakan qi4rc tutr, maka jika tangan
kiri seomng pencuri terpotong atau cacat, mala ia tidak bisa dijafuhi
hukuman potong tangan. hnu Mundzir pendapat ini, ia
mengatakan, "Pendapat ularna yang bersandar pada rasionalitas telah
menyalahi ketenfuan dari al qur'an tanpa ada dalil !,ang
menguatkannya."

1583. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Orang yang medeka latd-latd dan perempuan dan budak
lald-lald dan perempuan mempun!,ni ketenfuan hukum lrang
satna.'

Pada masalah pemotongan tangan orang merdeka raki-raki dan
perernpuan tidak terdapat peftdaan pandapat di dalamnp. Karena ihr
kaenttran hukuman pancurian budak laki-lald dan perernpuan adalah
sarna. Hal ini dilandaskan dari firman Allah & yang haryn menyebutlon
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pencuri laki-laki dan perernpuan tErrpa mernbedakan orang merdeka

dan budak.

t4-ittsLfri66316:6
" Iaki-laki Sang marcwi dan pqqnpwn tang mencuri,

potonglah tangan kdtarya." (Qs. Al Maa'idah [5], 38).

Omrrg merdeka sama kedudukan hukumnya dengan budak,

dengan demikian pada kasus pencurian fidak ada perbedaan antam

omng merdeka dan budak dalam hukurnan, dfonana dalam kasus ini
Nabi $ tdah menjafuhi hukuman potong tangan atas kasus pencurian

selendang sofiran, dan mernotong uranita dari sulnr Makhzun.

Sedangkan pada kasus pencnrian hdak laki-laki dan

p€rernpuan, keban5nkan Ularna Fildh dan Mufti mergptakan bahwa

ketentmn sarna {engan orang merdda Snng harus dijafuhi

hukurnan tangan, k@uali pendapat !,ang diriwagptkan dari hnu
Abbas g bahr,rn ia menyatakan fidak adanya hulnunan potong tangan

bagi budak laki-lald dan perernpuan. IGrena hukuman ini adalah

masalah had, yang tidak mungkin bisa diaphkasikan kepada budak,

sarna halnya dengan hadmpm.

Menurut pendapat karni, kami berlandaslon kepada ayat al

qur'an png menyatakan kedudukan hulorn otang merdeka dan budak

adalah sarna. Diriwayntkan otefr etsram bahua s@remg hamba-hamba

Hathib bin Abi Balta'ah telah mencuri unta betina dari kalangan

I\rlazinah, lalu mereka menyernbelihnyra. Pada losus ini Katsir bin Shilat

unfuk mernotong tangan mereka. lalu Umar 4g berkata,

"Derni Allah, sungguh aku telah melihatunu mernbuat mereka lapar,

dengan demikian aku akan memberimu denda lnng memberatkanmu."

Kemudian ia berkata kepada Al Mazani, "Berapa harga unta betinamu?"
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ia berkata, "Empat rafus dirham," (JmaruA ioLu*u, "Berikan ia empat

rafus dirham."21o

Diriwayatkan oleh Al Qasim bin Muhammad dari ayahnya

bahwa seorang budak telah mengaku bahwa ia telah mencuri, maka
pencuri tersebut dijafuhi hukuman potong tangan. Di dalam suafu
riwayat dikatakan, "Ali & telah memberikan hukuman potong tangan

kepada seorang budak." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui

isnadtya. Riwayat-riwayat di atas telah banSnk diketahui oleh para

Ulama, sehingga ia menjadi ijmak bagi mereka. Pemyataan, "tidak
mungkin dilaksanakan." Menurut kami, "hukuman.potong tangan tidak
boleh digugurkan dan wajib dilaksanakan. Sedangkan qiyasyangmereka

gunakan dapat kami terima, karena ifu kami menSptakan, "Hukuman

hadbdak dapat digugurkan pada budak, bqlitu juga dengan hukuman

had larnnya. Karena ifu karni nyatakan hukuman had sarang penzina

tidak dapat digugurkan walaupun ada hal png dapat menggugurkannSra,

sedangkan hukuman pencwi dapat digugurkan dengan adanya hal yang

menggugurkannya.

Pasal Seorang budak dijatuhi huhuman potong
tangan. Hal ini diriwalntkan oleh Ibnu Umar dan Amru bin
Ash, dan riwayat ini dipakai oleh Malik dan S5nfi'i. Marwan, Said bin
Ash dan Abu Hanifah berkata, "seorang budak tidak dapat dijafuhi

hukuman potong tangan, karena penjafuhd,n hukuman potong tangan

baginya akan menghilangkan hak pemilik budak, dimana ketika jafuh

hukuman potong tangan kepada seorang budak, maka hak pernilik

budak akan berkurang.

Menurut pendapat Liami: Kami berlandaskan kepada ayat Al
Qur'an dan Sunnah Srang menSntakan bahwa dia mempakan seorcng

2101"61', d1elaslon pada masatah nomor 1459.
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mukallaf lEng telah mencuri senilai nisab dari tempat yang

penjagaannya maka seoftmg budak wajib dijafuhi hukurnan potong

tangan. Adapun pendapat di atas lpng menyatakan, 'Pemotongan

tangan akan menyebabkan hilang4a hak penrilik budak," tidak dapat

kami t€rima. Karena pemilik hamba fidak bisa menggugurkan hukuman

si budak dengan adanln pengalnran atau keterangan aari"ll", tapi hal

tersebut bisa digugurkan dengan adanya pengahran dan keterangan dari

si budak

PasaL Jika seorang budak mengakui pencuriann!,a,

dan pemilik budak membenarkannlna, dengan menlnatakan

bahwa harta yans dicuri adalah hartanlra, dan ternyata harta
tersebut memang benar milik pemilik harh, rnaka budak

tersebut diiatuhi hukurnan potorg tangan. Pendapat ini adalah pendapat

Slnfi'i. Sedangkan menurut pendapat Abu Flanihh, 'Dalam kasus

tersebut si budak tidak dapat diiatuti hukurnan potong tangan,'

adalah bahwa pencuriannp b€lum terbukti dan kasus ini

masih dalam keadaan sanuu.

Menurut pendapat tomi: Jilra bLrdak tetah menyahkan bahwa ia

telah melahrkan pencurian, dan pernilik budak mernbenarkannSn, mdo
hamba temsebut dijafuhi hukurnan potorg tangan. Murghn gugurnlp

hutrurnan potong tangan pada rnasalah pencurian tersebut karena masih

ada kesarrnmn di alamnlp, dirnarn harta 1nng telah diakui pemriliknya

rnasih dahm keadaan sarnar.

PasaL Seorang muslim dijafuhi hukuman potong
tangan dengan pencurian harta muslim lainnlra, begitu juga

seoftmg ddmmi dSatuhi hukuman potong tangan dengan pencurian

harta muslim dan dzimmi. Pendapat ini adalah pendapat Syafi'i dan
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ulama yang bersandar-pada rasionalitas. Mereka merryatakan, "Karni
tidak menemukan adanya perselisihan pendapat mengenai har ini."

AI Harbi menambahkan, jika seorang harbi masuk ke daerah
Muslim, lantas ia mencuri di sana, maka ia juga dijafuhi hukuman
potong tangan. Ibnu Hamid berkata, "Pencurinya tidak dapat dijafuhi
hukuman potong tangan." Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah
dan Muhammad, karena hal tersebut rnerupakan ketenfuan Ailah @,
maka hukuman potong tangan tidak dapat dilaksanakan sama haln5n
dengan had zina. Ahmad menjelaskan bahwa ia juga tidak dapat dijatuhi
had ztrn jika melakukan perzinahan. sedangkan menurut Syafi'i punya
dua pendapat mengenai masalah ini.

Menurut pendapat kami, bahwa pencurian di daerah Muslim
merupakan suatu ,6adyang sempa dengan hadQazaf, dimana pencuri
harbi dijafuhi hukuman potong tangan sebagai upaya unfuk menjaga
harta, sama halnya pelaksanaan hadqazafsebagai upaya untuk menjaga
kehormatan seseorang. Adapun mengenai had arr_ bagi harbi bdak
wajib dijatuhkan karena hukumannSaa bisa diganti hukuman rnati,
dimana dengan berzina dia berarti telah melanggar kesepakatannya, tapi
had zina dan hukuman mati tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan
kepada seorang harbi.

Jika ketetapan ini sudah disepakati, maka seoftrng muslim juga
dijatuhi hukuman potong tangan jika merrcuri harta seorang hafii.
sedangkan menurut Abu Hanifah, seorang muslim tidak bisa dijatuhi
hukuman potong tangan dari pencurian harta seomng harbi.

. Sedangkan menurut pendapat kami, seorang harbitelahdiiafuhi
hukuman potong tangan karena ia telah mencuri harta yang bukan
miliknya dari tempat penjagaannya, hal ini sama hukurnnya jika ia
mencuri dari harta seorang dzimmi. Beglfu juga seorang murkd dijanthi
hukuman potong tangan jika ia melakukan pencurian, karena hukum
syariah masih berlaku bagin5n.
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L584. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'seorang pencuri yang telah mengeluarkan harta dari
tempat penjagaannya tetap dijafuhi hukuman potong tangan
walaupun pemilik harta yang dicuri telah menghibahkann5la
kepadanya."

Maksud dari pemyataan di atas adalah bahwa seorang pencuri
jika sudah memiliki barang yang dicuri dengan cam hibah, atau jual-beli

atau selainnya, dari transaksi kepemilikan suafu barang. Keadaan
tersebut dapat dibedakan ke dalam dua bagian. pertama adalah keadaan
di mana pemiliknya belum melaporkan kasus pencurian kepada hakim,
sedangkan keadaan kedua 3dalah keadaan dimana'kasusnya sudah
sampai ke meja hakirn. Dalam keadaan pertama, jika ia memiliki harta
curian tersebut sebelum kasusnya sampai ke meja hakim, maka ia tidak
dijafuhi hukuman potong tangan. Kat'ena ka,vajiban pernilik barang

eurian adalah menunfut si pencuri, ketika barang tersebut sudah jadi

milik pencuri maka tunfutannya menjadi gugur.

lain halnya jika kepemilikan barang curian terjadi seterah

kasusnya sampai ke meja hakim, maka pencurinln tetap dijafuhi
hukuman potong tangan. Pendapat ini adalah pendapat Malik, Syafi'i
dan Ishak. Ulama yang bersandar pada rasionalitas berkata, "pencuri
tersebut tidak dijatuhi hukuman potong tangan, karena ia telah memiliki
harta curiannya dengan sempurna, dimana hukum potong tangan tidak
bisa dilaksanakan jika seseorang mengambil hartanya sendiri. Keadaan

tersebut sama halnya jika kepemilikan barang curian tersebut sebelum

adanya funfutan. Tunfutan merupakan syarat unfuk dijafuhi hukuman
potong tangan kepada sqseorang, dan funfutan bersifat kontinr.t. Dalam
kasus ini pemilik harta curian tidak bisa menunfut lagi harta yang sudah

berpindah tangan kepada pencuri.
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Menurut pendapat kami, kami bersandarkan kepada riwayat

zthri dan Ibnu shafir.ran dari Ayahnyra bahwa ia tidur di sebuah masjid
dan ia menjadikan pakaiannya sebagai bantalnya, maka seorang pencuri
telah mengambil pakaian tersebut dari baunh kepalanya. Kasus inipun
dilaporkan kepada Rasulullah #. Nabi $ memutuskan hukuman
potong tangan kepada pencurinln- shafi,rnn berkata, "wahai Rasulullah,

saya tidak menginginkan kepufusan ini, pakaianku yang telah dicuri aku
sedekahkan saja kepadanp. Mendengar pemyataan tersebut
Rasulullah $ bersabda, "Kenapa engkau fidak menyedekahkannya

sebelum aku menjatuhkan hukuman kepadanya?271", hadits ini
diriwayatkan oleh hnu Majah dan Al A)r"ani-

Pada riwayat lain dinyatakan, "Aku telah menghadap kepada
Rasulullah $ sambil mengatakan, "Mengapa engkau menjafuhi

hukuman potongan tangan kepadaqra, padahal ia nilai pakaianku tiga
mfus dirham? kalau begifu aku menjual pakaian tersebut kepadanya.
Mendengar pemyataan tersebut Rasulullah $ bersaMa, ,,Kenapa

engkau fidak melalqrl€nnln sebelum aku menjatuhkan hukuman
kepadanya?." Diriwa5ratkan oleh Atsmm dan Abu Daud. Keterangan ini
menyatakan bahwa jika kepernilikan bamng curian terjadi sebelum
adanya hrnfutan, rnaka gugurlah hukurnan potong tangan si pencuri,
tapi jika sesudahngra maka hukurn potong tangan tetap dilaksanakan.
Pemyataan mereka gnng mengatakan, 'Harus ada funfutan sebagai
syarat pengguguran hukuman." Menurut pendapat kami, "Hal tersebut
mernanglah benar karena funfutan merupakan syamt bagi adan5n
hukuman potong tangan, dengan dalil bahwa jika harta tersebut
dikembalikan maka funfutan hukuman pencurian dapat gugur.

Pasal: Seandai4Ta pemilik harta curian mengakui
bahwa harta tersebut adalah milik si pencuri, atau terdapat
bukH yang menguatkannya, atau terdapat kesamaran pada

211 1n61, dijelaskan pada foohote nomor 44-
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kasusnya, atau pemilik harta curian mengizinkan pencuri
untuk mengambil hartanya, dalam kasus tersebut pencurinya
tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Lain halnya
jika pemilik harta telah menghibahkan harta curian kepada
pencuri, dalam-hal ini memungkinkan bagi pencuri unfuk
dijafuhi hukuman potong tangan, tapi iika si pencuri
mengaku bahwa harta curian tersebut adalah hartanln,.maka
gugurlah hukuman potong tangannya. Karena pengakuan pencuri

menunjukkan bahwa ia telah memiliki harta tersebut sebelum adan5n

tunfutan. Sedangkan menurut pemyataan Ahmad, bahwa hukuman

potong tangan tetap berlaku bagi si pencuri, karena kepemilikan harta

tersebut didapat setelah adanya kasus pencurian, dimana harta ctuian

tersebut dapat disamakan dengan harta hibah. Mungkin alasan tersebut

dinptakan unfuk menggugwkan hukuman potong tangan setelah

pfuhnya hukuman tersebut.

1585. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika seseorang pencuri mencuri harta'orang lain dari
tempat penjagaannln senilai tiga dirham, maka ia fidak
dijafuhi hukuman potong tangan, tapi iika nilainya
berkurang, maka ia dilatuhi hukuman potong tangan.'

Pendapat tersebut adalah pendapat Malik dan Syafi'i. Abu

Hanifah berpendapat, "Hukum potong tangan tetap jafuh kepadanya,

karena nisab merupakan syarta jafuhnya hukum potong tangan, dari ifu

sifatnyn belaku kontinu.

Menurut pendapat kami, kami berlandaskan kepada firman

Allah & yang menyatakan,

@c+-;fiiLI$6fri663;6r,
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"I-aki-lah' .Wng mqtcuri dan perempuan trang mencuri,
potonglah tangan kduanjn." (Qs. Al Maa'idah [5]: 38) Dari firman

Allah ini kami berpendapat bahwa hukum potong tangan tetap

dijafuhkan kepada pencuri tersebut. Karena ifu nisab merupakan standar

dalam penehpan hukuman potong tangan, di mana ia tidak dapat

bersifat kontinu, sama halnSn dengan ternpat penjagaan. Apa yarrg tetah

di4ntakan oleh Abu Hanifah menggugurkan hukuman potong tangan

dengan adanya tempat penjagaan, menurut kami walaupun ti:rnpat
penjagaanngra sudah tiada atau kepernilikanqn sudah tidak ada, maka

hal tersebut tidak dapat menggugurkan hukuman potong tangan. Sama

halryra berkurang sebelum adangn kepufusan hukum potong

tangan atau setelah ada kepufusan tersebut. Karena sebab jafuhnya

hukum potong adalah penanrian, rnala 1nng jadi sFandamp adalah

nisab.

Pada kasus berkumngrya nisab sebelum adaryn pengambitan

harta dari ternpat penjagaan, maka pencurinya tidak dapat dgatuhi

hukuman potong tangan, karena tidak adaryn qpmt pernotongan

tangan, sarna halqla jika kadaqa karena pencuri

atau karena hal lain. Jika harta tersebut berlrurang nilairyra, dan tidak
diketahui apakah perryusutan t€os€but teriadi sebelum kefrdian
pencurian atau setelahnga, malo dalam hal ini tidak dapat
diiatuhi hukurnan potong tangan. Karena hal 3nng sudah hukuman
potong tangan tidak dapat digugu*an dengan uau"sa kesamaran pada

kasusryla. Dimana asal suafu findalmn adalah tidak melakukan findakan
tersebr*.

1586- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Jika hukuman potong tangan sudah dilaksanakan, maka
barang curian yang masih ada dikembalikan kepada
pemiliknya- Jika barang tersebut telah rusak, maka pencuri
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tersebut harus mengganti barang yang ada, baik pencurinlra
tersebut dalam keadaan ekonomi sulit atau dalam keadaan
berkecukupan.'

Tidak ada perbedaan pendapat di antaran para Ularna untuk

mengembalikan harta curian kepada pernilikryn jika harta tersebut

masih ada. Jika harta tersebut dalam keadaan msak, maka pencurinya

harus mengganti senilai barang tersebut, baik sudah dipufuskan

hukuman potong kepadanya atau tidak, atau baik dia dalam keadaan

berkecukupan atau dalam keadaan susah. Pandapat ini adalah pendapat

Hasan, Nakha'i, Himad, Batti, laits, qrafi'i, Ishak dan Abu Tsaur. Ab-
tsauri dan Abu Hanifah berpendapat, "Dendam dan hukuman potong

tangan fidak bisa disatukan. Jika seomng pencuri didenda sebelum

tangannya dipotong, rnalq hukuman potong tangannln gugur. Jika

telah jafuh hukum potong tangan padanln, rnaka gugurlah denda

padanya.

Atha', Ibnu Syirin, S5a'bi dan Mahkul berkata, "fidak ada denda

bag, pencuri jika zudah jafuh padanSn hulrurn potong tangan."

Sedangkan menunrt Malik tidak ada denda jika pencuri dalam keadaan

susah. Sedangkan menunrt karni jilra pencuri dalam keadaan

berkecukupan, maka ia tetap didenda. Abu Hanifah menyatakan

mengenai pencuri yang telah melakukan pencurian berkali-kali,

kenrudian ia dijafuhi hukurnan potong tangan. Ia berpendapat bahwa

pencuri tersebut membalar denda terhadap seluruh harta yang dicuri,

kes.lali pada harta teralrtrir saj,a.

Sdangkan menumt Abu Yr.rsuf, "Pencuri tersebut tidak didenda,

karena ia telah dijafuhi hukurnan potong tangan unfuk sernua pencurian

png ia lakulon. Ia berdalil dari riua5rat Abdurrahman bin Auf dari

Rasulullah $, bahwa Nabi $ bersabda,

)tr.-/tr

,11 ?"* g#t JeLjr plsy
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'Jika seorang pencuri telah dijafuhi hukuman potong tangan,

maka tidak wajib membayar denda.'212 11u1 tersebut karena denda

menandakan adanya kepemilikan dan adanya kepemilikan akan

menggugurkan hukuman potong tangan, karena ifu potong tangan dan

denda tidak dapat disatukan.

Menurut pendapat kami, bahwa harta curian tersebut

merupakan barang yang r,rnjib diganti dengan meng€rnbalikanryE. Jika

bamng tersebut masih ufuh, maka ia mengembalikannln, dan jika

barang tersebut sudah rusak maka ia harus menggantin5n. Hukuman

potong tangan dan denda merupakan dua kewajiban yang wajib

dipenuhi kepada pernilik barang curian, karena ifu boleh disafukan

antara hukuman potong tangan dan denda. Adapun hadits mereka 5nng

diriwayatkan oleh Sa'id bin Ibmhim yang bersumberkan dari Mansur,

bahwa Sa'ad bin hmhim adalah nryhuL Pendapat ini adalah pendapat

Ibnu Mun&ir. Sedangkan hnu Abdil Bar berkata, "Hadits tersebut tidak

kuat."

Pasal: Jika seorang penctri mengrrangi nihi harta

lpng dicuri seperti memotong baiu curian dan lain
sebagainya, malra ia tranrs mengernbalilon barang !,ang sudah

berkumng nilairyn tersebut, dan ia jWa waiib diiatuhi huhrnran potong

tangan. Abu Hanifah berkata, "iika harta yang diqri Uerlrumng nilaihln,

rnaka tidak dapat menggugurkan hak p€rnilik barang curian.

Jika pencuri tersebut melalnrkan sendiri pertutan tersebtrt,

maka dia han:s mengembalikan barang tersebut dan ia tidak uajib

2r2 11F.. An-Nasa'i (8/4999) dengan lafazJr, l;Jr {v eJ $y; +v i'F-i "Sanng
pencuri tidak didenda jika hukunan pototlg brryan sudah dij;atuhl<an pdan5n," Ad-

Daraquthni (3/tn1.182/hadits 297) dengan lafazh: L;ir t lo'pf\erd,lrifi:iri"
"Rasulullah bersabda, "Seonng pencuri tebp di denda walaupun telah diiatuhkan
hukuman potong tangan bagtryn."Al Baihaqi htab Sunan Al Kubra (8/277) dengan
sanad dhaif. Al Baihaqi berkata: hadits ini adalah hadits munqathi'.
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menggantinya. Jika ia memotong hak si pemilik harta, seperti

memotong baju atau jahitannya, maka ia tidak wajib menggantinya, dan

harta tersebut menggugurkan hak si pemilik harta 5nng dicuri. Jika

seorang pencuri menambah aksesoris pada pakaian yang dicurinya

seperti penambahan bahan psd/arna merah atau kuning, maka pakaian

tersebut tidak dikembalikan kepada perniliknp dan si pencuri juga tidak

berwenang unfuk mempergunakan pakaian tersebut.

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Pakaian tersebut

dikembalikan." Pendapat ini dikembalikan kepada asalnya, bahwa denda

dapat menggugurkan hukuman potong tangan. Pada kasus si pencuri

menambahkan pdwama pada pakaian yang dicuri, maika ia berkata,

"tidak dikembalikan, karena jika dikernbalikan maka pakaian tersebut

merupakan kongsian dari pencuri dan pernilik pakaian, dan dalam hal

ini ia tidak dapat dijahrhi hukuman potong tangan. Perrdapat ini tidak

benar, karena pe\ ramenn teriadi sebelum jafuhnya hukuman potong

tangan. Jika seandain5n pannmaan terjadi sebelum pencurian, maka

hukuman potong tangan akan gugur.

Jika pakaian tersebut dianggap barang kongsian dengan

mengembalikannya kepada pemiliknya, maka perkongsian setelah

jatuhnya hukuman potong tangan tidak dapat menggugurkan hukuman

potong tangan, hal tersebut serupa jika pencuri tersebut mernbeli

setengah dari nilai pakaian yang ada setelah jafuhnya hukuman potong

tangan. Abu Hanifah menerima pendapat 31ang merryatakan bahwa jika

seorang pencuri telah mencuri perak dan ia merubahn5ra menjadi uang-

uang dirham, maka ia dijafuhi hukuman potong tangan, dan ia

mengembalikan uang-uang dirham tersebut.

Sedangkan dua Ulama pengikut Abu Hanifah menyatakan,

"pencuri tersebut tidak dijafuhi hukurnan potong tangan, dan gugurlah

hak pemilik perak tersebut dengan merubahnya ke dalam uang-uang

dirham. Ketemngan ini terdapat pada kedua sumber mereka yang
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menyatakan bahwa jika suafu benda dirubah wujudn5n, maka akan

menyebabkan hilangnya hak milik seseoftmg, karena itu hukuman

potong tangan tidak jafuh pada pencuri pakaian tersebut, karena ia

dianggap sebagai perniliknya, dan pendapat ini fidak dapat diterima.

1,587 - Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika seseor-rng mencuri kafan dari dalam kubur yang
nilain5n setara dengan tiga dirham, maka ia dijafuhi
hukuman potong tangan.-

DiriwaSntkan dari hnu Zubair bahwa ia mernberikan hukuman

potong tangan kepada pencuri kafan di kuburanzl3. Pendapat ini adalah

pendapat Hasan, Umar bin AMul Aziz, Qatadah, S5B'bi, Nakha'i,

Himad, Malik, Syafi'i, Ishak, Abu Tsaur, dan Ibnu Mun&ir.

Sedangkan Abu Hanifah Ab-Tsauri berpendapat, "tdak iafuh
kepadanya hukuman potong tangan.i Karena tidak terrdapat ternpat
penjagaan di kubumn. IGrena terrrpat penjagaan adalah suafu benda

yang ditaruh didalamqp unfuk rnen!,tmpan suafu benda, dimana kafan

tempat penjagaannga bukanlah di dahm kubur, dan tidak adanln omng
yang menjaganlra- Kafan juga tidak ada yang mernilikiryn, dimana

fidak bisa ditentukan apakah lnfan tersebut milik si maSnt

atau milik ahli warisn5ra atau bukan milik ke duanlp. Kain kafan

bukanlah milik si mayat dan bukan iqa milik ahli unrisnp, karena itu
tidak r,rnjib dijattrhi hukuman potong tangan kepada penctrinya kecuali

adan5n funtutan dari perniliknlp atau perwalilan dari pernilikn5n, dan

pada kasus ini kedua oftu1g tersebut tidak ada.

213 59. Baihaqi dalam kitab Assunn At Kubm (8/2701, dengan sanadnya ke Al
Bukhari, ia berkata: "Al Bukhari berliata, "Abbad bin Awan berkata: 'Kami

sebagai pembohong, !,aitu Suhail bin Zakunn Abu Sa:dani Al Makld,
sanadnya dhaif."
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Sedangkan menurut pendapat kami, kami bersandarkan pada

firman Allah &,

"Laki-laki yang mencwi dan perempuan J/ang mencuri,

potonglah tangan kduanya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 38) Pengambilan

kain kafan dari dalam kuburan merupakan pencurian. Hal ini dikuatkan

dengan riwayat Aisyah yang mengatakan, *Pencuri harta omng mati

sarna haln5n dengan pencuri harta omng Snng masih hidup,."zl4 AW
yang dinyatakan di atas udaklah benar. Kareha kafan harus ditinggalkan

di dalam kubur, di mana kubumn tersebut merupakan tempat penjagaan

bagi kafan. Tidakkah anda melihat bahwa ma5rat hurry. diletakkan di

dalam kubur tanpa ada yrang menjaga kafannya. Pemptaan png
mengatakan, "kafan tidak ada yang mernilikinya" fidaklah benar. Karena

kafan adalah milik si mayat. lGrena ia telah memilikinya pada masa

hidupnya, dan kepemilikannya tersebut akan tetap ada. Waliryra berhak

menunfut pencurian kain kafan sebagaimana seorang wali dapat

menjadi wali anak-anak dalam menunfut hartanya.

Dengan ketetapan di atas, syamt unfuk jafuhryra hukuman

potong tangan adalah mengeluarkan kafan dari dalam kubur, karena

liang kuburan merupakan terypat penjagaan bagi mayat. Jika seseoftmg

mengambil kafan dari liang lahat dan menaruhnya di dalam kubur, maka

kegiatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian dan pelakunya tidak

dijafuhi hukuman potong tangan, hal tersebut sempa dengan kasus

pengambilan harta seseomng dari suafu tempat dan ditaruh ke tempat

lain di dalam satu rumah. Nabi # j,rga menamakan kuburan sebagai

rurnah.2r5

2laPenielasannla akan diterangkan pada nomor 55 masalah1589.
215HR. Abu Daud Al ltad4/W9, dengan lafazh:
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Pasal: Pencuri kafan dijafuhi hukuman potong tangan.
Kafan mayat laki-laki jumlahnya sebanyak tiga lapis,
sedangkan kafan mayat perempuan jumlahnya 5 lapis atau
lebih. Jika seseorang mencuri kafan lebih dari lima lapis,
atau menaruhnya di dalam peti mati mayat, dan peti mayat
tersebut dicuri, atau ahli warisnya meninggalkan minyak
wangi di dalamnya, atau emas, atau perak, atau berlian,
maka pencurinya tidak dijafuhi hukuman potong tangan, karena kafan

tersebut telah menyalahi sgrariah- Meninggalkan benda-benda tersebut

merupakan perbuatan 5rang sia-sia, dan peti mayat tersebut tidak

dianggap sebagai tempat 51ang dijaga, dan pencurinya tidak dijatuhi

hukum potong tangan.

Pasal: Pada kasus pencurian kain kafan apakah bufuh
tunfutan ahli waris unfuk jafuhnya hukuman potong tangan

islc-:l;ig,j, i.t:ti."i;.5ltty,ricr5,tij.F,r{,f ;--')*&rj;.ilr|b::.d;6,Jit
'$1l ,ijii,l;yrhrevit'ntzt'i;;rtir,tji..;iir ,r* *jru.*'4r'or<;-"c,:; ait 

.qvf

"Dia berkata: Rasulullah * berkata kepadaku: "\[/ahai O* O5l':*#
menjaumbnya: "Aku panggilanmu unhai Rasulullah," Rasulullah {t
bersabda, "Bagaimarn 5rug qlgl<au nsakan ila manusk mafi dan runalryp adahh
kubumn.", Aku manjawrab: "Alhh dan Rasul-IW 5ang lebih bhu". Rasulutkh $
bqsabda: 'IlqdaHah a1glau bercabar.'HR. hnu Wah2/3958, Ahmadl/L49
dengan lafazh:

'e'{-AsW 41;;41,'4rS'u;bbf .grtl'n$ti},ir v,;f !r .-frf,rt6ti-,i,&s . . ."
18 S, e7- *:Jurt i tar Lr<;-u-;s'c;j; ir,rhr qt"l't:te;ff li-!f 

"U ,1,6 .'.ikf ,5,6 ,iStl lV;1ht ,5,6

'#
"....Rasulullah $ bersabda, Wahai Abu Dar, menurubnu jika

s*eomng memsakan sangat lapr, kemudian engkau tidak dapat bangun dari tidumu
untuk pergi ke masjid, apa Jnrry qkau lalrukan?", Abu Dzar menjawab: "Allah dan
Rasul-Nyalah lebih mengetahuinya", Beliau bersabda, "Hendaklah engkau menjauhkan
diri dari hal yang tdak halal". Kemudian ia melanjutkan sabdanya: "Ya Abu Dzar,
bagaimana menurubnu jila s*eoftng yang memsakan pdihnya mati, dan
adalah kubunn, apa tlang engl<au perbuaf.... "sanadnya adalah shahih.
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bagi pencuri? Terdapat dua pendapat pada masalah ini:

pendapat pertama mengatakan bufuhnya tuntutan- Hal ini
sentpa dengan kasus pencurian lainnya- Omng yang berhak

menunfut di sini adalah ahli waris mayat, karena mereka sebagai

pengganti mayat dalam pelaksanaan haknya, dan funfutan pencurian

kafannya merupakan salah safu haknp. Pendapat kedua mengatakan

tidak butuh tunhrtan. Karena tuntutan hanya bisa dilaksanakan oleh

omng yang masih hidup, agar terhindar dari kesamaran antara pemilik

bamng yang dicuri dengan pencuri.

L588. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'Hukuman potong tangan fidak iafuh pada pencurian harta

lrang diharamkan dan alat musik-"

Maksud dari pernlntaan di atas adalah tidak iafuh hukuman

potong tangan pada pencurian harta png dihammkan seperti pencurian

minuman keras, babi, bangkai dan lain sebagainya, baik pencuriann5ra

dari harta seoftrng muslim atau harta seorang ddmnu'. Pendapat ini

adalah pendapat Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ulama Sang bersandar pada

rasionalitas.

Diriwayatkan dari Atha' bahraa pencuri muslim yang mena.ui

minuman keras dari seorang ddrrmi akan dijafuhi hukuman potong

tangan, karena minuman keras menrpakan bagian dari harta mereka

sama seperti pencurian dinardinar mereka.

Menurut pendapat kami bahun harta tersebut merupakan benda

5nng terlarang. Karena itu pencurinln Udak dijafuhi hukuman potong

tangan sama seperti pencurian babi, dimana kefika gugur hukuman

potong tangan karena mencuri dari harta serrcng muslim, maka

pencurian dari harta seorang dzimni juga menggugurkan hukuman

potong tangan. Apa yang dinyatakan sebelumnya atas jafuhnya

hukuman potong tangan dengan pencurian babi fidaklah benar, karena
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yang berlaku adalah hukum Islam, dimana hukum Islam berlaku bagi

mereka, dan pada kasus ini tidak memakai ketenfuan hukum mereka

(dzinni. Permasalahan ini masih diperselisihkan oleh kaum Nasrani

mengenai nilai yang dicuri dan penggabungan nisabnya.

Sedangkan pada kasus pencurian alat musik seperti mandolin,

klarinet dan senrling, maka pencurinln tidak dijatuhi hukuman potong

tangan walaupun nilainya jika dihifung secam terpisah sudah mencapai

nisab. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah. Pengikut Madzhab

Syafi'i menyatakan, "lika pencurian alat-alat musik setelah dinilai

terpisah mencapai nisab, maka pencurinya dijafuhi hukuman potong

tangan, jika belum mencapai nisab, maka pencurinya tidak dijafuhi

hukuman potong tangan. Hal ini dikarenakan pencuri tersebut telah

mencuri sesuafu llang mencapai nisab dan tidak ada kesamaran pada

kasus ini, dimana penctuinya dijafuhi hukuman potong tangan, sama

seperti kasus pencurian ernas lrang sudah terpecah belah.

Menurut pendapat kami, bahwa alat musik merupakan alat

maksiat, dan hal ini sudah menjadi Umak dikalangan ulama, dimana

pencurinya tidak dijafuhi hukuman potong tangan, sama halnya dengan

pencurian minuman keras. Karena pencuri tersebut mempunSni hak

unfuk mengambil alat musik tersebut untuk dipecahkan. Dalarn kasus

pencuiran ini terdapat subahat yang menggugurkan hukuman potongan

tangan. Jika alat musik yang diambil mencapai nisab, maka pencurinya

juga tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Keterangan ini merupakan

qi5ns dari Abu Bakar, karena berhubungan dengan ketenfuan yang

menggugurkan hukuman potong tangan, sama halnya dengan kasus

pencurian kayu dan senar gitar.

Al Qadhi berpendapat, "pencuri pada kasus ini dijatuhi hukuman

potong tangan." Pendapat ini adalah pendapat Madzhab Syafi'i.

Alasannya adalah karena pencuri tersebut telah mencuri yang nilainya

telah mencapai nisab, dari tempat penjagaan.
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Pasal: Apabila seseorang mencuri tanda salib yang

terbuat dari emas dan perak Snng nilainya mencapai nisab,

dalam hal ini Al Qadhi berpendapat pencurinln fidak

dijatuhi hukuman potong tangan- Pendapat ini adalah

pendapat Abu Hanifah.

Sedangkan menurut Abu Al Khaththab, pencurinya dijafuhi

hukuman potong tangan. Pendapat ini adalah pendapat Madzhab

Syafi'i.

Perbedaan kasus ini dan kasus sebelumnya adalah bahwa kasus

sebelumnln benda yang dicuri dipe6olehkan'secara syariah untuk

dimusnahkan, dimana dengan dimusnahkannya alat musik yang dicuri

akan mengumngi nisab. Pada masalah ini iika salib tersebut terbuat dari

emas dan perak, maka nisabngn tdak akan berkurang jika salib tersebut

dipecahkan, dar elemen ernas dan peralmya akan lebih menguasai

buatan yang diharamkan. IGrena ifu pembuatan alat musik

mengalahkan nilai eleman ernas dan perak, tapi jika elemen tersebut

digunakan unfuk pembuatan sesuafu png dihammkan, maka ketentuan

hukumnya sama seperti pembuatan bejana dari emas.

Pada kasus pencurian bejana dari elnas atau perak yang nilainya

setara dengan nisab, jika bejana tersebut dipecahkan dan pecahan

bejana tersebut nilainya sampai nisab, maka pencurinya dijatuhi

hukuman potongan tangan. Dalam hal ini tidak terdapat ijmak yang

menggugurkan hukuman potong tangan- Jika seseorang mencuri bejana

yang digUnakan sebagai tempat minuman keras, maka pencuri tersebut

dUatuhi hukuman potong tangan. Karena tidak ada keharaman pada

pencurian bejana, tapi yang diharamkan adalerh niat dan tujuan

penggunaan bejana tersebut, kasus ini serupa dengan kasus pencurian

pisau yang akan digunakan unfuk menyernbelih babi, atau pedanq yang

digunakan unfuk meramPok

!

l
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Jika seseorang mencuri bejana yang di dalamnya terdapat

minuman keras dan nilainln sampai nisab, maka Abu Khattab

menyatakan, "pencurinya dijafuhi hukuman potong tangan." Pendapat

ini adalah pendapat Madzhab Sl1af i. Karena dalam kasus ini tidak ada

kesamaran jika pencuri tersebut mencuri dari tempat penjagaannya.

Ulama dari kalangan kami berpendapat, "pencuri pada kasus ini tidak

dijafuhi hukuman potong tangan." Karena ketenfuan hukumannya

mengikuti ketenfuan hukuman yang menggugurkan potong tangan,

kasus ini serupa dengan kasus pencurian bersama.

Abu Ishak bin Syaqila berpendapat, "Jika seseorang mencuri

bejana yang terdapat air di dalamnf, maka pencurinya tetap dijafuhi

hukuman potong tangan." Pada kasus pencurian fufup kepala yang

terdapat dinar yang diikat di pojokqn, dan pencurinya mengetahui ada

dinar di dalamn5la, maka pencr.ri tersebut dijafuhi hukuman potong

tangan. Jika pencurinya tidak mengetahui adanya dinar di dalamnya,

maka ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Hal ini dikarenakan ia

tidak bermaksud unfuk mencuri dinar tersebul kasus tersebut sempa

dengan kasus pencurian sesuatu 5nng melekat pada sebuah pakain.

Adapun pendapat Slpfi'i dalam rnasalah ini adalah bahwa

pencurinya dijafuhi hukuman potong tangan, karena ia telah mencuri

nisab, kasus ini serupa dengan kasus pencurian yang tidak diketahui

nisabnya. Perbedaan kasus di atas dan kasus ini adalah bahwa kasus di

atas pencurinya mengetahui ada dinar yang melekat pada fufup kepala

dan ia bemiat r.rnfuk mencurinln, sedangkan pada kasus ini adalah

bahwa pencurinln tidak mengetahui ada dinar di dalam pakaiannya dan

ia tidak bermaksud untuk mengambil dinar tersebut, maka dalam hal ini

ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

1589- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Tidaklah dipotong tangan seorang ayah bila mengambil
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harta anaknya karena dia mengambil apa yang boleh

diambilnya, tidak dipotong juga tangan seorang ibu yang

mengambil harta anaknya, begifu iuga hamba yang

mengambil harta fuannya.'

Penjelasannya: Bahwa tangan orang fua tidak dipotong karena

mencuri harta anaknya dan garis keturunannya. Baik ifu ayah, ibu, anak

pria, anak wanita, kakek maupun nenek, dari garis kefurunan ayah

a{aupun ibu. Hal ifu senada dengan pendapat sebagian besar ularna, di

antaranya: Imam Malik, Ats-Tsauri, Syafi'i dan ulama yang bersandar

pada rasionalitas. Berkata Abu Tsauri dan lbnu Al-Mundzir, "Hukuman

potong tangan berlaku bagi setiap pelaku pencurian sesuai dengan Al

Qur'an, terkecuali bila terjadi ijma' terhadap suafu perkara maka

memungkinkan adanya pengecualian.

Menurut pendapatkami: hadits Nabi $,

"Kamu dan hammu adalah milik a3afunr.'216 Dan hadits

Nabi $,

,":.^t "a;:-rf, ot; f 'a 
"F'St.Fl 

C .*l ttL

"S"baik-buihj -;* gng dimakan oleh seomng pria

adalah hasil jerih dan saunggwhnSa anaknSa adalah hasil

jerih palnhnln.'217 Dluri riwayat yang lain,

*.,tl,uqul

216 Tehh dijelaskan sebelumnya, No. Jr\d7/687
217 Tehh dijelaskan sebelumn5n, No. JilidT,/668
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"Makanlah dari jerih pajah anak-anakmu." Maka tidak

dibenarkan memotong tangan seseorang karena mengambil apa yang

mengambilnya justru diperintahkan oleh Nabi $. Maka mengambil apa

yang merupakan hartanya atau dinisbahkan terhadapnya bukanlah

tindakan pencurian, karena hukuman iaddihindari dengan syubhat dan

salah sat-t syubhal yang paling besar adalah tindakan seseomng

mengambil harta yang secara gnm' adalah miliknya dan diperintahkan

unfuk mengambil dan memakannln. Sedangkan pendapat keseluruhan

ulama yang disetujui oleh Abu Tsauri bahwa seomng hamba fidak

dipotong tangannya karena mengarnbil hara majikannya. Tetapi

diriwayatkan dari Daud bahwa seomng hamba tetap dipotong

tangannya sesuai dengan ayat Al Qur'an.

Menurut pandapat kami: Drirrrayatkan dari As-Saaib bin Yaziid, .

dia berkata, "Saya melihat Umar bin Khaththab didatangi oleh AMullah

bin Amru{bin Al-Hadrami bersama tnrnba saha3prryn. Dia berkata,

"sesungguhnln hamba saha5nku ini telah mencuri maka potonglah

tangannya. Maka berkata Umar, "Apa yang telah dicurirya?." Dia

berkata, " Dia telah mencuri cerrnin isfui mya selrarganlp erraln puluh

dirham. Umar berkata, "Lepaskan dia dan tidak ada hukuman potong

tangan baginSp, karena hambamu mengrnbil hadamu2l8, tehpi bila dia

mengambil harta orang lain mal<a potmglah " Dari ritrapt

5nng lain, Urnar berkal, 'Tidaklah dianggap mencuri s€bagian kamu

atas sebagian Snng lainnSn, rnaka tiadalah hukurrnn potong tangan

atasngra." Driwayatkan oleh Sa'id. Dirir,va3atkan dari Ibnu Mas'ud,

bahwa seorang pria mendatanginla dan melaporkan bahwa seorang

hambanya mencuri pakaian hamba 1ang lainnln. Maka dia berkata,

218 93. Malik Dalam Al Muutaththa'12/Hal.839,U0ft1adits33). Ad-Daraquthni
(3/Ha1.188, Hadits311). Baihaqi Dalam As-1lrnn Al Kubm 18/2821. Dan disebutkan
juga oleh hnu Hajar dalam Talkhis $nn darl diam tentang ihr. Disebutkan oleh Al
Albani di Al ln'w'(2L20) dengan sanad shahih.
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"Tidak ada pemotongan tangan baginya, karena milikmu (hambamu)

mencuri milikmu (hambamu) jug6. "zts

Perkara ini sangat terkenal dan tidak ada penolakan dari ulama-

ulama maka hal ini dianggap sebagai ijma' dan termasuk konteks

pengkhususan ayat Al Qur'an. Melihat bahwa ijma ini sendiri lahir dari

para ulama dan mereka-mereka yang kita anggap sebagai imam-imam

fiqih dan tidak ada penentangan dari seorang ulama pun di masa itu

maka tidak boleh mempertertangkannlp. hanya dengan perkataaan

seseoftmg setelah mereka, seperti tidak boleh meninggalkan ijma'

sahabat hanya karena perkataan seorcmg tabi'in.

Pasalt Pengasuh, ibu sang anak, dan para pembantu

dihukumi seperti halnp hamba sa!,a- ItuIah pendapat At-
Tsauri, Ishaq, Abu Tsauri dan para ulama yang bersandar
pqda rasionalitas. Sehingga tidak dipotong tangan seseorang
pembanfu bila mencuri harta tuann57a. Hal ini disebabkan

kedudukan hamba lrang fidak memilih harta- Jadi, setiap

orang yang fdak dipotong tangannln karena mencuri harta
selainnya berlaku juga terhadap hambanya apabila mencuri
harta mereka. Seperti harta alrah, anak-anak dan selain

mereka secara garis kefurunan premier- Tapi terdapat
perbedaan pendapat dari Abu Tsaur, dia berpendapat
bahwa seorirng hamba tetap mendapat hukuman potong
tangan bila mencuri harta selain milik fuann5n, hal ini
senada dengan pendapat Malik dan Ibnu Mundzir-

21e HR. Baihaqi Dalarn As-Sunan N Kubm (8/2811. Abdurrazzaq dalam Al
Mushannaf (10/271I hnu Syaibah dalarn Al Musnaf (6/524/21 dengan lafazh'
"Ma'qal Al Mazni mendatangi Abdullah dan berkata: "Hambaku mencuri jubahku maka
potonglah tangannya." Berkata Abdullah: "Tidak, sebagian dari sebagian yang lainnya
adalah hartamu." Sanadnya shahih.
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Menurut perrdapat kami: IGmi sependapat dengan perkataan

Umar rS, gnng juga diperlruat bahun kdudukan harta-harta mereka

(baca; a5nh dan anak) sgperti hartanlp dalam hal hukuman potong

tangan, maka itu iuga berlaku bagi harnbaryB.

Pasal, TidaHah dipotong tangan seorang anak dan

garis ketunurannlra ke baunh seperti cucu jika mengambil
harta orang fuarr57a dan garis keturunan ke atas seperti harta
kakekn5Ta- Pendapat ini dikemulmkan oleh Al-Hasan, As-

Slrafi'i, Ishaq, Ats-Tsauri dan utama lpng bereandar pada

rasionalitas, tetapi lftard berpendapat bahwa tangannya
tetap dipotong- Ini disebablon karena Khumqi tidak menyebutkan

tentang orang-orang 37ang tidak dipotong tanganngn, pendapat ini

senada dengan l\rlalih Abu Tsaur Ibnu Mundzir berdasarkan

ayat Al Qur'an- Dengan dalil bahua seorang anak tetap di Hadl<arena

menzinahi hamba a3nhrya dan tetap di hukum karena membunuh

alnhnln, jadi tanganqa tetap dipotong karena mencuri seperti

hukuman bagi omng asing. Pandangan pendapat p€rtama: Terdapat

hubungan kekerabatan antara keduaqn sehingga kesaksian salah satu

dari mereka atas Spng lainr{,a fidak diterima, maka tangan mereka tidak

dipotong karena meno.Ei, seperti alBh. Hal ini juga dikarenakan

kavajiban menafkahi anak dari harta sang aSnh untr* keberlangsungan

hidupn5a sehingga tdak boleh menrsak atau manotong tangannya

dengan alasan menjaga keberlanssungan harta. Sdangkan menzinahi

hamba 47ahn1p tehp merryebabkan hulum had,im disebabkan tiadanya

shubhat dalam hal ini kebalikan dari apa yang terrdapat dalam perkara

harta.

PasaL Sedangkan kerabat atau saudara yang lainnya

seperti saudara lah-lald, satdara perempuan. dan keratat
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yang lain, menurut Imam S5nfi'i, tetap dijafuhi hukuman "

potong tangannya apabila mencuri harta sesama mereka-

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, tidak ada hukuman potong

tangan bila pencurian terjadi antar sesama saudara se-rahim. Hal ini

disebabkan karena mereka termasuk kerabat yang tidak dibolehkan

menikah atau mahram, dan dilegalkan unfuk saling melihat dan

diwajibkan bagi mereka atas sebagian lainnya unfuk saling menafkahi.

Sehingga hal-hal ini menyerupai kekembatan ayah dan anak atau

kekerabatan karena melahirkan.

Pasal: Apabila mencuri satah seorang pasangan suami

istri harta pasangannya, iika harta yang dicuri adalah harta
yang diperolehnS;a untuk pasangannya maka hilanglah

hukum potong tangan. Akan tetapi, bila harta yans dicuri
bukan harta unfuk dinafkahkan bagi pasangannlra timbul dua

pendapat tentang masalah ini:

Pertama Tidak ada potong tangan. Pendapat ini dikernukakan

oleh Abu Bakar dan Abu Hanifah berasaskan perkataan Umar kepada

Abdullah bin Amru bin Al-Hadramy ketika dia berkata kepada Umir,
"sesungguhnya hambaku telah mengambil cermin istriku." Maka Umar

berkata, "Lepaskan dia dan tidak ada hukuman potong tangan baginya,

karena hambamu mengambil hartamu." Ketka seorang hamba tidak

dijafuhi hukuman potong tangan karena mengambil harha majikannya,

maka suami istri lebih diprioritaskan dalam hal peniadaan potong tangan

bila mengambil antar pasangan. Ini disebabkan karena mereka saling

mer,r,rarisi tanpa Hijb atau penghalang, tidak boleh bersaksi safu atas

yang lainnya dan biasanya mereka bebas unfuk mengambil harta

pasangannya sehingga halini menyerupai hubungan ayah dan anak.

Kedua: Potong tangan. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik,

Abu Tsaur, Ibnu Mundzir dan Al Kharqi sesuai dengan keumuman ayat
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Qur'an. Ini didasari bahwa dia mencuri harta yang tidak diperuntukkan

kepadanya sehingga tidak ada syubhat sehingga diumpamakan

dengan orang asing. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat seperti dua

pendapat sebelumnya ditambah dengan pendapat ketiga yaitu tangan

suami dipotong bila mencuri harta istrinya karena dia tidak mempunyai

hak atas harta istrinya tetapi tidak dipotong tangan sang istri bila

mencuri harta suaminya karena dia mempunyai hak atas nafkah dari

suaminya.

Pasal: Tidaklah dipotong tangan seorang muslim yang
mencuri dari Baitul Mal- Pendapat ini diriwayatkan dari
Umar dan Ali.lg. Sha'bi, Nakha'i, Hakam, Syafi'i dan ulama
yang bersandar pada rasionalitas berpendapat h.l yang
sama. Sedangkan Hammad, Malik dan Ibnu Mundzir
berpendapat bahwa potong tangan tetap dijatuhkan kepada
si muslim sesuai dengan Qur'an.

Menurut pendapat kami, suafu hadits yang diriwayatkan oleh

Ibnu Majahzzo dengan sanadnya dari Ibnu Abbas bahwa seorang hamba

lnng mempunyai hak seperlima mencuri harta bagian seperlima, maka

dia dihadirkan kepada Nabi $ dan Beliau tidak memotong tangannya

dan berkata,

,1. o z !). o z z*z z
l-.ag A-IAA O;r* dlJl

t

J6
"Ini harta Allah, sebagian mengambil atas yang lainnya."

Diriwayatkan dari Umar rg, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Umar

tentang hukuman bagi orang yang mencuri harta baitul mal, l)mar
berkata, "Lepaskanlah dia, karena tidak ada seorang muslim kecuali dia

22o 119. hnu Majah (2/hadits 2590). Baihaqi Dalam As-Sunan Al Kubm (8/2821
dengan lafazhnya, dari hadits hnu Abbas, dan Dalam Az-Zawaid: Di dalam sanadnya
terdapat Jabbamh dan dia dha'if.
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mempunyai hak atas harta ini." Sa'id berkata:" Diceritakan oleh

Hasyim, dikabarkan oleh Mughimh dari Syra'bi dari Ali Ra, dia berkata,

"Tidak ada pemotongan tangan bagi orang lrang mencuri harta baitul

maL" lni disebabkan karerra dia mempunyai hak atas harta tersebut

sehingga muncul sytbhat lnng mencegah keu,ajiban hukuman potong

tangan, seperti seseoftmg png mengambil harta yang dia mempunyai

hak dari sebagian harta tersebrrt. Begifu iuga bagi seseorang yang

mencuri harta rampasan perang dan dia punya hak di dalamnya atau

hak anaknya, 221fuann1a atau hak omng png bila dicuri hartanya tidak

dipotong tangannSn rnaka fidaldah dipotong tangannya.

Sedangkan bila dia mencuri harta rampasan perang dan dia

tidak memiliki hak di dalamf$,a atau omng-orang png telah disebutkan

tadi sebelum dikeluar*anqp seperlima bagan rnaka hukuman tangan

tefiap tidak berlaku basry/a. Tapi apabila telah dikeluarkan seperlima

dan dia mencuri ernpat perlima lainnln maka dipotong tangannln,

tetapi tidak dipotong bih mencuri baian Apabila harta

ftrmpasan perang tdah dibagi meniadi lirna bagian kernudian dia

mencuri dari seperlima bagflan bagi A[ah dan Rasul tidak dipotong

tangannya, tetapi dipotong tanganya jika menorri dari bagian 5nng lain

k@uali jika dia merniliki hak di dalamnln.

PasaL Mencrri harta wakaf atau apa-apa lpng
dihasilkan dari harta unkaf ssperti orang miskin yans

mencuri dari wakaf orirng-orang miskin atau seseorang dari

suafu kaum yans mencuri harta umkaf kaumnln maka

fidaHah dipotong tangannSn karena dia memilih peran di
dalam wakaf tersebut- Tetapi potong tangan tertap berlaku bagi yang

lain karena tidak ada hakqTa disifu. Jika timbul pertanyaan, "Jika kalian

berpendapat bahwa tidak ada potong tangan bagi pencurian harta baiful

2zt y1g. hn Abi S!,aibah g1n3/2) seperti di Al-Ar1r/a'(24221 dan saradnya dha'if.
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mal tanpa membedakan omng kaya dan miskin, mengapa kalian

membedakannya di permasalahan ini?" Maka kami menjawab, " Karena

orang kaya memiliki hak dan baiful mal.lnilah yang menyebabkan Umar

berkata, "Tiada seorang pun kecuali dia mempunyai hak atas harta ini."
Hal ini kebalikan dari wakaf orang miskin, karena tidak ada hak orang

kaya dari wakaf tersebut.

Pasal: Hukuman potong tangan tidak berlaku di mrsa
paceklik, yaifu: Bahwa orang yang lagi bufuh mencuri apa
yang bufuh untuk dimakan maka tidak ada hukuman tangan
baginya, karena dia dianggap seperti orang mudhthar atau
terdesak. Al-Jauzajani meriwalratkan dari Umar, dia berkata,
"Tidak ada potong tangan di tahun ini." Dan berkata, "Saya bertanya

kepada Ahmad tentang ifu maka saya mengatakan apa pendapatnu

tentang ini?" Dia berkata, "Derni umurku, saSra tidak akan mernotong

tangannya karena adan5n kebufuhan dan manusia berada di masa susah

dan kelaparan." Awza'iy juga berpendapat seperti ifu. Ini berlaku bila dia

tidak menemukan apa yang dibeli atau dengan apa membeli. Maka ada

syubhatketika dia mengambil apa 5nng dimakann!,a atau apa-apa lpng
bisa digunakan untuk mernbeli. Diriwayatkan dari Umar rS bahvrn dua

orang hamba Hathib bin Abi Balta'ah membunuh unta milik Muzanni

kemudian dia menyuruh Umar unfuk memotong tangan mereka. Maka

berkata Umar kepada Hathib, "Aku melihat kamu membiarkan mereka

lapar.'r Maka Umar hukuman potong tangan bagi mereka

dengan alasan praduganya bahwa dia mernbiarkan mereka kelapamn.

Sedangkan orcng susah png masih bisa makan atau susah tapi
masih memiliki sesuafu tnfuk mernbeli atau apa yang dibeli maka uajib
baginya hukuman potong tangan unlaupun dia mernbeli barang Snng
mahal, seperti pendapat Qhadi dan itu juga pendapat Synfi'i. Tidak ada

hukuman potong tangan bagi isfoi Snng dilamng oleh suami mengambil
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sesuafu unfuk kebutuhannya ahu kebufuhan anaknya dari harta S

suami, baik ifu senilai kebufuhannln ataupun lebih- IGrena dia

mengambil haknya, sedangkan bagbn 5rang lebih dianggap bagian dari

harh 5nng berhak diambilnya. B€itu juga bagi hmu lnng tidak dapt
jammn maka dia berhak mengambil harta senilai iamuanrrlp.

1590. Masalah: Abu At Qasim Al l(harqi berkah,
"fidaklah dipotong tangan seseorang kecuali dengan

kesaksian dua orang lnng adil atau pengalnran tersangka

seban5Tak dua kali."

Penjelasannya: Hukuman potorg tangan bedaku bila terperruhi

salah safu dari dua hal. Keterangan salrsi atau perrgalruan pelaku, fidak

png lainnya. Di dalam hal kesaksian, pernberi saksi dislraratkan harus

dUa orang pria muslim merdeka, baik pencurinya muslim atauptn kafir

seperti mana yang pemah kami sebutkan tentang rrasahh kesaksian di

dalam perihal zina yang mana sehingga kami jelaskan sekedamya saia di

sini. Disyaratkan juga bagr kedua saksi agar menjelmkan keiadian

pencurian, tempat keladian, iurnlah dan jenis barang curian untuk

menghilangkan asumsi-asumsi lrang ada. Maka lafazh nya seperti

berikut, "Kami bersaksi bahwa orang ini telah mencuri ini dengan nilai

sekian dari tempat ini dengan ciridri disebutkan.

Apabila orang yang dicuri tidak ada ditempat kesaksian, rnaka

dihadirkanlah wakilnya dan menunfut perkara pencurian sehingga kedrn

saksi bersaksi dengan meniperielas nasab kehrnrnan dengan lafuzh,

"Dari tempat fi:lan bin fulan bin frilan." Sehingga iderrtitas pernilik

bamng lebih diperjelas. Jika qnrat-syamt tersebut telah dipenuhi, rnaka

wajiblah hukum potong tangan menurut sebagian besar ulama. Ibnu

Mundzir berkata2}Z, Telah sepakat setnua ulama yang kami kenal bahwa

222 li}rrt Al- Ij m a' kar angan hn Mundzir (697 /HaJ.L?gl
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potong tangan apabila telah bersaksi tentang pencurian tersebut dua
pria muslim merdeka dan menjelaskan perkara pencurian. yang
menyebabkan wajibnya potong tangan.

Apabila kewajiban potong tangan telah berlaku dengan
kesaksian dua orang tersebut, maka hukuman tidak bisa hilang dengan
ketidak-hadiran atau kematian mereka seperti yang pemah di;elaskan
seputar kesaksian di dalam perkam zina. sedangkan bila mereka
bersaksi atas barang orang lnng tidak ada di ternpat persaksian, dan
wakilnya hadir di tanpat tersebut dan dia melakukan funfutan maka
berlakulah hukuman potong tangan. Tetapi bila tidak ada funtutan maka
hilanglah hukuman potong tangan.

Pasal: Bila kedua sal$i berbeda pendapat tentang
waktu, tempat atau barang yang dicuri- Seperti bersaksi
salah safu dari mereka bahwa si fulan mencuri di hari
Kamis, sedangkan yang lainnya bersaksi bahwa dia mencuri
di hari Jum'at atau bersaksi salah seoftmg bahwa dia
mencuri dari rumah yang ini sedangkan yang lain
mengatakan dari rumah yang ini- Bisa juga salah safu dari
mereka berkata, "Dia telah mencuri lembu-' Dan yang lain
berkata, *Dia telah mencuri spi.' Atau lrang safu berkata
dia telah mencuri lembu dan yang lain berkata dia telah
mencuri keledai. Maka potong tangan tidak berlaku ditilik dari
perkataan mereka. Pendapat ini dikernukakan oleh Syafi'i, Abu Tsaur
dan ulama yang bersandar pada rasionalitas.'seperti halnya jika salah

safu dari mereka bersaksi bahr,rn pulan telah mencuri baju putih yang
lainnya bersaksi baju hitam atau berkata salah safu bahwa dia telah
mencuri tanaman yang telah dipanen dan yang lain berkata bahwa dia
mencuri barang yang belum dipanen sehingga potong tangan tetap tidak
dijalankan seperti rnana }ang diloakan oleh sSnfi'i, Abu Tsaur dan lbnu
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Mun&ir. Karena mereka tidak bersepakat dalam safu pendapat seperti

hal iika mereka bersilang pendapat tentang masalah kelamin seseorang

antara pria atau wanita.

Sedangkan Abu Al Khitab berpendapat bahwa potong tangan

berlaku, seperti yang dikernukakan oleh Abu Hanifah dan ulama yang

bersandar pada rasionalitas. Ini disebabkan karena perbedaan yang

terjadi fidak berkaitan dengan subtansi kesaksian tetapi mungkin

dikarenakan adanya kernungkinan bahwa salah satu dari mereka

menlnngka bahwa itu telah dipanen dan satun1n lagi bahwa ihr belum

masuk masa panen, atau dibaju tersebut ada wama hitam dan putih.

hnu Mundzir berkata, "Wama lebih jelas daripada menenfukan kelamin

pria atau wanita. Tetapi bila selisih pendapat ini berkutat pada hal-hal

yang samar maka kesalsiannya rusak karena hal-hal yang jelas lebih

diprioritaskan. Seperti adanya kemungkinan bahwa ada yang

menslanggap bamng png dicuri adalah jantan yang lain beranggapan

befirra maka wajib menolak kesalaian seperti ini.

Kedua: Pengakuan. Diqnrakatkan dalam pengakuan dilakukan
sebanyak dua kali, seperti yang telah diriwayatkan dari Ali ,W.22:,

Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu [!i I aili, Abu Yusuf , Zafar bin
Spbmmah. Sedangkan Atha', Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Syafi'i dan

Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa p cukup sekali. Ini

didasari karena pengakuan adalah kebenaran Snng menjadi kuat dengan

adanya penetapan seperti halnya hak anak Adam sehingga pengulangan

dianggap tidak perlu.

Menurut pendapat kami: Abu Daud meriwayatkan dengan

sanadnya dari Abi Umayyah Al-Mal,hzumy bahwa Nabi $ membawa

pencuri yang telah mengaku, berkata Rasulullah, "Yakinkah kamu telah

mencuri?" Dia meniawab, "Benar. "Kemudian Rasul mengulangi soalnya

dua sampai tiga kali kemudian dia memerintahkan hukuman potong

2% Sepertiyang disebutkan sebelumnya dengan (no. 47), masalah (no. 1583)
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tangan baginya.z24 Kalaulah potong tangan wajib dilaksanakan dengan
pengakuan pertama mengapa difunda oleh Rasul. sa'id meriwayatkan
dari Hasyim dan sufiyan dan Abu Al Ahwash dan Abu Mu'awiyah dari
Al A'masy dan Abdurrahman bin AI Qasim dari Ayahnya, dia berkata,
"Aku menyaksikan Ali didatangi oleh seorang pria png mengaku telah
mencuri kemudian dia mengusimya."'Dalam lafazh lain, dicemooh.
Dalam lafazh lain juga, dia hanSn diam dan berkata; "yang lain.,, Dan
dia mengusir pria tadi. Kemudian pria tadi kembali dan mengakui lagi
perbuatannya, maka berkata Ali, "Kamu telah bersaksi atas dirimu
sendiri sebanyak dua kali." Maka Ali memerintahkan hukuman potong
tangan atasnya, dan dengan lafazh png lain, "Kamu telah mengaku atas

dirimu sendiri dua kali."225

Perkara ini cukup terkenal dan tidak ada penolakan, hal ini
disebabkan karena had mengandung unsur pemusnahan maka
disyaratkan pengulangan seperti mana had zina. Karena pengakuan

adalah salah safu dari dua dasar potong tangan maka pengurangan

diberlakukan seperti huL,ya dalam kesaksian. Tetapi qiyas mereka
dibatalkan dengan had zil..^ basl mereka yang memberlakukan
pengulangan. Sedangkan mereka membedakannla dengan hak
manusia, karena hak dibangun berdasarkan unsur susah dan kesempitan
dan tidak boleh menarik kernbali dalam hal hak kebalikan dari masalah
kita ini.

. Pasal: Diharuskan di dalam pengakuan unfuk
mengucapkan hal-hal lrang berkenaan dengan pencurian

224 11P'. Abu Daud dalam pernbahasan tentang sanksi had, bab: pemyataan dalam
sanksi had (4/4380). An-Nasa'i ls/4f;921. hnu Majah (2/2s97l. Ahmad dalam
Musnadnya (5/293), sanadryra dln if larqla lernahn5ra hnu Mundzir, karena dia tidak
begitu dikenal seperti yang dipaparkan oleh Az-Dzahabi Dalam ALMizan.

225 HR. Abdurrazaq dahm Mstnmf (to/l878gr. HR. hn Abi syaibah datam
Musnaf di bab Had (6/ 47 6/Ll.
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baik ifu ukuran nilai barang, tempat kejadian dan carir

mengeluarkannSra dari tempat tersebut.

Pasal: Tidak ada perbedaan antar orang merdeka dan
hamba sahaya dalam perkara'ini, seperti yang dikemukan
oleh Ahmad bin Hambal berlandaskan kepada nash- Al
A'masy meriwayatkan dari AI Qasim dari ayahnya bahwa Ali memotong

tangan seorang hamba sahaya yang mengaku telah mencuri.

Diriwalptkan dari jalur lain, dia berkata, "Bahwa dia adalah hamba

sahaya, yaitu yang dipotong tangannya." Hukuman ini juga berlaku

dengan pengakuan sebanyak dua kali. Mahna meriwayatkan dari Ahmad

jika seorang hamba sahaya mengaku sebanyak ernpat kali maka

hukuman potong tangan jafuh terhadapnln. Secara umurn,

pemberlakuan pengaktnn sebanyak empat kali adalah unhrk

menjadikannya setengah dari hukuman bagi orang merdeka. Pendapat

pertama lebih kuat dengan berdasarkan perbuatan Ali, karena ini adalah

pengakuan dalam had sehngga tidak ada pembedaan $ilangan bagi

arang merdeka dan hamba sahayia seperti mana had-hadyarrg lainnln.

159L. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata:

Tidak dicabut pengakuanryn sampai dipotong tangannlra-

Ini merupakan pendapat sebagian b*ar fuqaha'- Ibnu Abi taily

dan Daud tidak menerima pencabutan pengakuan, ini disebakan karena

jika dia mengaku qishash atau hak atas seseorang maka tidak diterima

pencabutan pengakuann5ra.

Menurut pendapat kami: Perkataan Nabi $, "Yakinkah kamu

telah mencuri?" merupakan pemberian kesempatan unfuk mencabut

ucapannya, karena' had adalah milik Allah ta'ala yang bisa terlaksana

dengan pengakuan, maka diterima pencabutan ucapan seperti dalam
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hukuman zina. seperti rrrana halnya bahwa had dapat dihindari dengan
s5rubhat, maka pencabutan merupakan bentuk qrubhat disebabkan

adanya kemungkinan bohong terhadap dirinya sendiri. pengakuan

adalah salah satu dasar pemotongan tangan sehingga dapat dibatalkan
dengan penarikan pengakuan sepgd halnya kesaksian. Ini juga karena
dasar hukuman potongan tangan dapat hilang sebelum jafuhnya

kepufusan seperti hal"sn jika menarik kesaksian. Tetapi mereka
membedakan dalam perkara hak manusia, karena hal itu'berdasarkan
pada kelangkaan dan kesempitan. Jika saksi menarik kesaksiannp
setelah jatuhnya hukum maka hal itu tidak dapat membatalkan hukuman
dan kepufusan.

Bila hal ini telah tetap, maka jika penarikan terjadi sebelum
potong tangan maka batallah hukuman tetapi tidak hilang pengembalian

bamng curian karena ifu adalah hak. Maka ketika ada pengakuan walau
hanya sekali menyebabkan ker,rajiban mengembalikan hasil curian tanpa
adanya potong tangan. sedangkan bila pencabutan pengakuan terjadi
ketika sebagian kecil tangan telah dipotong maka potongan tidak
diselesaikan karena pernotongan masih sedikit. Tetapi bila pemotongan

sudah mengenai sebagian besar tangan rnaka 5nng dipotong diberi
pilihan antara dihentikan atau tetap dilanjutkan agar tapak tangann5n

tidak menggantung. Tidak ada karrajiban pula bagi pemotong untuk
menyelesaikan potongan karena pemotongan tersebut dalam kontet<s

pengobatan dan bukan hukuman.

Pasal: Ahmad berpendapat: Dibenarkan menalqin'kal.rt akru
mendiktekan kepada pencuri agar mencabut pengakuannya. Hal ini
merupakan pendapat sebagian besar fuqahal Diriwayatkan dari umar
bahwa dia menghadirkan seseomng, dia berkata, "Apakah kamu telah
mencuri, katakanlah Udak" Maka dia berkata, "Tidak." Maka Umar
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meninggalkannya.zz6 Diriwayatkan juga dengan makna yang sama dari

Abu bakar As-Siddiq, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan Abu gur6u'.227

Ishaq dan Abu Tsaur juga berpendapat hal yang sarna. Kami telah

meriwayatkan bahwa Rasulullah $ berkata kepada si pencuri,

"Yakinkah kamu telah mencuri ?" Dia berkata kepada Ma'iz, "Semoga

kamu (sebenamya) menerima barang itu atau curna menyentuhn5/a."

Diriwayatkan dari Ali rg bahwa seseorang pria mengaku telah mencuri

dan kemudian membentaknya, diriwayatkan dengan lafazh yang lain

dengan mengusimya, diriwayatkan dengan lafazh yang lain dengan

menolaknya. Dibolehkan memberikan sSnfabt bagt pencuri selama

perkara ifu belum sampai kepada pemimpin seperti yang telah

diriwaptkan dari Nabi $, Beliau berkata, "saling manaalkanlah di

dalam perkam had antam serarna kamu sekalian, jika hal ifu sampi
kepda aga mal<a vnjiblah had.'2%

Berkata Zubair bin 'Awwam tentang s5afabtdidalam had, "Hal

itu dibolehkan kecuali pemimpin." Maka iika perkara tersebut telah

sampai kepada pemimpin maka tidak ada pengampunan Allah jika dia

mengampunkan pelaku hukuman had. Pendapat png sama juga

dikernukakan oleh Zubair, Arruner, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jabir, Zutri

dan Awza'iy. Malik berkata, " Apabila tidak diketahui masyarakat maka

dibenarkan qafabt sebelum perkaranya sampai ke pernimpin. Tetapi

bila diketahui maqTamkat maka sap tidak menganjurkan syafa'at bdak

diberikan akan tetapi dibiarkan sampai dilaksanakan had atasnya. Dan

ulama tdah ber-ijma' jika perkam ini telah sampai kepada pemimpin

rnaka fidak dibolehkan s5nfabt atau pengampunan karena ini

membatalkan hak yang wajib bagi Allah ta'ala. Nabi $ telah mamh

kefika Usamah memberi afabt kepada salah seorang wanita

226 11F.. Abdurrazzaq Dalam Musnaf (10/78920). hn Abi S],aibah Dalam Musruf
di kitab Had(6/525/3,2,L1, dan sanadnya terpuhrs antara Ukramah dan Umar.

zn b}rclt f,khnjladits sebelumnya.
22869. Abu Daud dalam Had (4/4376). Nasa'l Dalam Qathu As^1anq @/4901),

dan sanadnla shahih.
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Makhzumiyah yang telah mencuri dan Beliau berkata, "Apakah kamu
memberi syafa'at untuk had dai had-had Allah?" lbnu L)mar berkata,
"Barangsiapa yang tidak ber-qnfa'af keruali dalam perkara had dan
had-had Allah maka dia telah melawan Allah ta'ala dalam hukumnya.22e

L5g2. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, Abu
Al Qasim berkata, "Jika sekumpulan orang bekerjasama
dalam mencuri sesuafu senilai tiga dirham maka wajib
dipotong tangannya.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Malik dan Abu Tsaur.

Tsaury, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ishaq berkata, "Tidak ada potong
tangan bagi mereka kecuali jika bagian masing-masing mencapar nishab
nya. Karena setiap masing-masing dari mereka tidak mencuri sesuai

nishab maka tidak wajib potong tangan bagi mereka seperti halnya jika

seseorang mencuri barang yang tidak mencapai nishab. Pendapat ini
yang paling cocok menurut saln berlandaskan bahr,rn potong tangan
dalam hal ini tidak berdasarkan nash atau 5nng tersirat dari nash
tersebut ataupun ijma'. Berjaga-jaga dengan menghapuskan hukuman
lebih tepat daripada dengan ma,vajibkannya karena hal ini termasuk
dalam perkara yang bisa dihindari dengan syubhat Teman-teman kami,
para ulama, berdalil bahwa nishab merupakan salah safu dari dua syarat
potong tangan. Maka, jika sekumpulan orang bekerjasama dalam
pencurian maka sama seperti pencurian oleh satu orang drqiga*l<xr
dengan merusak tempat penyimpan barang curian. Bisa juga karena

mencuri barang yang mencapai nishab'adalah pekerjaan yang

menyebabkan potong tangan sehingga samalah kedudukan antam
individu dan kelompok seperti halnSra qishash. Dan teman-teman kami

22e HR. Abu Daud dalam pembahasan tantang peradilan (g/SS9Zl. Ahmad dalam
Musnadnya (2/70/821. Hakim Dalari Al Musbdnk (2/271. hn Abi Syaibah Dalarn
Had Dahm bab Ma Ja'a fi At-Taqpfu' ft ,As-9ariq 6n/4621, juga lihat Shahihah
no.z[38
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tersebut tidak membedakan antara barang curian yang berat sehingga

harus dibawa secara berjama'ah atau mereka keluar safu per safu

dengan membawa setiap bagian, seperti Inana pendapat Ahmad. Malik

berkata, "Kalau setiap mereka menyendiri mengambil sebagian dari

barang curian rnaka tidak dipotong salah seorangpgn dari mereka,

s€perti jika setiap indMdu dari pam pernotong tangan memotong

sebagian dari tangan malo tidak wajib qisln h-

Menurut p€ndapat hami: Mereka bekeriasama dalam merusak

ternpat penyimpanan bamng dan mengefuarkan bamng yang telah

mencapai nishab maka wajiblah potong tangan bagi mereka. Seperti

halnp jika bamng cqrian berat dan mereka mernbawanSp bemmai-

ramai. sedangkan mereka mernbedakan qishash, karena dia

berdasarkan munnfulah atau poyentpaan dan fidak ada mumatsalah

k6uali jika perbtntaan mereka didapati di sernua bagran tangan.

Pernrasalahan karni di sini adalah tentang nialt: Tindakan menghindari

ter!ilinp munnfulah (m&lcul<an pnblamn latg antn), begitu iuga

kepentingan dalarn fuiuan menghindari hal t€rs€but dalam mengeluarkan

barang, baik merelo berdua rnasuk ke dalam ternpat penyimpanan

secam bersamaan atau salah seoftmg dari mereka berdua masuk dan

kernudian mengeltnrkan barang dengon sebagian nislnb

kernudan masuk rekannya dan mengehnrkan sisanln. Hal ini

dil{arenakan merefta berdu beker}rsarna dalam m€ntsak tempat

penyimpanan dan mengeluar*an barang se$ai nishab maka wajiblah

bagi mereka potong tangan seperti hakrlB iika mereka mernbawan5n

hsamaan.

Pasal: Apabila salah safu dari dari mereka lnng
melakukan kerjasama pencurian adalah orang yang boleh

dipotong tangannla seperti a!/ah dari korban pencurian

maka potong tangan berlaku bag! temannya bila menilik
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salah safu dari dua pendapat. Seperti jikaada yang membanfunya.
dalam memotong tangan anakn5n. pendapat kedua: Tidak ada potong
tangan dan pendapat ini lebih benar, karena keseluruhan kerjasama
mereka berdua menjadi'illat unhskmemotong tangan mereka.

Sedangkan pencurian oleh si ayah tidak bisa dijadikan dasar
dalam mer,r.rajibkan potong tangan karena dia mengambil apa yang boleh
diambilnya. Kebalikan dari memotong tangan anaknya, karena tindakan
ini semata-mata berdasarkan permusuhan dan jafuhnya hukuman
qishash di sini lebih dikarenakan kzutamaanryra sebagai ayah bukan
kargna tindakannya. Dalam hal pencurian ini, timbullah syubhat
sehingga potong tangan tidak boleh sama sekali seperti kerjasama
diantara orang yang sengaja dan tidak. Tetapi bila setiap dari mereka
mengeluarkan barang sesuai nishab maka uajiblah potong tangan bag
teman si ayah, karena dia berdiri sendiri dalam melakukan tindakan
3nng meurajibkan potong tangan. Kalau si aph mengeluarkan barang
curian sesuai nishab dan ternannSn tidak maka ada dua pendapat dalam
masalah ini: jika mereka berdua mengaku mencuri bamng sesuai nishab
kemudian salah safu dari mereka mencabut pengakuannya maka potong
tangan tetap berlaku bagi !,ang satuqn ragr. Ini dikarenakan dia
mengkhususkan dirinya dalam mencabut pengakuan maka dia juga
dikhususkan dalam hilangnya hukuman. Tapi memungkinkan juga
dicabukrya hukuman dari ternannSn sebab pencurian terjadi dari mereka
berdua dan salah safu dari mereka telah mernilih bagian dari pencurian.
Hal ini juga seperti seseorang 5nng mengaku adangra kerjasama orErng
lain dalam mencuri barang sesual nishab dan omng lain tersebut tidak
mengaku maka ada dua pendapat dalam hal ini.

Pasal: Ahmad berkata tentang dua oftmg lrang
memasuki rumah. salah seorang dari mererra berada di
bawah dan mensJumpulkan barang-barang berharga dan
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mengikatnlp dengan tali dan lpng lainnp berada di atas

dan menjulurkan tali dan kemudian membuangnSla ke

belakang rumah, 'Potong tangan bagl mereka berdua-"

tGrena mereka berdua bekerlrama dalam mengeluarkan bamng.

Tetapi iika mereka berdtn rnasuk bersama dan salah satu dari mereka

mengdgarkan barang,sendirian rnaka ularna-uhfna sahabat lGrni

bertata, "Potong tangan bagi mereka berdua." Pendapat ini juga dipilih

oleh Abu Hanifah dan dtra mtuidnya iika mengeluarkan &n nishab.

Malik, S3lafi'i, Abu Tsar,r dan lbnu Mun&ir, "Potong tangan hanya bagi

yang m€ngeluarkan saja, karena dialah yang dirnal$ud dengan pencuri."

Jil(a salah mfu dari mereka mengehnrlran barans yang tidak sampai

nistnb dan yang satunlp lagi l€bih dari satu nishab sehingga iumlah

UarangrlA menfrrdi &n nislnb pas rna}a menurut ulama dari lolangan

lGrni dan Abu l-Ianifah bes€rta mttidnya waiib bagi mereka berdm

pobrrg tangan sedanglan menunrt Sltaf i dan orang-orang png setuju

bahwa tidak uafb hukurnan potong tangan bagl lnrrg

men$tuaden bamng yang fiCak sampai nblnhrya.

Apabila salah sararg pencuri menct[i barang sesuai ltisl:r,b&n

satqnlB hgi fidak sampai nishab rnaka menunrt ularna dari lolangan

kami waiib potong tangan bagi mereka, sedanglran menunrt qdi'i
potorg tangan hanya diberlahrkan bagi yang mengelgarkan barang

sesuai nislnb. Menqrut Abu hanifah, fidak ada hukurnan potong tangan

@i mereka berdua karena bardng yang dicr,ri tidak senilai nislab

Fnlah pencuri. Apa 5ang kami sebuitkan ini telah kami singgung

dpcrr$ahasan seUarrnp.

Jika dua omng menggali lobarg di telnpat penyimpanan bamng

dan rnasuk ke dalamnp salah safu dari mereka dan mendekatkan

barang ke tempat galian dan orarg png berada di luar memasul&an

tanganln dan mengeluarkan barang maka ulama dari kalangan kami

berpendapat, "Diqi5nd<an dari pendapat Ahmad maka hukuman
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potongan tangan dikenakan kepada mereka berdua." Imam Syaft,i
berkata, "Potong tangan hanya bagi yang di luar, karena dia yang
mengeluarkan barang." Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, "potong
tangan tidak berlaku bagi salah seorangpun dari mereka."

Menurut pendapat kami: Mereka berdua bekerjasama dalam
membobol tempat penyimpanan barang dan dalanr mengeluarkan
bamng dari tempahya maka hukuman potong tangan berlaku bagi
mereka berdua, seperti halnya kalau mereka berdua membawa barang
curian dan mengeluarkannya dan jika salah seomng meletakkannya di
dalam lubang dan yang lain menjulurkan tangannya unfuk mengambil
barang tersebut maka wajiblah potong tangan bagi mereka berdua.

Diriwayatkan dari Syafi'i dua pendapat dalam perrnasalahan ini seperti
dr:a madzhabnya di dalam perkara lain sebelumn3ra.

Pasal: Jika ada dua orang masuk ke sebuah lubang,
kemudian salah seorang menggali dan grang lainnSria masuk
kemudian dia mengeluarkan barang berharga dari lubang
tersebut, maka potong tangan tidak dikenakan bagi seorangpun dari
mereka. Ini dikarenakan bahwa orang yang pertama tidak mencuri dan
yang kedua tidak membobol tempat penyimpanan tetapi mencuri dari
tempat penyimpanan yang dibobol oleh orang lain. Perumpamaannla
adalah jika ada orang yang menggali kemudian dia pergi dan kemudian
datang orang lain dan menemukan tempat penyimpanan yang telah
dibobolsehingga dia mencuri dari tempat itu. 

.

Apabila seseorang menggali lubang kemudian menyuruh oftmg
lain unfuk mengeluarkan bamng dari ternpat tersebut maka mereka tidak
ddatuhi hukuman potong tangan. Apabila yang diperintah untuk
mengeluarkan barang adalah anak kecil bila ditilik bahwa orang yang

mumaS4iz berhak untuk mernilih sehingga tidak dianggap alat bagi yang

men5nrruh, diumpamakan dengan seseoftmg Snng menyuruh orang lain

i
I
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I
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untuk membunuh dan dilaksaaakannya, Fdi iika yang disuruh belum

muma3tyizmaka yang menyuruh wajib dilrfuhi hukuman potong tangan,,

karena yang disuruh dianggap sebagai aht.

Jika ada dua omng Fng bekeriasama unfuk menggali dan salah

seseomng dari mereka rnasuk ke dalam dan mengeluarkan barang

sendirian atau mengambilnya dan mernberikan kepada tenrannya di luar

ternpat penyimpanan atau melernparkan barang tersebut keluar dari

tempat tersebut yang kernudian diarnbl ternannlp maka hukuman

potong tangan dikenakan kepada 5nng rnasuk ke ternpat penyimpanan

saja. Lni didasari karena dia mengeluarkan barang tersebut sendirian dan

hanya di perrsgalian salr. Pendapat ini dikernukakan oleh

Sllaf i, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir. B€rl€ta Abu Hanifah, "Keduanya

tidak dijafuhi hukuman potong tangart karena gnng masuk ke dalam

tidak membobol sendirian ternpat penyimparnn dan tangannya yang

mengambil bamng, maka tidak waiib diatuhi hukuman potong tangan

seperti haL,fra jika dia merusak barang tersebut di dalam tempat

penyimpanan.

Menurut pendapat kami: Bahua bamrg yang dia.ri keluar dari

tempatnSra dan dia mengrerrhrhryla rnala u4flblah atasn5a potong tangan

sarrn dengan kalau dia kehnr dengan mernbann bamng ifu. Hal ini

berMa jika dia merusak atau nrenghabisktrnrgn di dalam tempat

p€rympanan.

1593. Masalah: Abu Al Oadm Al Kharqi berkata:
Tidak dijatuhi hukunan potong tangan kalau dia mengaku
atau ada bukfi sampai pemilik barang datang dan mengaku
kehilangan-

Pendapat ini juga dibenarkan oleh Abu Hanifah dan Syafi'i. Abu

Bakar berkata, "Dijafuhi hukuman potong tangan tanpa keharusan

adanln fuduhan atau funfutan- Pendapat ini juga dikemukan oleh Malik
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dan Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir berdasarkan Al Qur'an. Ini karerra

unsur-unsur yang maruajibkan dilaksanakannya hukuman potong tangan

terpenuhi dalam masalah ini tanpa harus adangra funfutan seperh had
ztna.

Menurut pendapat kami: Harta dapat diperoleh dengan usaha

atau penghalalan maka mungkin sang pernilik telah menghalalkan harta

ifu kepada pencuri atau matakafkanryn kepada muslimin atau kepada

golongan yang pencuri termasuk dalam golongan tersebut. Bisa juga

sang pemilik mengizinkannya rrnsuk ke tempat penyimpanannya maka

tuntunan dari sang pemilik dibutuhkan untuk menghilangkan syubhat

yang ada. Hal ini tidak berlaku dalam perkara zina. Karena perkara ini
tidak bisa dihalalkan dengan sekdar pembiaran dari funfutan dan

pengguguran hukuman potong tangan lebih dibuka lebar. Apakah kamu

tidak melihat jika seseomng fidak dipotong tangannya karena

mengambil harta anaknya? Sedangkan jika dia menggauli hamba sahaya

anaknya dihukumi had. Dqnilaan juga dengan potong tangan, 5nng
pada dasamya disyariatkan unfuk menjaga harta manusia. Timbullah

keterkaitan dalam hal ini, rnaka fidak dilaksanakan tanpa adanya

funfutan.

Sedangkan zina adalah hak Allah dalam 5nng sifat hukumannya

wajib, maka tidak membutuhlon funfutan. Apabila ini telah tetap, maka

wakil pemilik barang yang dicuri dapat mengajukan tuntutan. Al Qadhi
berkata, "Jika mencuri harta orang gtang tidak berada di tempat maka

dia ditahan sampai sang pelrrilik datang karena mungkin saja dia telah

menghalalkan hartanya, tetapi bila dia mengaku bahun harta ifu adalah

mutlak milik orang yang absen tersebut maka dia tidak ditahan

mengingat bahwa tidak ada !Er{l m€rnpun5ni hak atas harta tersebut

kecuali orang yang tidak hadir tersebut, dan tidak ada perintah untuk

menahannya sehingga dia fidak ditahan.

i
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Dalam permasalah kami ini, ada keterkaitan antara hak Allah

dan manusia, maka penahanannya disebabkan adanya hak Allah.

Apabila barang tersebut berada di tangannya, maka hakim mengambil

dan menyimpannya sampai datang pemilik yarry ghaib tersebut. Jetapi

bila barang'tersebut tidak didapati pada pelaku maka ketika pemiliknya

datang ada pengurangan dari harta tersebut.

Pasal: Jika seseorang mengaku telah mencuri dari

seseorang dan. pemilik ifu berkata, 'Kamu tidak mencuri,

tetapi mengghashab barang saya atau salra telah menitipkan

barang kemudian kamu mengingkarinya." Tidak dijatuhi

hukuman potong tangan karena pengakuannya tidak sesuai dengan

tuntutan pemilik. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Tsaur dan ulama

yang bersandar pada rasionalitas. Jika dia mengjaku telah mencuri dari

dua orang senilai nishab yang dibenarkan oleh salah seomng dari

mereka tetapi tidak dari yang lain, atau dia berkata, "Kamu telah

mengghashab atau mengingkari barang titipan." Tidak dilatuhi hukuman

tangan. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama yang bersandar pada

rasionalitas. Berkata Abu Tsaur, "Jika yang lain berkata, "Kamu telah

mengghashab atau mengingkari barang titipan." Maka dia dijatuhi

hukuman potong tangan.

Menurut pendapat kami: Pemilik menyatakan hal yang tidak

sesuai dengan pencurian senilai nishab, maka tidak dijatuhi hukuman

tangan seperti sebelumnya. Tetapi jika mereka sepakat bahwa

pencurian itu adalah pencurian senilai nishab maka dipotonglah tangan

mereka. Jika salah seorang dari mereka hadir dan mengajukan tuntutan

dan yang lainnya tidak maka tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

Karena tuntutan tidak sah dari satu bagian saja sehingga tidak wajib

pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pelaku.
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Jika dia mengaku telah mencuri dari sesedrang maka berkata

orang tersebut, "Saya telah kehilangan dari harta saya maka

sepantasnya dijafuhi hukuman potong tangan seperti yang diriwayatkan

dari Abdurrahman bin Tsa'labah Al Anshari dari ayahnya bahwa Amru

bin Samrah bin Habib bin Abdi Syams mendatangi Rasulullah $
kemudian berkata, " Ya Rasulullah, sa3n telah mencuri

seekor unta milik bani Fulan maka betsihkanlah sagn." Maka Nabi $
mengirimnya kepada mereka, mereka berkata, "sesungguhnya kami
telah kehilangan unta." Maka Nabi $ memerintahkan potong tangan,

maka dipotonglah tangannya. Berkata Tsa'labah, "Saya melihatnya

ketika tangannya jatuh dan dia berkata, "segala puji bagi Allah yang

telah membersihkanku darimu (tangannya) yang ingin memasukkan

jasadku ke dalam api nemka." HR. Ibnu Ma1ah230

Pasal: Bamngsiapa lnng telah terbukti melakukan

pencuriannya dengan bukti yang sangat kuat dan dia mengingkarinya

maka bantahannya fidak dianggap. Jika dia berkata, "sumpahlah dia

atasku bahwa aku telah mencuri darinya." Maka dia tidak disumpah

karena pencurian telah dibukfikan dengan bukH yang kuat dan

pengambilan sumpah pernilik barang hurryu celaan ba$ syahadat Jil<a

dia berkata, "Yang saya ambil adalah milik saya lnng saya titipkan

atau barang jaminan atau telah saln beli darinya atau telah

diberikan kepada saya atau dia telah mengizinkan saya unfuk

merrgambilnya atau dia telah meng-ghasha&nya dari ayah saya atau

sebagian milik saya, maka perkataan yang dijadikan sandaran adalah

perkataan yang dicuri dengan sumpahnya, karena kepemilikan jelas

baginya.

23o HR. hnu Majah (2/2588), dan sanadnya dhaif, l<arera ada Ibnu Luhai'ah
prg bersifat mudallas dan 'an'anah, dan Abdurrahman bin Tsa'labah tidak dikenal.
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Jika si pencuri bersumpah maka jatuhlah funtutan pencuri dan

dia tidak dihukumi potong tangan. Karena adan5a kemungkinan dari

apa yang dikatakannya, maka kami sumpahlah korban pencurian. Jika

dia menolak maka kami mengambil keputusan terhadap pelaku dengan

penolakannya dan ini adalah salah satu pendapat dari dua riwayat dari

Syafi'i. Riwayat yang lain dari Ahmad bahwa pelaku dijatuhi hukuman

potong tangan. Karena dicabuhrya hukuman potong tangan

berdasarkan t-uduhannya menyebabkaq tidak diwajibkannya hukuman

potong tangan maka hilanglah tujuan pencegahan terjadinya pencurian.

Riwayat yang ketiga darri Ahmad: Jika dia ketahuan merTlang mencuri

maka dikenakan hukuman potong tangan, karena dia didapati mencuri,

bila tidak maka hilanglah hukuman potong tangan. Dan pendapat

pertama lebih tepat, karena hukuman had dicqah dengan s5rubhat dan

menggugurkan hukuman potong tangan tidak berarti menghilangkan

eksistensinya. Seperti s54ra'yang menjadikan di dalam kesaksian zina

syarat yang tidak akan pemah terlaksana hukuman had selamanya

dengan bukti, sfingga hal ini.fidak harus diadakan. Kemungkinan

besar, para pencuri tidak mengetahui dan mendapat hidayah tentang ini.

Akan tetapi, pam ahli fiqih yang kemungkinan besar tidak mencuri

mengetahui hal ini. Jadi jika yang jadi korban pencurian tidak

bersumpah maka diputuskanlah hukuman bagi pencuri dan dia tidak

dihukum had bedasarkan satu pandangan.
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6Fty'ev.
Bab Perampok

Dasar hukum bagi mereka adalah firntan Allah &,

r;i-G,_ 5rjG- 6 r*Ai ,i:rfl

:-risi <r\"ii 5,* it "-itJ 5

ilrft|'ifi'tti r-e'uji W; Gy
lri /-l /t
Ca-e., Jt

"saungahn5a pqrbhfin talndap orznryftng png
man*angi Allah dan msul-N7a dan mqnhat kqtsl<an di muka buni,

hanglah mqel<a dibunuh abu dislib, abu dipotong bngw dan laki
mqel<a dengan bqfrmbal balik, abu dibuang dari nqai (tqnpt
kdtannm5a). "(Qs. Al Maaidah [5]: 33)

Menurut hnu Abbas dan sebagian besar pam ularna bahwa alpt

ini furun unfuk membahas masalah pemmpokan di tengah jalan oleh

omng muslim.231 Pendapat ini juga dikemukakan oleh Malik, SSIafi'i,

231 IGmi tidak menemukan seperti ini dalam bebempa buku referensi dari buku-

buku hadits, tetapi diriwayatkan oleh Baihaqi Dalam buku .As"Srman Al Kubm (8/2831

melalui plur hrahim dari shalih Maula'At-Tau'amah dari Ibnu Abbas dalam

perampokan di tengah jalan, iika membunuh dan mengambil harh maka mereka
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Abu Tsaur dan ulama yang bersandar pada rasionalitas. Diceritakan dari

Ibnu Umar dia berkata, "Ayat ini furun untuk orang-orang murtad-z32

Seperti juga diriwayatkan dari Hasan, Atha' dan Abdul Karim.233

Karena sebab turunnya ayat ini adalah kejadian kaum Trniyin yang.telah

murtad dari agama Islam dan mereka membunuh sekelompok orang

dan mengambil unta yang disedekahkan maka Nabi $ mengutus orang

untuk menundukkan.mereka dan kemudian Beliau memotong tangan

dan kaki mereka kemudian mencungkil mata mereka dan membuang

mereka di tempat yang panas sampai mati. Anas berkata, "Maka

kemudian Allah menurut ayat yang berbicara tentang hal itu,

dibunuh dan disalib, jika mereka membunuh tapi tidak mengambil harta maka mereka

dibunuh tapi tidak disalib, tetapi jika mereka mengambil harta tapi tidak membunuh

maka tangan dan kaki mereka dipotong secara berlawanan arah, dan jika mereka

menganggu perjalanan tanpa mengambil. sesuatupun maka mereka diusir dari daerah

mereka. Sanad ini sangat lemah sekali. Shalih Maula At-Tau'amah lemah. Ibrahim bin

Yahya Al-Aslami matruk (diduga berbohong). Diriwayatkan juga oleh Ibnu Harir di

buku berjudul tafsir (6/736) dan Baihaqi (8/283) melalui jalur Muhammad bin sa'ad,

dia berkata, "Menceritakan kepada kami ayah saya.l' Katanya: "Umar bercerita kepada

saya." Dia berkata: "Ayah saya menceritakan kepada saya dari ayahnya dari hnu
Abbas perkataannya, "(Anak) jika memerangi." Disebutkan seperti itu dan sanadnya

lemah. Berkata Albani: "sampai kepadanya dua riwayat dengan kelemahan di

sanadnya dan tidak ada Dalam keduanya keterangan bahwa ayat tersebut turun

tentang perompakan di tengah jalan tetapi ifu berdasarkan penafsiran hnu Abbas saja.

Dan membedakan hal yang jelas dari dua hal seperti hal yang tidak tersembunyi

apalagi diriwayatkan dari Ibnu Abbas kebalikan hal tersebut, Dia berkata: "Ayat ini

dihrrunkan terhadap orang-omng musyrik, barangsiapa yang berTobat sebelum

ditangkap maka itu tidak mengliilangkan hukuman hadbaginya. HR. Abu Daud (4/80)

An-Nasa'i dengan sanad ja1ryid atau baik.
232 11u1ini disebutkan oleh hnu Hajar di dalam At-talkhis (80/4'), dia berkata: "hnu

Mundzir meriwayatkan dari Al-Hasan, Atha' dan Abdulkarim' Dan riwayat yang

terkenal dari Ibnu Umar bahwa ayat ini diturunkan tentang orang-orang 'Im5tyin,

seperti yang HR. Abu Daud (4369). Dan akan di bkhrii setelah melalui berberapa
jalur.

233 piu adalah Abdul Karim bin Malik Al Juzari Al Hafizh, dari golongan muda

para bbi'in serta bersifat siqah, walal tahun seratus dua puluh hrjuh. [ahzib As-Sairi),

(L/hal.2r4l

A fit t'i'|'oi r-Q ell V; 6y
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"sesungguhryn pembalasan terhadap oftng-orang Wng
memerangi Allah dan Rasul-N5n." (Qs. Al Maai'dah [5]' 33)

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Juga disebabkan

karena mememngi Allah dan Rasul-N5n berasal dari orang-orang kafir

dan bukan orang-orang muslim.

Menurut pendapat kami: Firman Allah ta'ala :

?ir'tbl3 i +i e\;.iOfii{l
'Kecuali oftng-oftng yang bertobat (di antam mereka) sebelum

kamu dapat menguasai (menangkap) merel<a." (Qs. ru Maa'idah [5]: 34)

Tobat orcmg-omng kafir diterima sesudah ditangkap seperti

halnya jika bertobat sebelum ditangkap dan dicabut dari mereka segala

hukuman bunuh ataupun potong tangan dalam segala keadaan. Dan

memerangl disini terkadang bisa dilakukan terhadap muslim dengan dalil

firman Allah ta'ala,

oy$;.Si A 6. G tif i rt \j3i WE 6-ii W-

@{*S,x
"Hai omng-onng 5ang berhtnn, bqiakvnlah kepda Allah dan

sia riba (yanq belum dipungat) jil<a lannu oftng-oftng tnng
beiman. (Qs. Al Baqamh l2l 2781

' 1594. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Muhaibun adalah orang yang mengacungkan senjata
terhadap suafu kaum di tengah padang pasir dan mengambil
harta mereka secara terang-terangan.'

rl

h
I
i
L
Bt

@I - Al Mughni



Penjelasannya: Bahwa muharibunadalah yang tetap atas mereka

hukum pemng yang akan kita sebutkan setelah di memenuhi tiga syarat

berikut : Pertama : Keiadian itu terjadi di padang pasir. Apabila kejadian

ifu terjadi di kampung atau kota, Ahmad .s tidak memberikan pendapat

apa-apa.

sedangkan menurut Khurqi, mereka tidak termasuk dalam

kategori Muha ib un Peridapat serrdda. juga dikemukan -Abu Hanifah, At-

Tsaury dan Ishaq. Karena hukuman di sini dinamakan had perampok di

tengah jalan, dan tengah jalan di sini adalah padang pasir. Karena siapa

yang di berada di kota atau tempat yang berpenduduk bisa

mendapatkan pertolongan maka hilanglah keberanian orang yang

berbuat kejahatan dan hanya menjadi pencuri. Pencuri itu sendiri tidak

dianggap dengan qhati' atau perampok dan tidak ada hadlngt mereka.

Sebagian besar ulama dari kalangan kami berpendapat bahwa

dia termasuk qhati'di manapun ifu seperti mana yang dikernukakan

oleh Awza'iy, [.aitsy, Syafi'i, Abu Yusuf, dan Abu Tsaur karena ayat

tersebut mencakup semua muhaibun Dan . karena,, jika kejadian

tersebut terjadi di tempat berpenghuni maka ini mengerikan ketakutan

yang lebih besar dan lebih berbahaya sehingga hukumannya lebih

diprioritaskan.

Al Qadhi menyebutkan bahwa jika kejadian ini tedadi di tempat

berpenghuni seperti jika mereka menyerang sebuah rumah yang mana

jika penghuni rumah tersebut teriak maka akan datang pertolongan,

maka mereka tidak termasuk kategori qhat'u thariq, karena mereka

berada di tempat yang biasanya mendapat'pertolongan. Jika mereka

memasuki sebuah kampung atau daerah kemudian menyerang dan

mengalahkan penduduknya atau di suatu tempat terpencilyang biasanya

tidak sampai pertolongan maka mereka termasuk muharibun, karena

mereka tidak mendapat pertolongan sehingga mirip dengan perampok

tengah jalan di padang Pasir. .

AI Mughni - @I



Syarat kedua: Mereka membawa senjata. Jika mereka tidak

membawa senjata maka mereka tidak dianggap muharibun, l<arena

mereka tidak mengahalangi omng-omng yang menjadi target mereka

dan kami tidak menernukan perbedaan pendapat dalam hal ini. Tetapi

jika mereka memerangi dengan ka1ru atau bafu maka mereka termasuk

muharibun Pendapat ini dikemukakan oleh Syrafi'i dan Abu Tsaur.

Berkata Abu Hanifah, "Mereka bukan muhaibun, karena mereka tidak

memiliki senjata."

Menurut pendapat kami: Benda tersebut termasuk ke dalam

jenis senjata png bisa memusnahkan orang atau sekitamya sehingga

menyerupai besi.

Syarat ketiga: Mereka datang secara terang-terangan dan

mengambil bamng secara paksa. Apabila mereka mengambilnya se@ra

sembunyi-sembunyi maka mereka adalah pencuri. Jika mereka

memmpas kemudian lari maka mereka adalah pencopet dan tidak ada

potong tangan bagi mereka. Seperti halnSn jika safu atau dua omlrg

mendatangi kaftlah kemudian merampas dari kaftlah tersebut maka

mereka juga tidak disebut muharibun, karena mereka tidak memulai

dengan mengahalangi dan kekuatan. Tetapi bila mereka menghadang

kelompok berjurnlah kecil dan memaksa mereka maka mereka adalah

perompak tengah jalan-

1595. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Bila dia membunuh sebagran dari mereka dan mengambil
harta maka dihukum mati walaupun dimaafkan oleh pemilik
harta dan disalib sampai diketahui khalapk ramai kemudian

dikembalikan ke keluarganya. Apabila dia membunuh tetapi
fidak mengambil harta maka dihukum mati tetapi fidak
disalib. Jika dia mengambil harta tetapi tidak membunuh
maka dia tidak dihukum mati tapi tangan kanan dan kaki
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kirin5la dipotong di safu tempat sampai berakhir hukuman

kemudian dilepas."

Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, seperti mana yang

dikemukakan oleh Qhatadah, Abu Majlaz, Hammad,Al- [-aits, Asy

Syaf i dan Ishaq. Diriunptkan dari Ahmad bahwa jika dia membunuh

dan mengambil harta maka diiatuhi hukurnan mati dan potong tangan,

karena setiap dari dua kejahatan tersebut marajibkan pelaksanaan had-

n3n masing-masing. Jika kedua keiahatan lpng mau.rajibkan hukum iad
dilakukan bersamaan maka hukumnya dilaksanakan bersamaan seperti

orang berzina dan mencuri. Sebuah lerpendapat bahwa

pemimpin berhak memilih hukuman bagi mereka antara membunuh,

menyalib, memotong atau mehilangkan hukuman. Karena huruf (ri)

membufuhkan pilihan, seperti firrnan Allah,

6 L71 ,=*, - 9lz

,1tlF-J ;f;:-{-i
'Maka kaffamt (melansgpr) surnpah itu, ialah memberi Makan

sepuluh oftng miskin, Yaifu dai mal<anan Sang biasa kamu berikan

kepda keluargamu, abu mqnbui plsalan kepada mereka abu

memerdd<akan s@ftrng budak. "(Qs. Al Maaidah [5]: 89)

Ini adalah pendapat Sa'id bin Musagrgrab, Atha', Mujahid, Al-

Hasan, Adh-Dhahhak, An-Nakha'i, Abu 7anad, Abu Tsaur dan Daud.

Diriwalntkan dari hnu Abbas bahwa bahrm tidak ada dalam Qur'an

huruf bl) kecuali diikuti dengan pilihan. Ulama ahli ra'yi: Bila

membunuh dibunuh, bila mengambil harta &potong, bila membunuh

dan mengambil harta maka pernimpin memilih antara membunuh dan

menyalibnya atau membunuh dan memotong tangan dan kakinya, atau

melaksanakan semuanlra. Karena terdapat di diri pelaku apa-apa yang
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malajibkan hukuman bunuh dan potong tangan dan kaki maka bagi
pernimpin melaksanakan keduanya seperti kalau membunuh dan

memotong di luar tataran qhafu thariq.

Malik berkata: Jika seseorang melakukan paampokan dan
pemimpin menilainya ktnt lagi berfikir rnaka dijatuhi hukum bunuh,

tetapi bila kuat tapi tidak berfikir rnaka dia dipotong tapi pekerjaan

merompak tidak dianggap.

Menurut pendapat kami bahua di tengah jalan tidak
dijafuhi hukuman mati, jika ia tidak mernbunuh ses@mng, hal ini
dilandaskan atas saMa Nabi $,

,?, p); rsLL; oy * :6 lt ?; k I
,t; ," *,; &,.rf pGt'fi. 6) ,f gt^,1 t*.

a/raau

"Darah s@ftng muslim frdak lnkl difumphl<an, s@ftrng
muslim kquati atah mtu dari tiga kadaan Mkut ini: kufw set&h
bainan, beztTa setetah mqrikah abu mqnbwuh "o**ig bnp
6up.e.s4

Ibnu Abbas menafsirkan kata atau pada a37at di atas dengan

tafsimn, "Adalah unfuk pernbatasan, atau unfuk han!,a sekedar susunan

bahasa, atau unfuk kedua keadaan tersebut." Apt tersebut merupakan

sebuah dalil yang menyatakan bahwa hukuman di atas dimulai dari
keadaan yang paling berat (murtad -penerfl.

Biasan5n jika aSnt Al Qur'an pilihan, maka keadaan

yang paling ringan terlebih dahulu disebutkan seperti kuh.t bagi orang

png melanggar sumpahnya, tapi jika menyatakan urutan, maka alon
dimulai dengan keadaan yang paling bemt seperti kafarat omng lprrg

zs4 Tdah dirdaslon pada XH t3/WZr.
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melakukan zihar dan pembunuhan. Ayat Al Qur'an juga seringkali

menyatakan bahwa hukuman png ddafuhkan didasarkan atas tindak

kejahatannya, karena ifu kita dapati adanya perbedaan antara hukuman

orang yang berzina, omng yang mgnuduh orang lain berzina, dan

hukuman orcng yang mencuri, tapi sebagian ulama ada yang

menyamakan hukumannya dengan adanya perbedaan tindak kejahatan.

Pemyataan di atas merupakan sebuah bukti penolakan terhadap

pendapat Malik yang telah menyalahi kaidah 5nng telah kita sebutkan di

atas.

Kami juga tidak bisa menerima pendapat Abu Hanifah, dimana

jika dilaksanakan hanya unh.rk mernenuhi hak Allah @, maka seoftmg

imam pasti akan menetapkan langsung hukuman bagi perampok di

tengah jalan tanpa menimbang hal lain yang meringankan hukumannyra,

seperti pada kasus pencurian, dimana jika disebutkan bahwa hak Allah

$ meuajibkan untuk menjafuhkan hukuman mati, maka hukuman

lainnya harus digugurkan, seperti jika seorang perampok di tengah jalan

juga melakukan pencurian, dan berzina dan dia dalam keadaan sudah

berkeluarga.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia beikata, "Rasulullah #
mendamaikan Abu Barzah Al Aslarni, pada saat' ltu terdapat

sekelompok omng 5nng ingin merneluk agama Islam, kemudian mereka

menjafuhkan hukuman potong tangan terhadap pengikutnya, dangan

adanya kejadian tersebut maka Jibril & furun meuahyukan agar mereka

diberi had, yaitu barangsiapa yang membunuh dan mengambil harta,

maka ia dijafuhi hukuman mati dan kenrudian ia disalib, sedangkan

orang yang hanya manbunuh tanpa mencuri maka ia dijafuhi hukuman

mati saja, adapun orcmg yang hanya mencuri tanpa membunuh maka ia

dijatuhi hukuman potong tangan, dan kaki dengan fimbal balik. Ada
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lrang mengatakan bahura pemryataan di atas adalah riuaSnt Abu
Pu,6.235

Jika keadaan di atas telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan
bahwa terdapat lima keadaan mengenai rnasalah perampok di tengah
jalan:

Keadaan pertama: jika seseorang membunuh dan ia mengambil
harta omng 5ang dibunuh, maka ia dijafuhi hukuman mati dan salib.
Jatuhnya hukuman rnati baginya har yang tidak dapat
ditawar dan tidak bisa diampuni. pendapat ini adalah pendapat seluruh
Ulama. Ibnu Mun&ir mengatakan, "ketenttnn ini sudah ditetapkan oleh
pam Ulama yang kami ketahui." Pandapat ini adalah pendapat
sulaiman bin Mr.rsa, zuhri, Matk, syraf i, dan Urama yang bersandar
pada rasionalitas, melalui plur periua3ntan umar. Hukuman mati
tersebut mempakan salah safu had Nlah SBng tidak dapat digugurkan
dengan kata maaf.

Dalam menjafuhkan hukurnan mati, apakah ada sprat
kesetaman derajat anpra pernbunuh dan orang Snng dibunuh? Terdapat
dua pendapat mengenai hal ini. pendapat pertarna mengatakan, fidak
dis5nmtkan kesetaraan demjat, dimana oftmg 5lang merdeka bisa dijafuhi
hukuman mati jil<a mernbunuh budak, begifu juga Muslim bisa dijatuhi
hukuman mati jika mernbunuh seonmg dzimmi, dan seorang alph bisa
dijafuhi hukurnan rnati jika membunuh arnknp. Atasann la adalah
karena findakan pembunuhdn keadaan tersebut merupakan had Ntah
S, dimana tidak dispmtkan adangn kesehraan demjat.

Sedangkan pendapat kedtn menlatakan bahwa disyamtkan
adanya kesetaraan antam pembunuh dan orang png dibunuh. Hal ini
dilandaskan pada Sabda Nabi $,

23s HR. Al Baihaqi Kihb As-Sunn N Kubmlg/2,u3).
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"Samng muslim frdak diiafuhi hukuman mati lanbmn

mqnbunuh s@rzng.kafh"Hukunran had urajib unfuk dilaksanakan, hal

ini bisa dilihat dari keadaan seseofang yang bertobat sebelum *rtuhnSn

hukuman rnati, maka hukurrnn mati tersebut dapat gugur dariryla, tapi

ia tetap diberi hukuman qislnsh. Dari keterangan ini, iika "oratg
Mnslim mernbunuh seoftmg Dzimmi, atau Seomng png merdeka

mernbunuh budak, atau pemmpok ditengah jahn mencr.ui harta

ses@ftrng, mal<a ia dijafuhi huhrrnn potong tangan dan kaki dengan

fimbal balik, tapi jika ia mernbunuh dan tidak mengambil barang

korbannya, rnaka ia difi*uhi hukrrnan denda ganti rugi Dzimmi hn
budak lalu ia diasinskan.

Menunrt Al Qadhi, 'karajiban menlafuhkan hukurnan rnati

didasarkan pada kasus pernbunuhannya karena ingin mengambil harta

orang lain, tapi jika fujuannla selain itu seperti ingin mernbunuh oremg

lain karena adanSp perrnusuhan di antara merel<a berdua, mal<a

hukuman yang u/aiib diiafuhlcn atasnya adalah hukurrnn qislmsh, darr

iika dijatuhi hukuman mati rnaka ia fnrus disalib. Hal ini dilandaskan

pada firman Allah, 'Abu mqela &salib.'Ayat tersebut ditafsirkan

dengan tiga keadaan

Pertama, menunrt waldrnya, kedm menurut setdah

dibgnuh, dan ketiga, Auza'i, IUalik, [aib, Abu Hanifah, dan Abu Ygsrrf

di salib dalam keadaan hidup kernudian dibtrnuh dalam

keadaan tersalib dengan ditusuk bdafi.

Salib menrpakan hukurnarr bagi orang hidup, bulon bagi omng

sudah mati. I(arena salib adalah nntuk omng yang menyerarg omr{J

lain, dimana pensSrariatanrqa dihlnrkan pada wakfu hidup pelalnrryta

dan rnayat orang yang tdah disalib trdak bisa dikafani dan dikuburtan.

Menurut pendapat lorni, bahrc Allah * mendahuhrkan kata

btrnuh dari salib adalah untrk tarfib. Karena itr yang harus dilat<sanakan
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adalah hukurrran rnati kernudian hulnrnran salib, sebagaimana firrnan

Allah I'

"Sannguhnja Slnfaa fun ltlarua *lah segian dad sti'ar
Allah. " D dalam st adah lslarr\ hulnrman rnati bagi seseoftmg hanrslah

dilakulon dengan pedang.

Hal ini dilandaskan pada Sabda }Iabi ti,

t5u3
O,L

:€ "t, * ocyi G{ }ur lt
Si;:t f;;It

I{arqa ihr, frka kalian Win flrqgfutrun nnti smmng, maka katbn

lnns melaldramSp dangan aft, targ furik%."

Cara Spng paling baik adahh mati seseorang

adalah dengan manbunuhnla dengan pedang. Menghukum matinln

dengan cara meqnlibnya hftluphklup rnerupakan s€buah penyiksaan,

dirnana Nabi $ meJamng untuk heunn Perkataan mere&a

png merqntakan, 'Perryaliban hiduphidup hul$man bagi

mulnnfult"

Menunrt pendapat kami: Jil<a diqrariatran dengan cara

penSntiban, mal€ gugurlah hukr.rnan rnatirya. Penpliban dilaln*an

adalah unfuk mencegah omng hin mengulangi pertuatan omng

tersebut, karena ifu hanrs dilakulran setelah ia.mminggal. Pemyataan

mereka, "Tidak boleh dilofani dan di kuburlon." Menumt kami adalah

zs6 Tebh diidadan pada nonror 9, nrasahlr nomor ltt37.

;'VSS q'6;5r'6i11(4
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bahwa hal tersebut harus dilakukan. Karena biasanya orang yang disalib

ditinggal begitu saja.

Kedua: batasan waktu penyialiban terganfung pada batasan yang

telah disepakati pada suafu kaum. Abu Bakar berkata, 'rAhmad tidak

memberi batasan penyaliban." Saya mengatakan, "batasan penyaliban

harus ditenfukan,." Syafi'i mengatakan, "penyalibannya selama tiga

hari.", pendapat tersebut juga menrpakan pendapat Abu Hanifuh.

Pembatasan selama tiga hari tersebut merupakan pembatasan tiada

henti yang tidak boleh dilakukan. Hal tersebut dapat mengakibatkan

orang lain merasa terganggu dengan baunya, dan lain sebagainya,

karena mayatnya udak boleh dimandikan, dikafuni dan dikuburkan.

Karena ifu pemyataan tersebut tidak benar karena tidak adanya dalil

5nng mendukungn5a.

Ketiga: Ka,rnjiban hukuman mati merupakan

ko;.rajiban yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa dimaafkan bagi

perampok di tengah jalan gnng mernbunuh dan mengambil harta omng

lain. Ulama yang bersandar pada rasionalitas berpendapat, "lmam boleh

memutuskan unfuk menplib atau tidak menSnlibnlra."-

Menurut pendapat kami 1nng dilandaskan pada hadits Ibnu

Abbas, Jibril ma,vahyukan bahwa hukuman omng yang membunuh

.orang lain dan mengambil hartan5n harus disalib, dimana ketenfuan

tersebut merupakan had yarg tidak ada pilihan di dalamnya antara

melaksanakannya dan fidak melalsanakannya, seperti kasus

pembunuhan dan lain sebagain5n. Dengan ketenfuan-ketenfuan yang

telah di jelaskan di atas, maka jika sudah selesai masa penyalibannya,

maka omng yang dijatuhi hukum?n salib harus diturunkan dan

diserahkan kepada keluarganSla unfuk dimandikan, disholatkan dan

dikuburkan.
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Pasal: Jika seorang perampok di tengah jalan telah
meninggal dunia sebelum dijafuhi hukuman mati maka ia
fidak disalib- Karena puncak adalah pada

penyalibannya. Jika dalam penyerangan ia membunuh orang lain

dengan alat yang bemt, atau dengan alat png tajarn maka ia dibunuh

dengan rnenggunakan alat tersebut. Jika ia mernbunuh dengan alat

seperti cambuk, tongkat, dan bafu kecil, rnaka ia tidak wajib dibunuh

dengan alat tersebut. Sedangkan menunrt Al Khurafi, "mereka harus

dibunuh dengan alat tersebut, karena mereka termasuk ke dalam

ketenfuan yang disebutkan. "

Keadaan kedua: Perampok di tengah jalan dijatuhi hukuman

mati walaupun mereka tidak mengambil harta oftmg lain. Pada kastrs

tersebut mereka han5a dijahrhi hukuman mati tanpa disalib, tapi

menunrt riwayat Ahmad mereka ifu disalib, alasannya adalah karena

mereka adalah muharib sama halnln jika mereka mengambil harta

orang lain. Pendapat lBng paling kuat pada masalah ini adalah bahwa

mereka tidak disalib, karena ada suafu riwalnt yang menjelaskan,

"bamngsiapa yang mernbunuh tanpa mengambil harta orang lain maka

ia dijatuhi hukuman mati." pada riwayat tersebut tidak disebutkan

perq;aliban. Penjafuhan hukurnan salib bagi perampok png membunuh

dan fidak mengambil harta oftu'lg lain merupakan hukuman yang

berlebihan. Karena ifu, jika ia mernbunuh dan mengambil harta omng

lain maka harus dijatuhi hukuman Snng lebih berat. Jika hukuman salib

dijatuhkan bagi orang yang tidak mengambil harta omng lain, maka

akan ada kesamaan hukum pada dua kasus 5nng berbeda.

Pasal: Jika perampok di tengah jalan melukai orang
lain maka ia harus & qishash seperti yang luka dirasakan
oleh orang lain tersebut. Apakah hukuman qishash wajib

dilakukan? Pada masalah ini terdapat dua pendapat:
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Pendapat pertama mengatakan tidak wajib dilakukan, karena

tidak dijelaskan di dalam syariah hukuman bagi orang yang melukai

oftmg lain, dimana Allah & hanSn menielaskan hukuman muharib

adalah dibunutU disalib, di potong tangan dan kakinya, dan diasingkan.

Tidak disefutkan dalam ketelangan ayat adanya qishash, yang

disebutkan hanydah hukuman mati, dimana ia merupakan hukuman

png wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditawar.

Pendapat kedua mengatakan wajib dilakukan. Karena melukai

oremg lain menrpakan bagian dari pernbunuhan, dimana hukurnannya

sama dengan huhrrnan penrbunuhan. Jika ia melukai seseoftmg yang

tidak terrrnsr"rk ke dalam bagian qishash, seperti bantingan, maka ia

fidak diiatuhi huls.nnan qishash, dan ia hanya dijatuhi hukuman diaf.

Jika ses'eorang mdulai orang lain, dan juga mernbunuh orang lain,

maka ia dijafuhi hukurnan qishash karena'ka"us pelukaannya dan

dijafuhi hutrurnan mati karena kasus pembunuhannln- Menurut Abu

Hanifah bahwa hukurnan qislnsh tidak jatuh padanya. I(arena dalam

r*.a*, hd,fikaada dua hukuman yang be6eda dalam dua kasus lnng
berbeda, rnaka hu}nrman yang dipakai adalah hukuman mati.

Menunrt pendapat kami bahwa masalah ini merupakan masalah

iinalphFng u,a[b di;atuhi hukuman qishash, dimana pada kasus selain

l<aas mulamhh hukurnan qishash tetap jafuh, karena itu pada kasus

muhambh hut<unran qishash tidak dapat digugu*an. Kami tidak dapat

menerima png menlratakan bahun qishash dalam kasus

mdukai orang hin adalah had, tapi ia adalah sebuah qishash yarry

uaiib dilakukan, sarn r halnp pada kasus melukai orang lain

pada selain kasr$ muhambh. Jika kami menerima bahwa ia adalah

had, roala ia trarus dilakukan bersama dengan hukuman mati, sama

halryla seperti hukuman salib, potong tangan dan kaki yang tidak dapat

digugurkan-
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Keadaan ketiga: Perampok di tengah jalan yang tdak
membunuh, maka ia dijahrhi hukurnan potong tangan kanan dan kah
kiri. Hal ini dilandaskan pada firrnan Allah {i, "Dangan bqtimbl blik

Dasar perrotongan tangan lonan adalah pernotongan tangan

kanan pada kasus pencurian, kernudian pemotongan l<al<i ldri didasari

bahwa kald kiri kebalikan dari kanan. Dengan derrikian
hukuman ini l€bih ringan s€hirry bagi !,ang tdah
dijatuhi hukurnan ini untuk berialan. S€tdah pemotongan tangan kanan,

maka trntuk pernotongan l<aki kiri fidak harus menun(Klu luka taqgan

kanan kering, tapi dipotong secara bersarnaan, dimana dimulai dengan

pemotongan tangan kemudian dicefupkan ke min5nk png mendidih,

setelah itu dilaniutkan dengan pernotongan kaki ldri. FIal tersebut

dilandaskan pada firrnan Allah * gnng menyebutkan pernotongan

tangan dirnulai dari hngaf kanan.

Ulama tdak berbeda pendapat bahtm jika pemmpok di tengah
jalan mempunyai tangan dan l<ah png sehat, rnaka yang dipotong
adalah tangan dan kaki. Sedangkan iila h tidak mernpunyai tangan dan

kaki, karena sebelumnya pemah dipotong karena losrrs pelampokan di
tengah ialan, atau pencurian, atau qislnsh, atau sakit, malo Al lftumqi
mengatakan bahwa hukurnan potorg tangan dan kald telah gryur
kepadanSra, apakah ifu tangan lonan dan kah kiri atau s€bafilmya.

Karena jika diiafuhkan hukurrnn potong tangan unfuk tangan kiri dan

kaki kanan, maka akan menyebabkan hil*gnln rnanhat tangan dan

kaki, baik rnanfaat berjalan dan manfaat menggenggam

Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Menurut riwa5nt lain png n bahwa tangan dan kald
yang lain yang tidak ca@t, jika tangan kanannya sudah terpotong, rnaka

yang dipotong adalah kaki kirinl,a saja. Jika kedua tangannya tidak
cacat, dan dia haryla punya kaki hri, rnaka yang dipotong adalah tangan

kanannln saja. Hal ini merupakan pendapat Madzhab Syafi'i dan kami
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tidak menemukan adanya perbedaan pendapat pada masalah ini,

alasannya adalah bahwa di dalam hukum hadtarryan kanan dan kaki kiri

harus dipotong, karena ifu jika ada perwakilan dari anggota tersebut

5nng masih tersisa, maka cukup memotong anggota 5nng tersisa

tersebut. Jika ada dokter yang menyatakan bahwa memotong anggota

y,ang tersisa menyebabkan kematian, maka gugurlah hukum memotong

anggota tersebut. Jika tidak ada pernyataan dari dokter, maka terdapat

dua riwaSnt dalam masalah ini yang akan kami jelaskan pada

permasalahan hukuman potong tangan bagi pencuri.

Keadaan keernpat: Jika para perampok di tengah jalan hanya

menakuti omng yang berjalan, tanpa membunuh dan mengambil

hartanSn.

Keadaan kelima: Jika para perampok di tengah jalan bertobat

sebelum adanln pufusan kepadq mereka. Kedua keadaan di atas akan

dijelaskan nantinya insya Nlah.

1;596- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'Perampok di tengah ialan fidak dijatuhi hukuman tangan,

kecuali mengambil yang sesuai dengan nisab potong tangan

pada kasus pencurian.'

Pendapat ini adalah pendapat Syafi'i, Ulama yang bersandar

pada rasionalitas, dan hnu Mundzir. Malik dan Abu Tsur berpendapat,

"s@mng hakim harus dapat memuttskan kasus tersebut sebagai kasus

Maharib. Karena kasus muhambah Allah dan Rasul-Nya sangat banyak

kasusnln di permukaan bumi, karena ifu kasus tersebut dijelaskan pada

ayat Al Qur'an, dan pada kasus ini tidak ada syarat adanya tempat

penjagaan (Hardidan nisab.

Menurut pendapat kami, kami bersandarkan pada Sabda Nabi

*,

L---
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,,c-) $ erl gF,
"Hukuman potong tangan tidak berlaku kquali dalam ketus

pencurian seperemwt dinar.tosT ylv$i & tidak menguaikan hadits

tersebut, karena ifu hukuman potong tangan jafuh pada kasus

pencurian, dengan dqnikian hukuman muharib tidak boleh jafuh l€bih

dari safu hukuman seperti kasus pembunuhan. Dari penjelasan ini, rnaka

png dipotong adalah tangan dan kakinya, dan tidak jatuh pada

pengambilan harta yang kurarrg dari nisab.

Pada kasus ini juga diqnratkan adanp hanz (tempat

penjagaan), dimana jika para pemmpok ditengah jalan mengambil harta

yang tidak ada pemiliknSp, maka mereka tidak dijatuhi hukuman potong

tangan. Jika mereka mengambil harta 5nng setara dengan nisab,

walaupun jika dibagi rata masing-masing anggota perampok fidak

memiliki harta yang sampai nisab, maka mereka tetap dijafuhi huluman
potong tangan.

Hal ini &qiy*,an pada pendapat kami di dalam rnasalah

pencurian. Sedangkan Ulama yang berlandas pada rasionalitas dan

$nfi'i menggijad<an tidak wajibnya hukuman potong tangan kepada

mereka sampai terpenuhinya nisab bagi setiap anggota. Syarat lain

jafuhnya hukuman potong tangan adalah tidak terdapat kesamamn pada

kasus ini mengenai harta Snng diambil, seperti 5nng telah l<ami jelaslon

pada al Masruuq (penjelasan benda yang dicuri).

1597. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Pengasingan mereka hendaknya dilarikan dan mereka tdak
boleh dibiarkan berdiam diri di negeri mereka.'

237Tehh dijelaslcn dengan nomor 1 pada hb Al Qafi'u ft As-furiqat
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Perrjelasan pemyataan di atas adalah bahwa pnrra muharib iil<a

mereka hanln menakuti pam peng[luna jalan dan tidak melakukan

pembunuhan dan pengambilan harta benda, maka mereka harus

diasingkan. Hal ini berdasarkan firrnan Allah &,

@b-j"ii <2r;r:rl
'Abu dibuang dari nqai (tqnpt kdiamannya)-" (Qs- Al

Maa'idah [5]: 33).

Diriwa3ntkan dari hnu Abbas bahwa pengasingan dilakukan

pada kasus yang disebutkan di atas. Pendapat ini adalah pendapat

Nakha'i, Qatadah, dan Atha'Al Khurasani. Maksud dari pengasingan di

sini adalah melarikan mereka iauh dari negeri kediaman mereka, karena

itu mereka tidak diboletrkan berdiam diri di kediarnan mereka. Riwayat

yang serupa dengan ini diriwayatkan oleh Hasan dan Zuhri-

Diriuaptkan dari Ibnu Abbas bahwa ia telah muharib

dari negeri kediamannSa ke n€eri lain, sarrll halryn seperti

pengasingan penzina. Pendapat ini adalah pendapat sebagian [Jlama-

Abu Zinad berpendapat bahwa ternpat pengasingan muharib

adalah ke kdhi' salah safu daerah di Habsynh, lnitu berada di daerah

ujung Yaman. Malik berkata, 'la dikurung di daerah tempat

pengasingann5la, sarrrr halryn pengasingan p*tana." Abu Hanifah

berkah, 'la diasingkan dan dikurung hi.rggu ia bertobat di sana. Syafi'i

juga mengatakan hal lrang sama seperti ini, dimana ia meriyatakan,

"s@mng imam hendaknya memberikan hukurnan pengasingan

kepadanya, jika ia memuturskan untuk dikurung, rnaka ia harus

dikunrng-" Ada yang mengatakan bahwa makna dari pengasingan

adalah permintaan seorang imam kepada muharib agar had Nlah dapat

ditegakkan. Hal tersebut berdasarkan Ibnu Abbas.

Ibnu Syarih berkata, "muharib dikurung ditempat lain dari

tempat kdiaman mereka." Pendapat ini seperti pendapat Imam Malik
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sebelumnya- Dangan adanya pengurungan mereka, maka hukuman
tersebut sebanding dengan perlakuan mereka dalam melakukan
perampokan di tengah jalan- DiriunSlatkan dari Abu AI Khattab dari
Ahmad mengenai makna pengasingan, llaifu seorcmg Imam merninta
kepada mereka unhrk diasingkan, jika ia berpendapat bahwa dengan
mengurung mereka merrrberi efek iera, rnaka hal tersebut dapat
dilakukan.

Menunrt perdapat kami, makna pengasingan adalah pengusimn
dan menjauhkan, sedangkan makna pengurungan adalah penahanan.
Dua kata tersebut saling bertolak belakang. Adapun dalilpengasingan ke
daerah lain di luar kediarnan mereka adalah firnan Allah &t:

@lgVi <j'rtf-i
"Atau dibwg hd nqai (tqnpt kdAnanrya).. (es. Al

Maa'idah [5]:33).

Maksud dari pernbrnngan dari a5nt di atas adarah mengasingkan
sexnua anggota pemmpok di tengah jalan, rnakna pengasingan yang
disebutkan seperti perrgasingan penzina seeerti di atas
tdaklah benar, karena mungkin saja di daerah tersebut terdapat
p€nzina. Ularrn dari kalangan lomi fidak menyebutkan masa
pengasingan mere&a. Mungkin rnasa pengasingan mereka sampai
terlihat adanya tobat dan perihlil yang ffimbah baik, dan mungkin
nrasa pengasingann5Ta adahh safu tahun seegti masa pengasingan
penzina.

1598. Masahh: Abu Al easim At Kharqi berkata,
'Apabila mereka bertobat sebelum mereka dikuasai atau
ditangkap mah iatutrtah segala fiad Altah ta'ala tetapi
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3Jrfi;6&art;# 6 +i e\llo-$i$y-

mereka tetap dikenakan hak-hak manusia seperti n tawil,

luka dan harta, kecuali jika mereka dimaafkan-"

Kita fidak mendapati perbedaan antam para ulama dalam

rnasalah ini, seperti mana yang diungkapkan Malik, Syaf i, ulama yang

bosandar pada rasionalitas dan Abu Tsaur. Dasar permasalahan ini

adalah firnan Allah &:

,r;'i;,L-,ifi

Tt@nti oftng-orzng truryI tobat (di anbm merel<a) sebelum

lamu &pt mengumi merel<a; Maka Ketahuilah

hhutaangn NIah Maha Pangarnpun lagi Maha Pa rya5ang-' (Qs- Al

Maa'idah [5], 34).

Berdasarkan alnt ini, ma-l<a hilanglah hukuman bunuh,

penplibarl potong dan perrgusimn. Tetapi tetap berlaku bagi mereka

qishash dahm hal n1nwa, luka, mengganti harta dan denda yang tidak

ada qislnsh di dalamnya- Tetapi bamngsiapa 5nng bertobat setelah

mereka tertangkap maka tidak hilang bagi mereka hukuman had

berdbsarlsan firrnan Alhh e,

;ttisotrleli6o-5i{l
'Kqmli oftng-oftng 5ang befiobat (di antan mereka) sebelum

l<anu dapt manguasai (matarglap) merel<a- "Maka wajib bagi mereka

hukurnan hadtqkennhbagi mereka yang bertobat sebelum tertangkap.

sedangkan sdain mereka diiafuhi hukuman sesuai dengan perafuran

yang ada- Hal ini dikarenakan, oftrng yang bertobat sebelum ditangkap

menunjukkan bahwa mereka bertobat dengan ikhlas, dan bagi mereka

yang bertobat setelah ditangkap secara zhahir mengharapkan
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hularrnan had ba$ mereka. Penerimaan tobat orang-
orang 1ang belum tertangkap merupakan bujukan bagi mereka untuk
bertobat dan meninggalkan perampasan dengan pemng dan tindakan
mertrsak maka ini sesuai dengan pencabutan hukuman dari mereka.
Sedangkan tidak perlu bujukin bagi mereka yang telah
karena mereka fidak bisa lagi membuat kerusakan dan perampasan.

Pas:aL Apabila seoftmg muharib melakukan perbuatan
lrang mewajibkan hukuman had yanrg fidak dikhususkan
unfuk muhanbh seperti zitrra, qazf, minum khamer dan
mencuri maka Qadhi berpendapat bahwa hukuman bagl'
perbuatan ifu dapat hilurrg dengan Tobat. Karena hukuman
tersebut adalah /rad Allah, maka dapat dicabut dengan
tobat seperti had muharabahkeanli had qadz.af. Hadtqs&ut
tidak dapat hilang karena dia adalah hak manusia. Dan penghilangan
sernua had yarry tersebut tadi adalah himbaun unfuk bertobat maka
mernungkinlan untuk tidak dicabut, karena bukan bagian

dari muhan&af sehingga di merupakan hak-\n dan juga hak orang
lain.

Apabila dikenai hukuman had sebelum melakukan muharabah
(peperangan), kernudian melakukan findakan muharabah lalu bertobat
sebelum ditangkap, maka hukuman had pertama menjadi gugur.

Karena, tobat menggugurkan dosa yang ditobatkan, dan tidak bagi dosa

lainryp.

PasaL Apabila orang lrang dikenai hukuman had
selain muharabah bertobat dan memperbaiki diri, maka dalam

hal ini ada dua riwayat:

Pertarna, grrgw bersandar kqada fiman Allah,
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"g;a "P4 6X otfris
L.

W;L,iftc.t*;
Dan tahadap dm onng gang mdalilran rybuabn keji di

anbm lannu, maka bqitah hukunnn kepda kdmn5a, kemudian jika

bqtobat dan munpa'biki dii, maka biadanlah mereka."(Qs.

An-Nisaa' [4]: 16],

.6'--r$

W -L. ;;'fti 6g'dfi' "& ),; b 4G ob

Firman Allah, "Mah bqtofut (di anbm pmcwi-
pancuri ihl sardah melald<an kehhabn ifu dan memperbaiki diri,

nnh sannguhn5n Allah mqqbm tobhy. "(Qs. Al Maaidah [5]: 39)

Rasulullah pemah bersaMa,

t;jUi.t
'Omng gng batoht dari suafu dm kmkhan sama seperti

orangtpngfdak bqdoa.w
Orang yang tidak m€rniliki kesalahan tidak dikenai hukuman

had. Jtrga sabda beliau kepada Maiz, "Tidakkah kalian membiarkannya

agar bertobat dan Allah menerima Tobatnya?." lGr€na, ini merupakan

hak Allah sehingga dapat gugur dengan adanS;a Tobat, sama seperti had

muharib.

N Tehh disebutkan dilelaskan sebelumnya pada masalah no.1163, no.52
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Kedua, hukumannlra tidak gugur. Ini merupakan pendapat Abu
Hanifuh dan salah satu pendapat s1nf i, bersandar kepada firman Allah

t:#-it#6fria6,Fs
"l^aki laki Wng mqrunri dan Wempftn ,nng menanri,

potonglah tangan kduarya-o (es. ru Maa'idah [5], 3g].

Rasulullah juga merajam Maiz, Gharnidi!,ah dan mernotong
tangan orang yang mengakui findak pencurian 57ang datang bertobat
meminta agar disucikan diri mereka dengan penesnkkan hukurnan had,
dan beliau menamakan findalon mereka ini sebagai Tobat.

Rasulullah bersaMa kepada wanita tersebu!

"r"
,!l u /oO/

.'fut
ttl|#it;u)i d

o loz. .l ..o -o'fr;rJfrNl
'Sungguh-sungguh db telah bqtobt, gng andai l<ab tobh5a

itu dibagi kepda tujuh rufuh o,zng padtduk Mdinah, niscaSa alan
mencukipinga.'2s9

Amru bin samumh berl'ta kepada Nabi, 'wahai Rasulullah ald
telah mencuri seekor unta dari Bani Fulan, rnaka sucikanlah alu."
Kemudian Rasulullah menqakkan hukuman had kepadan5a.

Karena had mempakan kafamt (penebus dosa), sehingga tidak
dapat digugurkan dengan adanya tobat, sqie"ti kafarat sumpah dan
mernbunuh.

Be Tehh disebudran dijelaslen s€behmntn di nnsalah rp.1t111./rc.7
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Karena dia juga telah ditangkap, sehingga hukurrnn had tidak

dapat digugurlan dengan adanya tobat, sarna seperti muharib pasca

Jika kita mengatakan, hukurnan had dapat gugur dengan adaryn

tobat, apakah had digugurkan disebabkan adanya tobat ihr sendiri atau

apakah juga harus disertai dengan pertaikan amal? Ada dua pendapat

dalam hal ini.

Pertarna, hadnya gugur disebabkan adan5n tobat ihr sendiri. Ini

adalah pendapat para sahabat kami. IGrena tobat ifu merupakan tobat

SBng dapat menggugurkan had, sehingga sarna dengan tobat seorang

miwibsebe&rrn

Keduq pe$ailGn arnal mesti ada, hal ini bersandar keeada

firrnan Allah,

ws
-tAL|L*fta*l

Wz.fi-'ifi

.6t -

o_ull5q6-:r,t,'*;A

'Dan tahadap dua omng gng mdald<an pbuabn keji di
anbm l<amu, maka bqilah hukuman ke@a kduan5a, kantudian jika

kdwn5a bqtoht dan manpabiki dM, naka biarl<anlah mqel<a.'(Qs.
An-Nisaa' [4]: 16], dan firman Allah,

Ag'4J;.nL )'6bQG #
'Maka bmngsiap bqtobt (di anbm pancuri-pencuri iU

squdah mdaldan kelzlnbn ifu dan mernperhiki diri, nnh
saunglguhn5a Allah menerirra tohhg.'(Qs Al Maa'idah [5]: 39).
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Berdasarkan pendapat ini, harus ada ketetapan masa wakfu,
dimana dapat dilihat kesungguhan dan kebenaran serta kehrlusan
niatnya dalam bertobat, dan masa waktu ini tidak ditenfukan dalam
masa wakfu tertenfu. Mqrurut sebagian ulama syafi'i, masa waktu ini
adalah safu tahun. Menurut mereka, inilah batasan wakfu, dan tanpa
ada pembatasan waktu tidak diperbolehkan.

Pasal: Hukum para pembanfu muharabah (orang-
orang yang berada di balik lalnr dalam tindak kejahatan ini)
adalah sama dengan orang yang terjun langsung dalam
tindak kejahatan muharabah. Ini adalah pendapat Malik dan Abu
Hanifah. Sedangkan menurut Syafi'i, bagi mereka yang hanya
membanfu dikenakan hukuman ta'zir. I\arqahukuman had dijafuhkan
atas dasar adanya tindakan kejahatan, sehingga tidak para pembanfu
tidak dikenakan hukuman ini, sama seperti hukuman had yang lainnya.

Menurut pendapat kami, hukumn5a terkait dengan pelaku
muharabah, sehingga baik pelaku langstng maupun 5rang membanfu
mereka, maka hukuman keduaqn adalah sama. sama seperti
pembagian ghanimah. Karena findakan kejahatan muhambahjelas ada
dan dilakukan dengan bantuan dari berbagai pihah sehingga si pelaku
langsung tidak akan meurujudkan findakan ini kecuali dengan adanln
para pernbanfu yang mernbanfu usaha mereka. Jika dernikian adanla,
maka jika salah safu di antara mereka dijafuhi hukuman mati, maka
demikian juga dengan pam pelaku lainn5n, sehingga kesemuanya dapat
dijatuhi hukuman mati.

Apabila sebagian mereka membunuh dan sebagian lainnya
merampas harta benda, maka diperbolehkan membunuh dan menyalib
mereka kesemuanya.
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Pasal: Jika ada di antara mereka anak kecil atau
orang gila atau orang yang memiliki hubungan kekerabatan
dengan korban, maka hukuman had fidak menjadi gugur. Ini

menurut pendapat nnayoritas ularna.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, hukuman had menjadi gugur

bagi mereka semua, sehingga pembunuhan (hukuman mati) disemhkan

kepada para wali mereka. Apabila para wali menghendaki agar mereka

dibunuh, maka mereka harus dibunuh. Sedangkan jika para wali

berkeinginan agar mereka tidak dibunuh dan memaafkan tindakan

mereka, maka mereka fidak boleh dibirnuh. Karena, hukuman

kesemuanya adalah satu, sehingga adanyra sytbhat dalam tindakan salah

seorzrng dari mereka, maka menjadi sryblatbgt kesemuanya.

Menurut pendapat kami, ini suafu syubhat 5nng

terdapat pada salah s@rang saja, sehingga tidak dapat menggugqkan

hukuman bagi kesemua pelaku. Sama seperti apabila mereka bekerja

sama melakukan persefubuhan dengan seorang wanita. Apa gnng

mereka sebutkan tidak merniliki dasar.

Maka oleh sebab itu, fidak ada had bagi anak kecil dan oftrng

gil" apabila mereka ikut langsung melalarkan pembunuhan atau

perampasan harta benda, karena kedtnryra bukan orang yang berhak

mendapatkan had. Akan tetapi mereka berdtra harus tetap bertanggung

jawab atas harta benda 1nng diambil yang dapat diambil dari harta

benda milik keduanya, dan juga harus mernbalarkan diyat yang diambil

dari keluarga keduanp-

Pasal: Apabila ada di antara mereka seorang wanita,
maka dia berhak mendapatkan hukuman hrrd muharabah, sama seperti

yang lain. Apabila dia membunuh atau merampas harta benda oftu1g

lain, maka dia juga dikenakan hukuman had- Ini merupakan pendapat

Syafi'i.
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Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, wanita tersebut tidak

dapat dikenai hukuman had, begifu juga dengan orang yang ada

bersamanya. Karena dia bukan oftrng yang dapat dikenakan hukuman

had dalam tindakan muhambah seperti kaum lelaki, sehingga dia sama

seperti orang gila dan anak kecil.

Menurut pandapat kami, seorang wanita dapat dikenakan
hukuman had disebabkan tindak pencurian yang dilakukannya, sehingga

dia juga dapat dikenakan hukuman had disebabkan tindakan muharabah
yang dilakukannya, sama seperti lelaki.

Karena wanita ifu adalah seomng mukallaf yang dapat
dikenakan hukuman qishash dan hukuman had yang lainnya, sama

seperti lelaki.

Apabila dernikian adanya, 
"iut 

u apabila dia ikut terjun langsung

dalam melakukan findak pembunuhan dan perampasan harta benda,

maka dia dihukum sebagai pelaku muharabah, sama seperti para pelaku

yang lainnya. Karena dia luga memiliki peran dalam tindak kejahatan ini.

Pasal: Apabila para pelaku muharabah mengambil
harta benda, maka mereka dikenakan hukuman had. Apabila harta
benda tersebut masih ada,. maka mesti dikembalikan kepada pemiliknya.

Apabila barang tersebut telah rusak atau tidak ada lagi, maka mereka

mesti bertanggung jawab atas barang tersebut. Ini merupakan
kesimpulan pendapat di dalam madzhab Syafi'i.

Menurut kesimpulan pendapat para ulama yang bersandar

kepada rasionalitas, apabila barang tersebut telah rusak atau tidak ada

lagi, maka mereka tidak dikenakan denda, sarna seperti pendapat

mereka terhadap barang yang dicuri apabila si pelaku tindak pencurian

telah dikenakan hukuman potong tangan.
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Alasan kedua pendapat ini telah dipaparkan dalam pembahasan

mengenai pencurian. Maka, bagi pengambil harta benda tersebut harus

bertanggung jawab, berbeda dengan omng yang hanya berperan

mernbanfu saja. IGrena, pertanggung jawaban bukan berdasarkan

adanya hukuman had, sehingga omng yang tidak ikut langsung

melakukannya tidak bertanggung jawab atas barang tersebut, sama

seperti dalam kasus ghasabdan nahb.

Apabila para pelaku mthambah bertobat sebelum ditangkap,

maka mereka masih terkait dengan hak manusia lainnya seperti qishash

dan pertanggung jawaban harta benda yang diambil, dan hal ini berlaku

bagi si pelaku yang terjun langsung melakukan tindakan muhambah,

sedangkan hanya berperan tidak langsung tidak bertanggung jawab atas

bamng tersebut.

Maka oleh sebab itu, pertanggung jawaban di dalam kasus

pencurian adalah bagi p€laku langsung, dan bukan para pembanfunln,

sebagaimana lrang telah karni sebutkan sebelumnya. Wallahu A'lam-

PasaL Jika beberapa had berkumpul pada suatu

kasus, maka keadaannya dapat dibagi menjag tiga keadaan:

Pertama: Had berl<aikln dengan Allah &. Pada bagian ini

terdapat dua bagian:

Bagian Pertama, jafuhnya hukuman mati karena melakukan

beberapa pelanggaran seperti mencuri dan berzina, dimana pelakunya

adalah seseoftmg yang sudah berkeluarga. seseorang melakukan

muhambah dalam keadaan mabuk dan membunuh orang lain. Pada

kasus=kasus tersebut, hukuman yang dilatuhkan kepada pelakunya

adalah hukuman mati, dan hukuman lainnya digugurkan. Pendapat ini

adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Atha', Sya'bi, Nakh'i, Auza'i, Himad,

Malik dan Abu Hanifah. Sedangkan menurut Syafi'i, pelaku kejahatan di
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atas dUatuhi hukuman berdasarkan kesalahan png telah diperbuat,
dimana hukuman selain hukuman mati jatuh bersamaan dengan
hukuman mati, seperti kasus jafuhnya hukuman potongan tangan
beserta hukuman qishash.

Menurut pendapat kami: diriwayatkan oreh Ibnu Mas'ud, sa'id
berkata menceritakan kepada kami Hisan bin Ali, menceritakan kepada
kami Mujalid dari 'Amir dari Masruuq bin Abdillah ia berkata: ,,jika

terdapat dua had dalam safu kasus salah satunya adalah iadhukuman
mati, maka yang dijalankan adalah hukuman mati saja240',. Ibrahim
menambahkan: "Pelakunya hanya dijafuhi hukuman mati saja',. Ia
berkata: "Hasyim menceritakan atas kami, mengabarkan kepada kami
Hijaj bin Ibrahim dari lbrahim, sya'bi, Atha' bahun mereka berkata
seperti yang telah dijelaskan di atas, pendapat mereka telah menyebar
pada zaman sahabat, dan pada zaman bbi'in, dan tidak terdapat
perbedaan mengenai masalah tersebut, dimana jika terdapat beberapa
had pada suatu kasus, maka had yarry diraksanakan adalah had
hukuman mati, seperti jatuhnya hukuman mati pada muharibkarena ia
melakukan pembunuhan dan pengambilan harta orang lain. cukup
baginya dijatuhi hukuman mati tanpa harus menjafuhinya hukuman
potong tangan, dimana jatuhnya hukuman selain hukuman mati
bertujuan untuk mencegah orang lain agar tidak melakutr<an pencurian,
ketika seseorang telah dijatuhi hukuman mati, maka hukuman lain selain
hukuman mati tidak ada manfaatnya lagi, karena itu hukuman tersebut
tidak dijatuhkan.

Berbeda dengan kasus qishash, dimaria tujuannya adarah unfuk
balas dendam atas perbuatan pelakunya bukan unfuk pencegahan. Jika
ketentuan di atas telah ditetapkan, ketika terdapat dua hukuman yang
berbeda dalam suafu kasus seperti hukuman rajam dan hukuman mati

240 Tehh dijelaskan pada nomor 12, masalah nomor: L5S1.

@I - Ar Mughni



bagi kasus muhambh, atau jafuhnya hukuman mati bagi seomng

murtad dan meninggalkan sholat, maka Snng dilaksanakan adalah

hukuman pembunuhan karena lesus mulmmbah sedangkan hukuman

mjamnSn digugurlen. Jafuhnla hukurnan rnati pada kasus muhambah

adalah karena hukurnan tersebut hak rnanusia dalam masalah qishash,

dimana ia harus didahulukan dari hulnrnan hinnya.

Bagian kedua: Jika fidak terdapat hukuman mati, maka

hukuman lainryn wajib diiatutrkan, dan menumt kami tidak ada

perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, dimana pelaksanaan

hukuman tersebut dimuhi dengan hulnrrnan yang paling ringan. Jika

seseomng memrinum minuman keras, berzina, dan mencuri harta omng

lain, maka hukuman 1nng dilaksanakan t€d€bih dahulu adalah hukuman

minurnan keras, kernudian hulnnnan p€rzhahann5ra, dan hukuman

potong tangan atas kasus penorianrqp. JilG ia mengambil harta pada

}rrsls muhambah maka ia dijafuhi hulnrrnan potong tangan atas kasus

tersebut, dan ia tdak dijafuhi hukurnan potong untuk kedua kalinya jika

sebelumnp ia melalnrkan kasus p€nffiian. Hal tersebut dilakukan

karena dua kasus tersebut iafuh pada pernotongan satu tangan, sanna

halnSn seperti kasus dua pernbunutran, pendapat ini adalah pendapat

Slrafi'i. Sedangkan merurut Abu Hanifah, ia diberi pilihan antam

mernulai hukuman dengan lnd *a dan had pel-lcufian dengan

memotong tangannln, hal tersebut dihndaslnn atas ketetapan yang ada

pada nash Al Qur'an, lalu setelah ifu ia diiafuhi had atas kasus minuman

keras.

Menurut perrdapat kami bahwa iadminuman keras lebih ringan

dibanding hadlahrtya, karena ifu ia harus didahulukan sama seperti riad

Qazaf.Kami tidak dapat menerima pendapat yang menyatakan bahwa

iadminuman keras tidak ada nashnlra di dalam sunah dan tidak adanya

ijmakryn. Pendahuluan hukuman tersebut adalah atas dasar isb'shaab,

dan tidak ada masalah pada pendahuluan hukuman lain, dengan syarat

tidak boleh dilakukan pada suafu waktu, akan tetapi dilakukan setelah
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keadaan pelakunya siap unfuk dijafuhi hukuman berikutrya, hal tersebut
dilakukan agar pelakunya tidak meninggal dunia.

Keadaan kedua: Huduud yarry berkenaan dengan manusia
seperti qishash, dan had qaaf. Hukuman qishash dan qazaf wajib
dilakukan dengan memulai hukuman yang paling ringan, seperti
melaksanakan had qazaf terlebih dahulu, kemudian melaksanakan had
qishash seperti memotong tangan dan menghukum mati pelaku tindak
kejahatannya. wajibnya melaksanakan hukuman tersebut karena
berkenaan dengan hak manusia. pendapat ini adalah pendapat Auza'i
dan syafi'i. sedangkan menurut Abu Hanifah,.hukuman selainnya
gugur sama seperti gugumya hukuman lain karena adanya hukuman
mati, pendapat tersebut dilandaskan pada pendapat Ibnu Mas'ud, dan
qiyasyang berkenaan dengan hak Allah &.

Menurut pendapat.kami, bahwa hukuman serain hukuman mati
adalah hak rnanusia yang tidak dapat digugurkan seperti dosa yang
dilakukan mereka. Berbeda halnya dengan hak Allah yang dibangun atas
dasar toleransi.

Bagian ketiga: Bergabungnya antara had yang berkenaan
dengan hak Allah dan huduud yang berkenaan dengan manusia.
Permasalahan ini dibagi ke dalam tiga bagian:

Pertama: tidak terdapat hukuman mati. Dalam masalah ini
semua hukuman wajib dilaksanakan. pendapat ini adalah pendapat Abu
Hanifah dan syafi'i. Sedangkan menurut Malik bahwa had minuman
keras dan had Qaafdilebur menjadi safu, karena hukumannya adalah
sama, kedua kasus tersebut sama seperti dua kasus pembunuhan atau
jatuhnya dua hukuman potong tangan.

Menurut pendapat kami bahwa kedua t?ad diatas dari dua kasus
berbeda yang tidak dapat digugurkan karena adanya kesamaan rlad

.seperti had zina dan lad minuman keras, dan kami tidak dapat
menerima persamaan hadnya, dimana rlad minuman keras adalah
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hukuman cambuk sebanyak 40 kali sedangkan hukuman zina adalah

hukuman cambuk sebanyak 80 kali, walau kami menerima persamaan

hukumannya maka karni tidak dapat menerima hukuman yang safu

dapat menggugurkan hukuman lainnya, dimana jika salah safu hukuman

, maka hukuman 5nng dilaksanakan adalah hukuman atas

kasus perzinahan, karena hukuman yang paling sedikit (cambuk

sebanyak 40 kali) termasuk ke dalam hukurrnn png paling banyak

(cambuk 80 kali). Bda halnyra dengan jatuhnya dua hukuman mati dan

dua hukuman potong tangan, dimana pelaksanaan hukuman kedua

tidak bisa dilaksanakan karena hilangnln objek pelaksanaannya. Kedua

kasus ini jelas sangat berbda, karena ifu hukuman cambuk harus

dimulai dari hukurnan yang paling ringan, rcifu hukuman qaaf.

Ini berbeda dengan jika hukuman tersebut adalah hukuman atas

minuman keras, dimana hulnrnann5n adalah cambuk 40 kali, dan

hukuman yang didahulukan adalah hukuman minuman keras karena

kasusnya yang ringan, kernudian hukuman qaaf. Mana saja hukuman

5nng didahulukan pada kedua kasus tersebut boleh dilakukan, dengan

qTamt hukuman lainnp tetap dilaksanakan. Begifu halnya dergan had

zina yang tidak menyebabkan pelakunya menderita kematian, begifu

juga dengan jafuhn5n hukuman potong tangan pendapat ini adalah

pendapat Al Qadi.

Sedangkan menurut Abu al Khattab, hukumannya potong

tangan harus terlebih dahulu dilaksanakan jika hukuman tersebut

berkaitan dengan hukum qishash, karena hukurnan tersebut merupakan

hak manusia yang wajib dilaksanakan. Jika hukuman tersebut telah

' dilaksanakan maka selanjutrp adalah pelaksanaan hukuman qaaf. Jil<a

kami mengatakan bahwa hukuman tersebut berkaitan dengan hak

manusia, setelah dilaksanakan maka hukuman minuman keras baru bisa

dilaksanakan, setelah ifu hukuman zina, dimana hak manusia wajib

didahulukan terlebih dahulu.
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Kedua: Jika terdapat hukuman mati pada huduud Allah dan

huduud manusia. Dalam kasus ini huduud Nlah dilebur dalam hukuman

mati, apakah hukuman mati tersebut akibat pelanggaran huduud Nlah

seperti hukuman rajam bagi penzina yang sudah berkeluarga, hukuman

mati bagi pada kasus muhambah,atau murtad atau hukuman mati bagi

hak manusla seperti qislnsh yang telah d$elaskan sebelumnya. Adapun

hukuman yang berkenaan dengan manusia harus dilaksanakan

seluruhnya.

Jika hukuman mati berkenaan dengan hak Allah maka hukuman

lainnya dianggap gugur, karena matinya orang yang dijafuhi hukuman

mati menggugurkan hukuman setelahnya. Jika hukuman mati tersebut

berkenaan dengan hak manusia, maka harus difunggu pelaksanaan

hukuman kedua, kemudian hukuman pertama dilaksanakan. Terdapat

dua pendapat mengenai hukuman tersebut:

Pertama, bahwa pelaksanaan hukuman selanjutnya

dikhawatirkan menyebabkan meninggalnya orang tersebut sebelumnya

jatuhnya hukuman qishash yang menyebabkan tidak terlaksananya hak

manusia.

Kedua: Dibolehkannya memberi maaf dengan diakhirkannya

hukuman mati seseorang berarti' walinya telah memberikan maaf

sehingga ia dapat bebas dari jeratan hukuman mati, lain halnya jika

hukuman mati berkenaan dengan hukuman mati berkenaan dengan hak

Allah &.

Ketiga: Jika ada kesamaan hak antara hak Allah & dan hak

manusia, maka ada pengguguran hukuman seperti hukuman mati, dan

potong tangan sebagai satu hukuman qishash. Jika terdapat hukuman

unfuk hak Allah & seperti hukuman rajam, dan hukuman untuk hak

manusia seperti qishash, maka didahulukan hukuman qishash. Jil<a

terdapat hukuman mati bagi kasus pembunuhan dalam muhambah dart
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qishash maka didahulukan hukurrnn bagi kasus yang pertama dilakukan.

Karena muhambah merupakan hak manusia juga.

Jika .hukuman yang dijah.rhkan untuk perfarna kati adalah

hukuman muhambah, maka unlinya wajib mengeluarkan diyatbaglwah
ormg lrang terbunuh pada kasus qishash dari harh pelaku

pernbunuhan. Jika hukuman yang pertama kali diiatuhkan adatah

hukuman qishash, maka hukurrnn qishash tehp dijalankan tanpa

adanya hukuman salib, karena hukuman salib mempakan puncak dari
qishash- Dengan tiadanln hukurnan salib maka hukurnan mati untuk ke

dua kaliqla telah gugur dengan sendirinlra. Dengan dernihan wali orang

5png terbunuh unfuk kasus muhambh mendapatkain di5nt dari wali
pelaku pembunuhan, dimana pernberian d$at merurxrllarn pengganti

bagi hukurnan mati untuk ke dua kaliryn. Begifu juga halryra jika pelalu
pembunuhan muhanbah meninggal dunia sebelum jatuh padanln

hukuman mati, maka r,vajib bagi walinp memberikan dltntdai hartanya

karena tidak terlaksananya hukuman mati-

Jika hukuman yang pertarna kali dijatuhkan adalah hukuman

mati unfuk qishash dan temlnta uaali omng yang terbunuh memaafkan
pelakunya, maka gugurlah hukuman mati pada kasus muhambah, bail<

unli orang png terbunuh memaafkdnnya secana mutlak atau dengan

adanya di5at.Pendapat ini adalah pendapat S5nfi'i.

Adapun pada jafuhn5n hukuman potong tangan atau potong
kaki pada dua kasus yang berbda pitu qishash dan had, maka

hukuman lang pertama kali dilaksanakan adalah hukurrnn qishash

sebagaimana yang telah kita lelaskan sebelumn5n, baik bukfi-bukfi

datang di akhir atau di awal.

Jika wali orang yang mengalami kriminal mernaafkan pelaku

laiminal, maka gugurlah hukuman potong tangan untuk kasus had- Jika
tangan seorang pelaku kriminal telah dijafuhi hukuman potong tangan
sebagai qishash, dan setelah ifu mengambil harta pada muhambah,
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maka tangannya yang dipotong ditunsu hi.,ggu sembuh, kemudian

melaksanakan hukuman potong kaki untuk kasus muhambh. Hal ini

dikarerrakan dua kasus tersebut merupakan bagian dad. had- Hukuman

yang han-ls didahulukan adalah hulnnnan potong tangan unfuk hukuman

qishash, karena hukuman potong kald unfuk kasus muhanbh
merupakan suafu had Allah, dirnana Ffuhnya hukuman mati pada

l<asls muham6ai merupakan bagbn &i qishash, dengan dernikian jika

gugur hukurnan mati pada kasrrs mimmbh maka wajib menggantinya

dengan di5at dan jika hukurnan potong tangan sudah dilaksanakan

maka hukuman potong tangan ddak bisa digantikan.

Dari keterangan di atas, ditetapkan bahwa hukuman potong

tangan untuk qishash didahululon dari hukurnan potong kaki untuk

muhambah- Pertanyaan selanjutr5n adalah apakah tangan kiriqn
dijatuhi hukurnan potong tangan s€telah jatuhnya hukuman potong kaki

kiri? Menurut pendapat kami bahua jika tangan Snng dipotong untuk

qishash, juga mertrpakan hufiurnan bagi kasus muhaambh, maka

anggota tubuh Snng dipotong sdanjuhrya tidak dijatuhi hukuman potong

tarigan, karena objek 1;ang dipotong telah tiada dan tidak wajib

menggantinla dengan pernotongan anggota lainnSra.

Dengan dernikian jika dua'ohiek gang diiatuhi hukurnan potong

telah tiada, maka gugurlah hukurnan potong bagi pelaku laiminal

tersebut. Jika hukuman potong didahuh*an unfuk qishash dari kasus

muhaambh, atau terjadi kesalahan dalam pemotongan objek 5nng

dipotong untuk kasus muhambh, seperti pemotongan tangan kiri

padahal objelqn adalah tangan kanan, maka'apakah dipotong anggota

lainnya? Pada masalah ini terdapat dtra pendapat sesuai dengan riwayat

dalam pemotongan tangan kiri pencuri, setelah pernotongan tangan

kanan.

Jawaban kami adalah tangannya dipotong. Jika seseorang

melakukan pencurian, kemudian ia mengambil harta orang lain dalam

L
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l<a*s muharabah, mal<a tangan kanannya dijahrhi hukuman potong

tangan. Jika hukuman yang pertama kali didahulukan adalah pemotong

tangan kanan dan kaki kirinya, apakah setelah ifu ia diiafuhi hukuman

potong tangan kiri untuk kasus pencuriannga? Terdapat dua riwayat

dalam masalah ini, menunrt pendapat kami bahwa tangan kirinSra

dipotong setelah tangan kanan dan kaki kiri pelaku pengambilan harta

orang lain unfuk kasus muhambhtelah sembuh. Hal tersebut karqra

dua kastrs tersebut merupakan hukuman had- Jilr6 keadaan dibalik

dimana hukuman potong tangan kanan untuk kasus pencurian

didahulukan dari pemotongan rintuk kasus mtinambh, maka kaki

kirin5n tetap dipotong setelah hngan kananngra sernbuh, tapi apakah

tangan kirinya juga tetap dipotong? Terdapat dua pendapat.

PasaL Jika seseorzmg melakukan pencurian dan

pembunuhan pada kasus muhanbah, dan ia fidak ada

mengambil harta, maka ia diiatuhi hukuman mati, tidak disalib dan

fidak dipotong tangann5a, hal ini dikarenakan bahwa kedua kasus

tersebut merupakan dua hukuman hadyangbefteda, dengan demikian

hukuman selain hukuman mati dianggap gugur, seperti hukuman salib,

padahal hukuman salib menrpakan hukurnan puncak bagi pelaku

perampokan di tengah jalan.

Pada dasamya kedua had di atas mempakan dua .6ad yang

berbeda, jika kedua hadtersehut terdapat pada satu kasus, mal<a had

lainnya dianggap gugur, seperti jika seseomng melakukan pembunuhan

pada kasus muhambah terhadap sekelompok orang, maka hukuman

mati jafuh atas pembunuhan safu orang dari anggota kelompok ifu saja,

sedangkan angsota lain yang terbunuh diganti dengan di5ntkepada wali

mereka, dimana hukuman mati bagi pelaku pembunuhan telah dianggap

selesai unfuk orang pertama kali dibunuhnya, sedangkan unfuk anggota
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lain yang dibunuhnp tetap diberi di5nt, samahalnya jika ia meninggal

dunia sebelum dijafuhi hukuman mati.

Pasa} Jika dua oftmg lnng adil bersaksi bahwa
mereka adalah korban perampokan di tengah ialan, dimana
perampok tersebut telah mengambil harta mereka berdua,
maka saksi mereka berdua tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan

mereka berdua dianggap sebagai musuh bagi perampokan yang

dilakukan oftu1g tersebut.

Jika mereka berdua berkata: "Kami bersaksi bahwa seseomng

telah melakukan pemmpokan di tengah jalan atas oftIng lain, dan ia

telah mengambil hartan5la", maka kesaksian mereka berdua dapat

diterima, dimana pada saat itu hakim belum menanyakan apakah

mereka berdua menjadi korban atau tidak? jika temyata ada orang 5nng

bersaksi bahwa mereka berdua adalah korban perampokan di tengah

jalan dan bamng mereka berdua telah dimmpok, maka kesaksiannln

juga tidak dapat diterima. Karena ia juga dianggap sebagai musuh bagi

perampok di tengah jalan. Jika ada dua orang yang menyaksikan bahwa

ada sekelompok orcmg 5nng telah melalnrkan pelampokan di tengah

jalan atas seseorerng, maka kesaksian mereka dapat diterima, karena

dalam kasus ini fidak ada bukti 3nng mengratakan bahwa mereka

merupakan mtrsuh sebagaimana yang disebutkan oleh keduanln.

Menurut pendapat mayoritas ulama, diantamnya Umar i$,
Atha', An Nakha'i, Salman bin Rabi'ah, Al-Laits, Malik, Ats Tsauri, Al

Auza'i, Asy-Syafi'i dan para ulama yang bersandar kepada rasionalitas.

Az-Zuhn berkata, "Tidak dikernbalikan kepadanya, karena ia adalah

milik tentara." Pendapat senrpa juga dinyatakan oleh Amru bin Dinar,

sebab orang-orang kafir harta mereka dapat berpindah kepemilikannya

setelah dikuasai pasca perang, sehingga hartanya menjadi harta

rampasan perang, seperti harta mereka lainnya.
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Menurut pendapat katni, apa lraryl diriunlptkan oleh hnu Urnar,
"Bahqra budak laki-lah miliknla hri ke ternpat musuh, lalu dia terlihat
oleh kaum muslim, rnalG Ra$lullah $ mengernbalikan kepada Ibnu

Urrnr &n fidak mernbagi-bagikann!,a sebagai ftrnpasan perang.'

Diritua5ntkan juga darinln, dia berftata, "Bahu/a ladanya lari ke ternpat

mnsuh dan diambil oleh mereka.

Kerrudian kaum mtrslim kenrbali dan mereka
mengernbalikannya kepada hnu Urnar @a rnasa Nabi $.'Keduaryn
diriurayatkan oleh Abu pu,r6241 dari Jabir bin Ha3nwi5Bh, 'Bahwa Abu
ubaidah menulis sepqcuk surat kepada Umar bin Khathttrab tentang

apa lang didapatkan oleh omngorang musyrik dari kaum mr-rslirru

kernudian setelah ihr kaum mr.rslim mernperoleh kernenangan. Umar lalu

berkata, 'Barangsiapa yang harta miliknya rnaka dia lebih

berhak , selama harta ifu belum dibagilon." Diriwayatkan

oleh Sa'fui dan AI 6br.ro.2a2

Sedangkan apa lrcng dirtapafl<annya setelah harta mmpamn
perang itu dibagikan, maka dalam hal ini ada dua riwayat:

Pqbma Bahwa pemilikqp lebih berhak dengan harta itu dan
orang lang mengambilnla mengganti nihinya. Demikian
juga jika dijual, kemudian uangnya dibagi-bagikan, maka dia lebih

berhak mendapatkan uang ifu. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ats
Tsar.ri, Al Auza'i dan Malik.. Hal ini sebagaimana yang diriunyatkan dari

hnu Abbas, "Bahwa seoftmg lald.-lah mendapatkan unb miliknya 5nng
sebelumngra didapatkan oleh omnsforang .*rqnk, hlu Nabi #
bersabda,

241 til1 Al Bukhari dalam pernbatnsan tentang Xhad (6ftadits: 3MT/Fath At
Earr), Abu Daud dalam Al Jihad13/26981.

2421ay Al Baihaqi dalam .As-S.rnaa Al Kubm lg/1121, Sa'il bh ldanshur dalam
furnftryn 12/287/27991, dan sanadqn dhaif. Al Baihaqi bertata, "Ralr' bin
Hayawiyah tidak bertemu dergan Umar-"
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'Jika dia mqremukannp s&dum dibgi-bagikan, maka ia tetap

milikmu. Jika kamu menernukannta setelah dibagi&gikan, maka kanu
dapt mengatnbil nilanyp.'z+s

Riwayat kdua: Dari Ahmad, apabila harta itu telah dibagikan,

maka pemiliknya tidak berhak lagi mendapatkannla dengan suatu

keadaan, sebagaimana Snng terfulis dalam riwayat Abu Daud dan

lainnla. Demikian juga pendapat Urnar, Ali, Sulairnan bin Rabi'ah,

Atha', An Nakha'i dan Al-L-aits.

Imam Ahmad berkata, "Adapun perkataan orang yang

mengatakan, bahwa perriliknSn lebih b€rhak mendapatkan nilainyaa,

maka itu adalah perkataan 3nng lernah, dari Mujahid. Imam Asy-Syafi'i

berkata, " PemiliknSn hendakqn mengarnbil harh ifu sebelum dan

sesudah dibagikannya, sedangkan pernbelin3n dikernbalikan lug,

uangnya dari seperlima baglan harta mmpasan perang itu. Sebab harta

ifu masih milik perniliknSa, sehingga dia b€rhak mengambilnya tanpa

mengganti sesuatu apapun, sebagairnana ,il<a hal. ifu terjadi sebelum

pernbagian harta mmpasan perar{I. Kernudian pembelinya dikembalikan

uangnlra agar fidak menghalangi p€ngarnbilan haknp dari harta

mmpasan perang. Dan, uang perrgerrrbalian ifu diambilkan dari harta

rcrnpasan perang, sebab pengernbalian bagian dari harha mmpasan

perang. Ini adalah pendapat Ibnu Mundzir.

Menurut pendapat kami: Ada daftl yang diriurayatkan, "Bahwa
Umar rS, menulis sumt kepada As€a'ib, 'Siapa pun dari kaum muslim

5nng mendapatkan hamba atau barang *ilik-yu, maka dia

lebih berhak dengannya daripada orang lain. Jika dia menemukanngra

berada di tangan para pedagang setdah dibagi-bagikan, maka tidak ada

jalan baginya unfuk mendapatkannya kernbali."

243 HR. Al Baihaqi dabm ,4s-Sumn At lfubn(g/L7]^l, dan dia berkata, "Hadits ini
dengan Al Hasan bin Ummarah."
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Salman bin Rabi'ah berkata, "Jika hartanya ifu telah dibagikan
(sebagai harta rampasan perang), maka dia tidak berhak lagi." Keduanya

diriwayatkan oleh Sa'id dalam Sunannya. Selain ifu, karena hal ini

adalah ijma para ulama.

Imam Ahmad berkata, "Ada dua perrdapat dalam masalah ifu:

Apabila harta itu telah dibagikan, rnaka dia tidak mendapatkan sesuatu

apapun." Sekelompok omng berkata, "Jika telah dibagikan, maka dia

berhak mendapatkan nilainya." Adapun harta itu tetap menjadi miliknya

setelah dibagikan tanpa ada pengembalian nilainya, maka tidak ada

seorarig pun yang mengatakannya. Apabila pada suafu masa, para

ulama hanya berselisih dalam dua pendapat, maka tidak diperbolehkan

setelah itu untuk membuat pendapat ketiga. Sebab hal itu bertentangan

dengan ijma yang telah disepakati.

Para sahabat kami meriwalntkan dari Ibnu Urhar, "Bahwa

Rasulullah $ bersabda, t'Bamngsiapa png menemukannya kembali

harta miliknya sebelum dibagi-bagikan (sebagai harta rampasan perang),

maka harta itu tetap miliknya. Jika dia menernukannya setelah dibagi-

bagikan, maka"tidak mendapatkan sesuatu apapun." Adapun hukum

yang berlaku adalah ijma yang telah kami sebutkan tadi. Adapun

perkataan mereka, bahwa harta ifu tetap menjadi miliknya setelah

dibagikan, maka pendapat ini fidak diterima.
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Bab Jrrr,r*.n;."

I{hamq hamm baik menurut Al euran, As-Sunnah
dan ljma ulama, pengharaman khamq dalam Al euran terdapat pada
sumh AI Maa'idah: 9G91,

5;$'#t##i;*i;
"Hai omng,omng tang bqiman, snunggahng fueninum)

lrlazmer, berjudi, fterkofian unfuk) berhala, mangundi nasib dengan
anak pnah adalah perbuatan keli termasuk perbuabn slaibn. Maka

huhilah perbuabn-pubuatan ifu agar kanu mandapt keberunfungan).
(Qs. ru Maa'idah [5]: 90).

Sedangkan dari hadits Rasulullah $ adalah,

7?,*ktP#,r

rjl(rji(#Gt {f:it; l6-i'6 jr;rt, fi g
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"Setkp tang mefinbukbn adalah l<hama, dan dbp khamer

hamm.e++ gaY Muslim)

Abu Daud dan lrnam Ahmad, dan diriwaptkan oleh AMullah
bin Umar Rasulullah $ bersaMa:

WGJ WLJ t+.rbs
,u o u

aji;;Jtr Wv:r r^'..*Lxr 6.fq W€;r

'Allah mehlmat khama, peminunnta, perumngntp,

panbelinSa, pantetasryB, orzng jang meminb wfi* dipmsl<an,

pnbwanja, dan onng 5png minb dibwakan z'ls fiR.
Abu Daud, ban!,ak selrali hadits Nabi $ tentang penshamrnan khamq

dengan sanad yartg slmhih, begifu juga para ulama sernua berpendapat

kharnq hukumnla trararn. Sedangkan !,ang dikerrutr<akan oleh

Qudamah bin Maz'un dan Amru bin Ma'd Yakrib dan Abi Jundal bin

Suhail bahwa mereka mengatakan2 ldamq hukumnya halal. Karena

firrnan Allah & 37ang men5pabkan,

q"& $Api 1J>;, rfir; -l51 lF *d

@w
2441y7. Mudim @b: !'ftrrnan 3n5/L l Abu Daud (Bab: l'firr.unan 3/%791

At-'nrrnidd (Bab: t'lirunan A$6Ll tlasai (8/5598f hrm tvhfrh P/J39OI Ahrnad

P,/l6,D,3ll
245 HR- Abu Daud (Bab: Ir{irnrnan) @b: Dari anSl.r menidi khamer 3/%741

dur lbrur MaFh (2/3380), dan Ahmd lu91q dan sanadrya shahill

^I dtl

dJr
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"ndak ada doa bgi orzng_orzng Jnng baiman dan
merzgajakan analan 5nng slntih karqa mannkan nntanan gng terah
merelra mal<an dahulu."(es. Al lr,Iaa.idah tSI: 93)

Para ulama dari lolansan sahabat pun menerangkan tentang
aSnt ini k*ada mereka hingga akhimya mereka bersepakat dengan
penghamman klnnq- Baransshpa yang mengatakan khamer itu halal
(saat ini) rnal. dia tdah mend,shrran l{abi O karena bahaya tentang
khamer sudah jelas baik yang tqidapat pada Al afian dan As€unnah
tentang penghamrnannln, sebenamga dia telah l'fu dan hendaknya
bertobat, apabila dia bertobat rnal' itu baik bas,nva apabila tidak
hendaknya dia dibunuh. Sebagairnana Snng diriwayatkan oleh Jauzajani
dari Ibnu Abbas bahwa eudarnah bin l,Iaz'un merninum khamer, Iantas
Umar berkata padanya: menslupa kamu merakukan ifu? lantas dia
menjawab sesungguhryE Allah & kftrman,

q& q;r$i iJ6, rfir; O,fi &;.a
Yt"

"Tidak & dm bgi onngoftng Wg berinnn dan
mengqjakan annhn Satg shatih rarqn manabn nnrramn 5ang tetah
merel<a makan dahulu." (Qs. Al lrrlaa.idah t5l: 93) sesgngguhn /a al111

dari golongan mulmjirin dan ikut perang badar dan uhud, rantas
umarpun berkata: iauhi lah-rak ini dan Fngan bicam kepadanSa, raru
umar berkata pada Ibnu Abbas: iauhi dia, sesunguhn!,a Allah trh
menurunkan aSat ini unfuk mernaafkan oftm(rorang terdahuru yang
meminum khamq sebelum pengfiaranrann5n raru Allah $ menurunkan,
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F. t'iirt*tj i#'i6 }.;;fi' 5rt Gy$j(- t-$i (&

#i;*U
'Hai oftng-onng yrng boirr*n, saungutn5p fuqtinum)

khamer, berjudi, herkofran untuk) beilnla, nasib dangan

anak pnah adatah perbuabn keji tatwuk pabuabn slpibn-" (Qs. Al

Maa'idah [5]r 90) bukfi untuk manusia, lalu Urnar menanyakan

hukumannlra dan Ali bin Abi Thalib meniaunb: apabila dia meminum

(kharner) rnaka dia akan be,rticara tak kanran, apabila strdah begifu pasti
"dia berbohong maka cambuldah dia 80 kali, lalu Umar mencambuknya

80 kali cambukan.26

Diriwayatkan oleh Waqidi dari Urnar, dia ffiah: engkau telah

salah menafsirkan a5nt ini unhai ardarnafr iika engkau bertakwa pada

Allah & rnaka engkau akan menluhi segala lrang dilamng-Nya

kepadamu. Diriuaptkan oleh Khilal dari Muharib bin Disar

sesungguhnya oftmg-oftmg 5nng berada di $pm merninum khamer

lantas Yazid bin Abi Sufun berkata kepada mereka: apakah kalian

meminum khamar? Merela menlawab: ga, kami merninumn3n,

sesungguhnya Allah & berfirrnan,

qLG clApi$rfivo-$i'e;4
w

246 HR. Hakm N Musbdtakl$f}lSl danAl Baihad Srnan t4I ltubml8/32O1dan
sanadryra lerrnh sebagairnana prg tertera dalam hhb hw' 123781.
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"Tidak ada dosa bagt oftngaftng Wng belman dan

mengerjakan amalan gng shalih karqta manal<an mal<anan gng telah

mereka mal<an dahulu. "(Qs.AI Maa'idah [5]: 93).

Yazid kemudian menulis sumt kepada Umar

masalah ini, lalu Umar membalas: apabila engkau membawa (hukum)

Alqur'an di siang hari jangan tr:nggu hirrgga malam hari, apabila engkau

membawa Al Qur'an di malam hari maka iangan funggu hingga siang

hari sampai diutus kepada mereka seorang mufti, Yadd pun mengirim

mereka unfuk menemui Umar lalu Urrnr mengadakan

kepada mereka lalu Umar meminta pendapat Ali bin Abu Thalib tentang

ini.

Ali pLrn menjawab: Aku berpendapat. bahwa mereka telah
melakukan apa lrang telah Allah $ lamng, apabila mereka berpendapat

bahwa khamar ifu halal bunuhlah mereka karern sesungguhnln mereka
telah menghalalkan apa yang AXah & hammkan apabila mereka

berpendapat bahwa khamar ifu hamm maka cambuklah merel<a 80 kali
karena sesungguhnSn mereka telah melampaui batas Allah &,
sesungguhnya Allah & telah mernberitahukan kta akan batas-batas

(hukum) bagi mereka yang melampauin5Ta, lalu Umar mencambuk

mereka 80 Lu11247, apabila perrnasalahan ini ditetapkan maka

kesimpulann5ra adalah dihammkanryTa perasan anggur (wine) apabila

dibusukkan (diendapkan) dan minurnan-minuman yrang mernabukkan

hukumnln adalah hamm, terdapat beberapa berdebatan di dalamnya

dan inqlaallah akan kita bahas.

:.l5gg. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Barangsiapa lrang meminum sesu.rfu yang memabukkan
sedikit atau banyak maka dicambuk 80 kali apabila si
peminum senang (tidak ada paksaan) unfuk meminumnya

247 Telabdijelaskan (di footrote) sebelumryra
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sedangkan dia tahu kalau (baqnkn1n) minuman itu akan
memabukkan-"

Pqbma Setiap yang mernabukkan hukumqTa hamm sedikit
'atau banyakn5a, hukumnSa seperti hukum p€rasan an[Nlur dan harus

mernberikan (mencambuk) kepada peminumngn, panghamman itu

sebagaimana yang telah diriwalntkan oleh Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu

Umar, Abu Humimh, Sa'ad bin Abu Waqqash, Ubay bin Ka'ab, Anas
dan Aisyah Q,. Sebagaimana juga 3ang telah diriun3ntkan oleh Atha,

Thawus, Mujahid, Qasim, Qatadah, Umar bin AMul Aziz, Imam Malik,

Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Ishak. Abu Hanifah berpendapat tentang

pemsan angslur: apabila dimasak sehingga hilarrg sepertiganya, z-at

(mernabuk*an)57ang terdapat pada lcuma dan anggur akan hilang kefika

dirrnsak, apabilla sepertiganlp tidak hilang, mcikan minurnan dari

gandurn atau!ryung dan sejenisnSra diendapkan atau dimasak hukumn5n

adalah halal kecuali merninumnya dmgan ulilmn ban!,ak 3nng dapat

menyebabkan mabuk bagi pemrinumnya, akan tetapi percEan anggur

png diendapkan atau dimasak hingga hilang sepertiganya dan endapan

kurma, anggJur kering apabila mmyengat tanpa dirnasak hukumnya

adalah hamm sediht atau banyaknSn. Sebagaimana png dirirrnSntkan

oleh hnu Abbas dari Nabi $,

,"1?
,

"Iiltamq ifu dilnnmkan l<arqta abTtn dan 5ang memabukkan

dari semua jenis minunnn.a$

Menurut kami: Apa yang diriwa5ntkan oleh Ibnu Umar
dari Rasulullah &i,

248 HR. An-Nasa'i bab: MLrurnan, 8/15iilll dari hadits Ibnu Abbas Matqut
sedangkan hadrlts ,mrfu'deraptrla lernah riuta5ptrya Abu Nuaim adalah riwaSrat png
qpd karena bertentargan dengan riwayat-riuayat SBrg hin. lj,latl. dln if (1220).

9,

,y ,ry bq.i;-;lt.;?
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?t?;ki,:-,#.r
'Setiap tang memabukkan adalah khamer dan setiap khamer

hamm," dan dari Jabir dari Rasulullah #, "segala sesuafu jang
bangkn5a man5rcbabtan mabuk maka sdikib5npun O**r'z+t 1HR.
Abu Daud, Atsmm dan yang lainnSa. Dan diriwa5ntkan dari Aisyah g:
Aku mendengar Rasulullah $ berkata,

:J* islt U'fi| q iG ,txk, i'zz *"Glt?tf,,
"Setiap tang menabukkan hukumnSn hamm, setiap 5ang

memabulrlran s&n5ak 76 kati, mal<a funtnk dan sdikihSa pun haram
hukumn5n. aso ffi. Abu Daud dan Snng lainnp).

Umar 6, berkata, "Kefika penghamman kharner difurunkan

difujukan pada perasan anggur, kurma, madu dan gandum. Khamer
adalah apa-apa 3nng menyebabkan akal tertutup." muttafaq alaih,251

karena sernuan!,a ifu memabukkan seperti percrsan anggur. Sedangkan

pembicaman tentang dispenisasi akan kharner Ahmad berkata, tidak ada

hadits shahih Sang menyatakan keringanan (ruI{hshah) dalam khamer,
sedangkan hadits Ibnu Abbas 5rang diriwayatkan oleh Sa'id dari Mas'ar
dari Abi Aun dari hnu Syadad dari Ibnu Abbas, "memabukkan bila
meminumngra',

249 119. Abu Daud (pembahasan: Minuman, bab: lamngan meminum sesuatu
Spng mernabuklorq 3/36811; At-Tirrnidzi (pembahasan: Mnuman, 4/1856); hnu
MaFh (2/3393); dan Ahmad (3/3431. Sanadq,ra shahih.

25o HR. Abu Daud @ab: Larangan sesuatu yrang memabukkan 3,/3687); At-
Trrnidzi l4/lffil; Al Baihaqi (8/2961; dan Ahmad $nL,L3Ll. Sanadnya shahih.

251 HR. At Buklnri (pembahasan: Tafsir bab: Sesungguhnyn khimer dan judi,
8/M19, bab: Minuman, pembahasan: Khamer dan Anggur, 10,25581); Muslim
(pembahasan: Tafsir, 4/2322,33); Abu Daud (pembahasan: Minuman, 3/3669); An-
Nasa' i (8/ 55941; dan Ahrnad (6 /36, 96, !90, 225')
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Ibnu Manzur berkata: penduduk l$dah bansnk

atsar-atsar lemah sebagaimana yang telah kami sebutkan, Atsrum
mengatakan bahvra atsar-atsar yang mereka anggap kalau ifu bersumber
dari Nabi $ sesungguhnya adalah lernah. Dlatakan bahwa atsar png
diriwayatkan oleh Ibnu Abbas derajahrSn adalah maukuf squngguhnya

maksud lbnu Abbas adalah minuman yang mernbuat mabuk adalah

khamer, sesungguhnya Ibnu Abbas dan yarg lainn5ra meriwagratkan ifu
dari Nabi $ , "setiap yang mernabukkan hukumnya hamm."

Pasal kedua: bagi peminum khamer sedikit atau banlnknlp
dikenakan 6ad(cambuk), kecuali meminum perasan anggur 51ang belum

dimasak, terdapat perdebatan didalamnSn, irkun kita berpendapat

bahwa peftrsan ang[Jur dan khamer sama saja, ini adalah pendapat

Hasan, Umar bin AMul Aziz, Qatadah, Auza'i, Malik dan imam S5nfi'i-

sebagian berpendapat fdak ada had kqnli (perninum) mabuk, ini
adalah pendapatrSla Abu Wail dan Naltta'i dan perrdapat orang-orang

Kufah dan ulama yang brsandar pada rasional. Sedangkan Abu Tsaur

mengatakan bamngsiapa lrang mq/akini ifu haram lantas dia

meminumnya maka dia dikenakan had ramun barangsiapa !/ang
menganggap ifu tidak haram maka dia fidak dikenakan , seperti
'pernikahan tanpa adan5n wali.

Menurut pendapat kami: Atsar Rasulullah $, 'hmngskp 5nng
meminum khamer cambuilah dia'%Z HR. Abu Daud dan gnng lainnyra.

Telah ditetapkan bahun setiap Snng merrnhrkan adalah khamer, sedikit

atau banyaknya sarn r saia. Karena minurnan ifu menyebabkan

kesenangan grang sangat, maka dir,rnjibkan walaupun haryn sedikit

seperti khamer. Perdebatan didalamn3n bulGn dalam ketnrusan bagr

%2 HR. Abu Daud (4/44851dengan lafazh: Barargsiapa Snng merninum khamer
cambuldah dia apabila dia mengulangiryp cambuklah dia, apabila dia mensulangiqa
lagi cambuldah dia, apabila dia mel6kukanrya lagi urtuk k"tigu, ernpa:t kalinfia maka
bunuhlah dia". HR. At-Tirmidzi (4/1444). HR- AFI{asa'i minurnan lS/ffi7n. HR.
Ahmad Musnadnya (2/ L36,191,504,519) (4/93,95,96,1011
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yang mq/aldni ahs penghararnanrqp, rnaka perrnasalahan ini dibedakan
antam nikah tanpa adanya u,ali dan yang lainnla jika ada perdebatan

didalamnp. Urnar telah melalsanakan eudamah bin
Maz'un dan sahabat-sahabatr5p s€rm€ntam mereka mq/akini kalau yang
mereka minum ifu halal?s3, perbedaan antara perdebatan ini dengan
rnasalah 5nng lain dapat dilihat dari drn trentuk:' 

Pertarrn: Jilo suafu !,ang diperdebatkan
sebenam5n sudah melakukan sntu png dihammkan, mengerjakan
suatu yang diperrdebatlon padahal pengharunannt6 sudah disepakati.

Kedua: SesungguhnlB abar-atsar nabi $ yang menerangl<an

akan hammqn Snng dip€Nrdeba*an ini (kharnar) sangat banlnk jadi
tidak ada alasan unfuk mqBkini kelratatanqp, berbeda dengan
perdebatan }nng dihasilkan oleh ijfrlnd. Ahrnad bin easim berkata: saln
mendengar Abu AMullah mengatakan tentang pengharaman khamer
puluhan atsar sebagaimarn }nng dfuiualntkan dari Nabi $ di antaranln,
"Setiap png mernabukkan adahh khamer" diantamnSra lagi "setiap

Snng mernabukkan traram.;

Pasaft Apabila daging dicelupkan, direndam ahu
dimasak dengar khamer lalu dimaltan dengan kuahqn maka
basrnya (carrbukan), karena terrdapat zat khamer di daramrya begitu

iuga apabila hanSra dibasahi hlu dirnakan, r,unun apabila diuli/diadon
(menpdi rciti) bebempa saat lahr dipanggarg dan dirnakan, maka fidak
ada bagi p€rnakamln karena sesungguhnla kandungan khamer telah
dimakan oleh api, apabila khamer di$mfildon.ke badan rnaka tidak ada
atasnya karena khamer tidak diminum atau dimakan, karena khamer
tersebut tidak mengalir dari tenggorokan, sanna seperti seseorang yang
berobat menggurnkan khamer unfuk obat luka, narnun apabila
diminumkan maka atasnya, karena khamer dialirkan dari tenggorokan
menuju penrhryn. sebuah pendapat dari Ahrnad lnng bersumber dari

2s3 Tehh keteranganq,a
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tenggorokan menuju perutrya. sebuah pendapat dari Ahmad Srang
bersumber dari Ali rS bahwa bagr yang disuntikkan khamer ke fubuhnya
maka diharamkan atasnya, karena suntikan ifu mengantarkan khamer
tersebut ke dalam perut'rya. Akan tetapi pendapat yang pertama lebih
baik sebagaimana yang telah dijelaskan. Watlahu a'lam.

Pasal ketigaz Jurnlah banyaknya had (arrbukkan), ada dua
riwayat:

Riwayat pertama: Delapan puluh kali, ini merupakan pendapat
Malik, Tsaur, Abu Hanifah dan sebagian yang sepakat atas kesepakatan
para sahabat, (cambukan) jumlahnya delapan puluh kali dan Umar
melakukannya delapan puluh kali. umar juga menulis surat dengan
jumlah yang sama kepada Khalid dan Abu Ubaidah 5nng berada di
Syary1.2sa Dirir,raptkan dari Ali rg, sesungguhnyn jika seseorang mabuk

maka dia akan berticara tidak karuan kalau sudah bqflfu pasti dia
berbohong maka basinln hadd, diriwa5ntkan oleh Jauzajani, Daraquthni
dan yang lainnya.zss

Riwayat kedua: Empat puluh kali cambukan. Ini adalah pendapat

Abu Bakar dan Madzhab'lmam Syafi'i, karena sesungguhnya Ali
mencambuk Walid bin Aqabah empat puluh kali lalu dikatakan juga Nabi

$ mencambuk empat puluh kali bq3itu juga Abu Bakar akan tetapi

Umar mencambuk delapan puluh kali dan semua ini adalah sunnah dan
Umar menyukai delapan puluh kali carnbukan." (HR. Muslim;.2se

2s4 HR. Muslim dalam pernbahasan tentang sanksi iad (3/35,96/1831,1330);
HR. AtsTirrnidzi dalam tentang sanksi /rad (4/14/.3l dan HR. Ahmad
dalam Musnadnya 13 / 1L5,17 6,1&,27 2,27 31.

255 Tehh dijelaskan sebelumngn (1550).
zs6 HR. Muslim dalam penrbahasan terrtang sanksi /rad (3/39,1331,1332) Abu

Daud dalam pembahasan tentang sanksi had l4/4/81l hnu Maiah (257U Ahmad
dalarn N Musad (l/82,140,14,145) dan sanadnya shahih.
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Dari Anas r$b, dia berkata: Rasulullah $ mendatangi seorang

lelaki pemabuk lalu dia memukul lelaki ifu dengan sandal sebanyak

empat puluh kdli, lalu Abu Bakar juga mendatangrnya lantas memukul

bebanyak empat puluh kali, lalu Umar lnendatanginya lantas Umar

bermusyawamh menenfukan iadbaginya Ibnu Auf berkata, "Sedikifurln

iad adalah delapan puluh kali. lantas Umar pun memukulnya delapan
puluh kali." Muttafaq u1u1rz57 Apa 5nng dilakulan nabi $ tidak boleh

ditinggalkan karena ada perbedaan jumlah had dengan yang lain, ijma'
akan berlaku walaupun bertentangan dengan yang dilakukan nabi $,
Abu Bakar dan Ali, Umar berpendapat seoftmg imam (pemimpin) boleh

menambah jumlah r5ad untuk mernberatkan bagi si pemabuk jika

diperlukan.

Pasal Keempf Hukum had hanp berlaku bagi peminum

(kharner) yang senang k€fika meminumnya, apabila meminumnya

karena dipaksa maka tidak ada denda dan dosa bagrnyu apakah ifu

kebencian karena akibat meminumnla, karena benci dipukul atau takut

apabila meminumnya mulut akan dibuka dan difuangkan khamer ke
dalamnya secam paksa, sesungguhnya nabi $ bersaMa, "(Jmmatku

akan dimaafkan apbila'dalam kadaan l<hilat lup dan keterpksaan
dalam melalrul<an suafu hal5ang dibend.q-r8

257 HR. Muslim dalam pembahasan tentang sanksi fiad l3/36/L33Ll Abu Daud
daltrm pembahasan tentang sanksi iad (4/M791Ahmad dalam kitab Al Musnad.
(v180)

2s8 Tehh dijelaskan sebelumnya (l,/masalah 121)
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Demikian juga bagi seseorang yang dalam keadaan

terpaksa m€rninumn!,a karena tersedak jika fidak mendapatkan

apa-apa (di depannld selain lhamer, s;esungguhnya Allah & berfirman,

Gz,
e& i$;)G{;v:;

u'u it) nl ,<
le Pbl g-e

"Tebpi dahm kdaan tq"aksa (memakanng)

sdang ia frdak mqsinginlerryp dan frdak (pula) melampui
bbs, maka fidak ada daa hgintp."(Qs. Al Baqarah lzh t73l Namun

apabila menrinumnln karena dalraga kami berpendapat, apabila

campuran khamer dan air diminum sebatas penghilang dahaga

dibolehkan kefil<a dalam keadaan t€rpaksa sarna seperti dibolehkannya

bqngloi bagr ormg yang juga seperti dibolehkannya

merninum khamer karena tersedak Kami meriwayatkan cerita Abdullah

bin Huzafah kefilra dia ditaunn tentara romawi dan dikurung disebmh

rurnah Snng hanya terdapat air dicampuri dengan amk dan daging babi

panggang unfuk makan dan minumngra akan tetapi dia tidak makan dan

minum ifu sernua selarna tiga hari, lalu dia dibebaskan karena (mereka)

takut kalau dia mati, dia pr.rn berkata: Derni Allah, sesungguhnya Allah

{b telah menghalalkan rnalnnan dan minuman itu bagiku karena aku

dalam keadaan terpaksa, akan tefiapi alar fidak meftrsa lgryra259, apabila

diminum terlalu banlnk atau dicampr-n dengan sesuafu (cairan) akan

tetapi tidak menghilangkan dahaga atau merninumn5n dengan fujuan

59 Disebu&an oleh hnu HaFr dahm pernbahasan tentang ishabah 14/56l, hn
Dharar bin Amru dari Abu Rafi', dan dihnflran oleh Al Baihaqi, tidak ada air png
dicampur dengan arah dan hnu Flair kedrata: Ibnu Asakir menlrdi saksi untuk cerita
ini bahwasannya its ini bersumber dari ibnu Abbas, dan dari Fawaid His5am bin Usman
dari ib mursal Zuhri, dan dittrlis juga oleh Zahabi dalam "sairu a'lam nubala" dari Walid
bin Muslim: dari Abu Amru, Malik bin Anm: tenhra kemjaan mengutus
ibnu Huzafah dan membaun cerita ini ... ini adalah hadits mursal,dari ibnu Abir dalam
Usd Al Ghabah cerita ini sanadryra tensambung kepada Ibnu Abbas, dan cerita ini iuga
terdapat dalam buku ibnu Abdul Bar yang Mudul Al Istibb (3/8901.
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untuk berobat tidak dibolehkan akan dikenakan had bagi pelakunya,
Abu Hanifah berpendapat dibolehkan apabila meminumnya setquk
saja, bagr madzhab syafi'i terdapat dua benhrk seperti 57ang sebelumnSra,

dan benfuk yang ketiga dibolehkan meminum khamer untuk berobat
tetapi tidak dibolehkan meminumnya unfuk menghilangkan dahaga,
karena keadaan terpaksa hanln dibolehkan bagi yang tersedak dan
keterpaksaan yang lainnyra.

Menurut pendapat kami: Apa png diriunyatkan imam Ahrnad
pada sanadn!,a yang bersumber dari Tariq bin sawid ketika dia bertanSa
kepada Rasulullah S dia berkata: sesungguhnp aku menjadikann5ra
obat: Rasululluh # menjawab, "saunguhn5a khaner) itu bukanlah
obat akan tetapi wnwkit'260 dan sanad png bersumber dari Mukhariq
sesungguhnya Rasulullah $ masuk ke rumah ummu Salmah kefika ifu
dia sedang memeftrs anggur kedalam botol lantas rasulullah mernbawa
perasan anggur tersebut keluar dan berkata, "apa ini?" ummu Salmah
menjawab: fulanah sakit perut lalu aku merendamkan anggur (k"ring)
untuknya, lantas Rasulullah $ mendorong botol ifu dengan kaki dan

dan dia berkata, "Sesungguhnya Allah & tdak
menjadikan sesuafu yang hamm bagi kalian sebagai obat penaq6p."261

sesungguhnya pengharaman khamer karena zafurya maka fidak boleh
berobat dengan sesuafu yang hamm seperti menggunakan daging babi
untuk obat, mudharat tidak lantas hilang karenaqn oleh karena itu fidak
dibolehkan berobat dengan sesuafu yang haram

Pasal kelima: Hukum had hanya berlaku ba$ yans mengetahui
jika banyaknya (merninum) khamer akan m'enyebabkan mabuk, bagi

5nng tidak mengetahuin5ra rnaka tidak ada had atasn5n, karena dia fidak

260 HR. Muslim dalam pembahasan tentarg Minuman (S/L}/LSTSI Abu Daud
dalam pembahasan tentang kedokteran (3/3BTg) At-Tirmidd dalam pembatrasan
tentang kedokteran (4/2046) Ibnu Maifi eftSA0) dan Baihaqi dahm As^1urnn Al
Kubm(4/lOl.

26r HR. Al Baihaqi dalant As-Surun Al Kubnl1/lO)
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perninum }fiamar Fng tidak mengetahui kalau khamar itu hamm fidak

ada had atasnSra, karena Urnar dan utsman berkata: tidak ada had

kecuali bagi omng Snng mengetahuinlp262, karena seseorang yang tidak

tahu kalau khamer ifu hamm seperti s€seorang 1nng tidak tahu kalau ifu

adalah khamer, iika ada seseomng SBng berpura-pum tidak mengetahui

tentang p€nghamrnan khamer kami berpendapat apabila ia tinggal di

sekitamya bantak orang mr-rslim rnaka tdak lagi diterima,

narnun apabila ia tinggal dipedalarnan rnaka pengakuann5ra bisa diterima

karena mungkin saia pengakuanlp ifu b€nar adanSa.

PasaL Had fidak boleh dilakmnakan kecuali telah
terbukti dua haL pengakuan dan bukti lrang jelais, menurut
para ulama pengakuan yang dibutuhkan dari pemabuk ifu
hutf sekali $rja, karena had bukanlah suafu lrang sia-sia

sebagairnarn had 1nng dilalill<an kepada orang yang difuduh berzina.

Apabila si pernabuk tidak mengakui , karena had bagi

pernabuk seeerti had-had lainnlp, tdak bol€h dilalnrkan jika tidak ada

pengahnn, dan itu Udaklah benar fka fidak ada buktinya

(bau alkohoD.

DiriwaSlatkan dari Abu Hanifah fidaklah had ittr dihkukan (bagi

pernabuk) kecuali bau mulufuiSn mernbuktikan kalau ifu benar, karena

diantam pernabuk ada png frdak menimbulkan bau akan tehpi

kesalrsianryn, akan tetapi sudah ditefiapkan bau mulut pernabuk fidaklah

sebtnh bukfi, akan tetapi cukup dengan pengakuan sall had hanrs

dilalrukan seperti had-had pada rnasalah lain.

PasaL Hukum had tdak hams dilalrulran karena
adanSn bau khamar saja, ini adalah pendapat sebagian bemr
ulama, diantan Ast-Tsauri, Abu Hanifah dan Slrafi'i,
dirir,rnyatkan oleh Abu Thalib dari Ahrnad bahwa dia melakukan had

26211F.. Al Baihaqi dalam.As-&rnaa Al Kubm(8/238,2391dari Urrnr dan Utsman.
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PasaL Hukum had fidak harus dilakukan kare.a
adanya bau khamer saja, ini adalah pendapat sebagian besar
ulama, diantara Ast-Tmuri, Abu Hanifah dan S!,aft,i,
diriwayatkan oleh Abu Thalib dari Ahrnad bahwa dia melakukan had
bagr yang bau khamer, ini adalah pendapat Malik karena hnu Mas,ud
mencambuk seseor.rng Srang mulutnln bau klmmer.263

Diriunyatkan dari Umar, dia berkata: .uya mencium bau
minuman dari mulut ubaidillah dan dia mengaku telah merninum arak,
lalu umar berkata, "Alil telah menanyainSa kalaulah minurnan itu
memabukan nisca5ra aku alGn mencambuknyra,,,264 karena bau
minuman ifu menguatkan pengakuan, akan tetapi pendapat pertama
Iebih baik. Karena bau minurnan harya sangkaan apakah yang diminum
itu benar khamer atau png lainn5,a atau minuman yang bau seperti
khamer tetapi tidak mernabukkan seperti minuman dari buah pohon
bidara, buah apel sernua itu baun5n sgperti bau khamer, kalau ifu teriadi
maka tidak harus dilakukan had karena ifu semua masih s5rubhat, hadits
umar adalah bukti kuat, dia tidak mencambuk hanya dikarenakan bau
minuman saja kalautah bau minuman ifu mengharuskan had niscaSla
Umar sudah menyegerakan tnd, nt;allahua,lan.

Pasal: Apabila dalam keadaan mabuk atau munhh
karena khamer bagi Ahmad fidak ada had atasnSra, karena
kemungkinan memrinumnya karena terpal{sa atau tidak **g"tuhui

263 HR- Al Bukhad dalam pernbalrasan tentang Kertrtamaan AI e,ran (g/s0ol).
Muslim dalam Pernbalramn tentang o,rarg Mrcaftr lItZ+gtSSt_SSZ).264 FIR. AI Bukhari dalam 

-pqnbaha"an 
tentang Minuman 110/64/651, dan

ler-kaitan dengan pendapat imam lvlatk dahm tttrunthtra, (Z/t/8!.l}l aari Zrtri auri
Saib dari Yadd dia b€rkata Urnar bin Kha*rthab menernui mereka dan berkaa ahr
mendapati muhrt si fulan bau minunran hlu dia mengaku tetati meminum aralq lalu alsr
Tanf ienis apa lrartg kamu minum apa bila minuman ihr memabukkan rnaka al{u at<an
mencambukryra, lalu unrar mencamhrlm5p. hnu Halr berpa.rdapat sarnd hadib ini
lernah.
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kalau minuman ifu memabukkan, ini adalah pendapatrp madzhab

Spfi'i dan riwayat Abu Thalib masalah bau minuman mengharuskan

had, karena bau minunnn ifu akan ada setelah merninumnya sama

seperti bukfi-bukti lain bagi 5ang meminum khamer. Telah diriwa5atkan

Said dari Hasyim dari Mughimh dari S5n'bi dia berkata: apa lrang

Qudamah alami ketika dia mendatangi Alqarnah Al Khudha dia berkata:

aku menlpksikan dia memuntahkan khamer lalu Umar berkata:

bamngsiapa Snng memuntatrkan khamer pasti dia tblah meminumnlp

maka lakukan had atasnp.265 p6*u*gm Hushin bin Mun&ir Ar

Raqasyr dia berkata, 'Aku men5raksikan Usman ketrka dia menanSni

Walid bin Aqabah karena Hamran melihatuiln merninum khamer dan

seomng lelaki lagi mdihafuiya muntah, lalu Usrrnn berkata, "Dia muntah

karena telah meminum khametr," lalu dia berkata pada Ali, "Dia wajib

dijatuhi hul$m had!" lalu Ali menyunrh Abdullah bin Ja'far un(uk

mencarnbuknSTa." HR. Muslim26 Dalam riwayat lain, Usman berkata,

"Kesalshn ini bertentangan," akan tetapi para ulama dari kahngan

sahabat seluruhnya tidak mengingkarinya, bagr mereka cukup dengan

menyaksikan bahwa dia minum khamer, seseoftmg tdak akan muntah

atau mabuk kecuali telah meminum khamer.

PasaL Sementara kesalsian fidaHah diterima kecuali

dengan dua orang saksi (latd-lald) yang adil dan muslim yang
melihatn5Ta kalau seseorang ifu mabuk, kesaksian tersebut tidak

harus dimintai penjelasan secara detail, karena kesaksian bagi pemabuk

fidak seperti kesaksian pada hal berzina, karena kesaksian itu
merupakan kesaksian yang benar atas apa 3nng difuduhkan, nabi $
bersaMa, "Ketika kedua mata dan kedua tangan berzina maka

265 5,r6u1, dijelaskan sebelumnSra pada nomor (30) pada masalah nomor (1540)
256 5udul, dgelaskan sebelunlra pada nomor (13)
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kernaluanlah yang mernhrktikannya benar atau salah."%7 Mak^dari ifu
dibutuhkan dtra mksi hg, rrnttrk mernberikan keterangan. pada rnasalah
ini sorang yang sadar tdak akan dikatalan rnabuk oleh karena ifu tidak
dibtrnrhkan penjelasan secara detail dan fidak pula dibutuhkan
per$dasan apakah ses@rang tersebut benar$enar rnabuk dalam
kaakslarrnr, karena kesalahan dalam kesalsian ifu i.ilang terlrdi oleh
karena ifu tidak dihanrskan kesal$ian 1ang mendalam
kesalsian ini berbeda dari kesaksian yang lain seperti yang dilakukan
Urnar kefil<a mendapatkan kesaksian atas apa lang dilalarkan walid bin
Aqobah, umar juga fidak merninta penjelasan yang m€ndalam tentang
kesaksian atas Qtdarnah bin Maz'un b€ifu iwa dalarn kesalsian atas
Mwhinh bin $labah sekalipun kesalrsiim mere&a didasari kebencian
fidakdimintai saam rinci.

L60O- l,lasahh: Abu AI aasim Al Kharqi berkab,
'Apabila seseorang meninggat k€trka dicambuk maka fidak
safupun yang bertarrggung iaurab ahs kematianrrya-'

Ini adalah pendapat Irnam l\,Iatk dan para ularna !,ang
nrcnggunakan rasional diantaranla lrnarn qnfi'i dh berpendapat:
apabih cambukan fidak l€bih dari ernpat puluh kali namun apabita
carnbukan lebih dari ernpat puluh ltah rmlo trarus ada yang b€rtanggung

tsmb atas kernatiannya, seharusnla cegatnn dilalnrlen oleh seorang
irnarn, dahm hul 

"lup. Fng bertanggungiuab ada dua pendapat:

Pendapat p€rtarna: Dyat (tehsan kepada ahli unris korban)
dibalBr setengah.lorena adanSn SBng dirqilon dari dua

antama di@ atau tidak lGrena itu fidak dihnggung

x;7 llP,- Al Brlrtrari dahm penrbatrawr tentarg merntuta idn dan takdir
{1l/6243/61a, Mrrshn dalfrm pernba}rasan t€ntang fu& gf*Zl/WbMn,
Abu Daud dahm pernbahasar tentarg ttlrah PI2EA dan Ahrnad dahn kitab Al
Msnd em6BVf329/434;1.
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sepenuhnlra. Pendapat yang kedua: harus dipertanggung jawabkan

(diyat) sepenuhnya, apabila cambukannya melebihi iurnlah yang telah

ditentukan yaifu empat puluh kali, diriwayatkan dari Ali & dia berkata:

aku belum pemah melakukan had (mencambuk) seseomng lalu ia mati

jika itu terjadi maka tidak ada beban bagiku atasnya kecuali bagi

pemabuk jika ia mati karena had yang aku lakukan niscaya aku akan

membayar diyat bagi ahli warisnya, karena Rasulullah $ belum pemah

menganjurkannya pada kita.268

Pendapat kami: Sesungguhnya sanksi had (bagi pemabuk) itu

diwajibkan oleh Allah & tunpu diwajibkannya membayar diyat bagi yang

mati karenanya begitu juga had pada masalah lain, jika jumlah

cambukan itu lebih dari empat puluh kali itu adalah bagian dari had

namun apabila ada cegahan maka cegahan ifu harus sesuai dengan

jumlah had, sementara hadits Ali tentang jurnlah cambukan bagi

pemabuk empat puluh kali itu benaP69 jumlah had itu sudah disepakati

oleh seluruh ularna dan tidak ada perdebatan di dalamqn.

Pasal: Kami tidak mengetahui adan5n perdebatan

dalam jumlah had yang hanrs dilaksanakan (bagr pemabuk)

oleh karena ifu- tidak ada yang harus dipertanggung
jawabkan ketika adan5n kematian apabila had itu
dilaksanakan sesuai ketentuannya, karena melaksanakan had itu

merupakan perintah Allah & dan Rasulullah $ dan karena itu pula

tidak ada hukuman bagi pelaku (had) itu, pelaku (had) merupakan wakil

Allah & dan jika terjadi kematian sesungguhnya Anah & yang akan

bertanggung jawab. Namun jika jumlah cambukan lebih banyak dari

yang ditetapkan dan terjadi kematian maka haruslah dipertanggung

268 pR'. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sanlrsi had (12/6778), Muslim
dalam pembahasan tentang sanksi had pembahasan tentang sanksi.6ad (3/39/1332),
Abu Daud dalam pembahasan tentang sarl<si had(4/4486) dan hnu Majah (2/2569).

259 5r6u1', ditemngkan sebelumnya nomor (13) Masalah nomor (1599)
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Irwabkan dengan membayar dipt, terladinla kernatian karena telah

melanggar ketenfuan 5nng sudah ada sama seperti mencambuk tanpa

ada kesalahan apapun, Abu Bakar berpendapat ada drn cara dalam
mempertanggungjawabkan:

Pertama: MernbaSnr digrat sepenuhny-a karerra ini mumi
kesalahan dan melanggar ketentuan png sudah ada sarrn seperti jika

seseoftrng mencambuk oftmg 57ang sedang sakit lalu rrnti karena

cambukan ifu, musibah ifu karena mdanggar ketenfuan sarna juga

seperti ses@ftu1g yang meletakkan bafu dalam pemhu lpng
menyebabkan perahu ifu karam.

Kedua: Baginya setengah di5nt karena kernatian ih-r dilihat lagi

apakah karena cambukan tadi atau bukan -gL yarrg u,a[b bagin],a

setengah di5at, sama seperti jika seseorang yang melukai dirinp sendiri

dan dilukai omng lain lalu meninggal, ini jWa merupakan perdapat Abu
Hanifah, Malik dan Irrnm Spfi'i disalah safu pendapat mereka, dan

perkataan mereka. 5nng lain: diSnt harushh dilalilkan
dengan adil itu dapat dilihat dari kesalahan dalam mencarrhrk apakah

itu karena kelalaian atau karena sengaja, karena pertanggung jawaban

apabila terjadi kelalaian atau kesengalaan. Apabila iumlah carnbukan itu
dilakukan karena keinginan pencambuk mal<a dialah yaql harus

bertanggung jawab, kesalahan darirya.

Dernihan juga ketika seorang irnam 'CambuHah

dia sesukamu maka Srang harus bertanggung jaunb adahh seorang

imam tadi, narnun apabila ada seorang yang menghihmg ,umlah
cambukan lalu hifungqnln berlebih akan tetapi tidak dihentilralrnya rnaka

dialah yang harus bertanggung iaurab apaloh ifu sengaia atau salah

dalam penghihmgan, karena kesalahan terrdapat padanya, jika seomng

imam dengan sengaja menyrruh melebihkaniumlah cambukan-

Al Qadhi berpendapat: Tanggung jntrab ada pada irnam

tersebut, rrndzhab mengqiyaskan apabila melakukan itu karena didasari
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unfuk mernatLrhi imam dan benar-benar tidak mengetahui melebihkan

jumlah cambukan ifu haram maka yang bertanggung jawab sepenuhnya

adalah imam, akan tetapi apabila dia mengetahui melebihkan jumlah

cambukan itu fidak boleh maka dialah yang bertanggung jawab sama

seperti jika seorang imam menyuruh mernbunuh orcmg zhalim lalu

dibunuhnp, dari pembahasan ini kami berpendapat: ketika imam

bertanggung jawab apakah yang dipakai membaSnr diSat uangnya atau

uang dari baitul mal? Ada dua riwayat:

Pqbma Diyat dari baitul md, karena kalau beban

pemba5nrannS;a dilimpahkan pada imam maka ifu sebenamya

membebaninln, Qadhi berkata: ini pendapat ynng paling benar. Kedua:

diyat dari imam, karena kesalahan mutlak dari imam maka dia harus

bertanggung jawab penuh sama jika dia memanah buruan akan tetapi

mengenai manusia lalu mati. Dan riwalnt ini berlaku jika terdapat

jumlah png lebih dalam cambukan. Akan tetapi jika dilakukan dengan

sengaja, maka ini adalah kezhaliman tidak ada kamjiban bagi baitul mal

unfuk menanggungnya, satrEt seperti jika dilakukan had kepada

seseoftrng yang tidak ada salahnSn, sedangkan kafamt yang diharuskan

kepada irnam tidak boleh dibebankan kepada omng lain, karena suatu

ibadah tidak boleh diwakilkan orang lain. Kafarat yang didapatkan

seseorang tidak bisa digantikan ke orang lain kecuali dia sendiri, oleh

karena itu tdak boleh dibebankan kesiapapun.

PasaL Tidak boleh melaksanakan sanksi had kepada

seseorang yang dalim keadaan mabuk sampai dia sadar, ini

diriwa5ntkan dari Umar bin Abdul Aziz dan Sya'bi, dan ini juga

pendapat As Sauri, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, karena had ini

merupakan cqahan dan contoh dengan maksud menakuti orang lain

dengan car.r mencambuk dalam keadaan sadar lebih baik. Apabila
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pelaku masih dalam keadaan mabuk rnaka hendaknya had bagir4p

difunda sampai sadar.

Pasal: Kadar mabukn5p seseoftrng sehingga dia
dikatakan fasik karena meminum anggur dan menyebabkan
seseor.rng ifu tdak boleh shalat apabila omongann!,a
melanfur padahal sebelum minum fidak begifu, dia juga tidak

dapat mengendalikan akal sehatr5n, tidak rnampu membedakan mana

bajunya dan baju oftrng lain dan antam dan sandal omng lain

ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad dan Abu

Tsar.r. Abu Hanifah berpendapat, seomng png mabuk ifu Snng tidak

bisa membedakan antara langit dan bumi dan tidak bisa mernbedakan

antara laki-laki dan perernpuan.

Menurut perrdapat kami, firman Allah,

€,Kr -;$';Mi \i;fr * rfrr; Af, $n-

@t'oJfi;tifift
'Wahai oftngaftrng 5ang bainnn, karnu shalat

sdang karnu dalam keadaan mabuk, sehinga kamu mazguti ap jang
kamu uaplan." (Qs. An-Nisaa' [4]: 43]. Ayat ini diturunkan pada

sahabat Nabi $ kefil<a dia mengimami shalat sedangkan dia dalam

keadaan mabuk dan dia mernbaca alnt Spng tidak dimengerti.uo

Sedangkan mereka tahu kalau dia dalam keadaan mabuk akan tetapi

mereka tetap menrintanln menjadi imam. Adapun a5nt ini menunjukkan

bahura seortrng png mabuk tidak mengerti apa yang dia katakan.

Diriwayatkan dari Nabi €t kefilo itu Nabi $ memanggil orang !,raryl

270 gg. Abu Dar.rd dahm pernbahasan tentarg minuman (3/36711dan hrnr Jarir
dalam tafsimgn Fnq dan sanadqra shahih.
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sedang mabuk dan dia berkata, 'Apa 5nng engkau minum?" dia

menjawab: aku haryn meminum bunga mmpai, dan Nabi $ menanyai

pemabuk lainnya dan dia menjawab: wahai Rasulullah $ bukankah saya

sudah mbngatakan kalau saya tidak mencuri dan tidak berzina2Tt

mereka mengetahui Rasulullah & dut mereka menghindarinya ketika

dalam keadaan mabuk, apa lnng teriadi pada Hamzah paman Nabi S
k€fika budak perernprftm bemyanyi untuknp sedangkan Hamzah dalam

keadaan mabuk:

Lalu Rasulullah * datang dan dia Hamzah matanya

sangat merah dan Rasulullah $ mencelanya lalu. rasulullah melihat

kearah Hamzah dan Zaid bin Harisah lantas berkata: apakah kalian

hamba Ubay? I-alu Rasulullah S beranjak pergi dari mereka272

sebenamya Hamzah mengerti apa !,ang budak perempuan ifu nyanyikan

begifu juga ternannSn sedangkan mereka mabuk berat, orang gila tidak

lagi merniliki akal akan tetapi dia masih bisa membedakan antara langit

dan bumi antara lelaki dan perernpuan sedangkan akalnya tidak lagi

berfungsi dan dosa yang diperbuatrlp tidak lagi dicatat.

1601. Masalah: Abu Al Qasim AI Kharqi berkata,:
'Laki-laki yang dicambuk harus dalam keadaan berdiri
dengan menggunakan cambuk fidak boleh dalam keadaan

terbentang dan terikat dan wajahryTa difufup."

Maksud setiap had adalah had yang menggunakan cambukan,

ada tiga masalah pada hal ini:

Pertama: laki-lak dicambuk dalam keadaan berdiri, ini adalah

pendapat Abu Hanifah dan Imam Syrafi'i, imam Malik berpendapat:

271 gp. Ahmad dalan Al Musnd(4786) diriwaSntkan dari Ibnu Umar dan Ahmad
Syakir mengatakap: hadits ini sarndnln lemah.

272 11F.. Al Bulfiari dalam Maaqat (5/23V5) Muslim dalam pembahasan tentang

minuman (3/L/1,567 -L569) Abu Daud Pajak dan fai' 13/2896) dan Ahmad dalam.4/
Musnad (l/1421.
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dicambuk dalam keadaan duduk, diriwayatkan oleh Hambali dari
Ahmad, AIIah & tidak menyuruh mencambuk dalam keadaan berdiri,
karena cambukan ini adalah had maka haruslah sama seperti hadnya
perempuan.

Menurut pendapat karni, AIi 6 berkata, "setiap bagian dari
tubuh berhak, artinya berhak untuk didirikan had (cambukan) kecuali
wajah dan kemaluan."?3

Harus dikatakan kepada pencambuk: cambuklah tanpa ada rasa
kasihan dan jangan lal$rkan pada bagian kepala dan wajah, karena
keadaan berdiri ini mantrnjukkan agar memberikan tiap-tiap bagian
fubuh hak untuk dicambuk, pendapat yalrg mengatakan, "Allah & tidat
menyuruh mencambuk dalam keadaan berdiri."

Kami berpendapat, Allah & juga fidak ada menyuruh
mencambuk dalam keadaan duduk dan sama sekali tidak ada dalil yang
menerangkan cara khusus dalam pelaksanaan had, fidaklah dibenarkan
ddlam hal ini mengklpskan pelaksanaannSra antam laki-laki dan
perempuan, karena bagi perempuan ada ka,rajiban agar menufupinya
dan ditakutkan auratnlra terbuka. Apabila ini ditetapkan maka pukulan
tiap-tiap bagian tubuhryn harus bertda hendaklah mencambuk bagian-
bagian tubuh yang merniliki dagrng barynk seperti bagian bokong dan
paha dan menghindari bagian yang mematikan seperti kepala, wajah
dan kemaluan baik lalclah nxrupun perempuan, imam Malik berkata:
cambuk bagian puntxFqr dan png dekat dengan basran ifu, Abu yusuf
berpendapat: bagian keeala juga dicambuk karena AIi fidak pernah
mengecualikan bagian itr

Menurut Pendapat kami, pendapat knam Malik adalah
perkataan Ali &, karena selain anggota fubuh lang tiga tadi bukanlah
ternpat yang mernatikan seperti punggung, bagi Abu yusuf kepala
adalah bagian 5nng rnernatilon seperti bagian urajah, mungkin saja

273 HR. Baihaqi dahm &rran Atltubm(gftZll.
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keHka m€ncambuk kepala seseorang terkena telinganya, rnata atau

dapat merusak akalnya bisa jadi membunuhnya, malsud

mencambuknya adalah unfuk menghukumnya bukan merrrbunuhnya,

mereka mengatakan: Ali & fidak p€rnah mengecualikan bagian yang

dilamng, padahal kami telah kalau Ali berkah: hati-hati

pada bagian keeala dan wajah, akan tetapi dia tidak menyebutkan

s@am jelas, kanena ifu, maksud dari pengecmlian adalah kiyas unfuk

bagian tertenfu.

Krirlua: Tidak dalam keadaan terbaring dan terikat, dalam hal ini

terdapat perd€batan: Ibnu Mas'ud berkata: dalam agarna kami fidak

dianiurkan untuh dibaringkan, diikat dan dibuka bujrrrpza, tdak
pernah diriwayadran dari para sahabat unfuk , mergikat

atau merrrh*a baiu akan tetapi dengan mernakai baju, namun apabila

memakai iubah 5Bng berhpis bulu binatang di dalamn!,a atau jubah tebal

maka tnrus dibuka, karena lelau tehp dipakai maka itu alon

menghalangi rasa cambukan berkata: kalau dibiarkan mernaloi

palaian dingin (Fket) maka itu almn menghalangi rasa cambukan, imam

Malik berl<ata: pakaiannSn tnrus dibuka karena anjumn unfuk

mencarnbuk ihr harus langsung mengenai kulit badanqla.

Mqnrrut Pendapat kami, perkataan hnu Mas'ud, tdak ada safu

sahabat'pun !Er{l mendebatkann3;a, Allah & fidak merryuruh unfuk

mernbuka baiu melainkan menymrh unfuk mencambuknSra, dan siapa

yang mencambuk walaupun mernakai baju maka sesungguhqp ifu

sudah terlalsana.

Ketiga: memukul dengan menggunakan cambuk, tidak ada

perdebatan dahm hal ini, apakah pukulan unfuk pemabuk

menspnakan carrbuk, bagi sebagian ulama had bagi perninum khamer:

dipukul dengan tangan, sandal dan baju, dan dikatakan

seorang irnam melakukan ifu jika dia melihatrya, diriwalratkan Abu

2741yL A1Baihaqi dalam Srman Al Kubm(8/3261hadits ini mat"quf

Al Mughni - W



Huraimh "sesungguhnSn Rasulullah $ mernanggl laki-laki Snng telah
meminum khamar dan dia berkata: pukullah dia" lalu Abu Humimh
berkata: dan diantam kami ada 3nng memukulnya menggunakan
tangan, sandal dan menggunakan bajunSp, HR. Abu Daudzs.

Menurut pendapat kami: Nabi $ bersaMa, ,Apbila s6@rz,ng
mqninum khanq nnb cambuHah dia.276 mencambuk sebagaimana

Snng dipahami 5nifu mernukul dengan cambuk, karena perintahnya
untuk mencambuk sebagaimana perintah. Allah & unfuk mencambuk
seseorang yang berzina dengan cambuk, khulafa rasyidin
mengatakan pukullah dengan cambuk, begitu juga pam ulama.
Sedangkan hadits yang diriwayatkan Abu Huraimh sesungguhnya ifu
perintah pertama kali setelah itu Rasulullah $ mencambuk dan terus
seperti ifu, memang benar Rasulullah $, Abu Bakar, Umar mencambuk
delapan puluh kali dan usman mencambuk walid bin Aqabah empat

Puluh kali.277

Dalam sebuah hadits Qudamah ingin mencambuk seoftng yang
meminum khamer dan umar berkata: funjukkan cambuknSa padaku,
lalu ditunjukkan kepadaryn cambuk yang bentuknya kecil dan Umar
memqJang cambuk ifu lalu dia berkata: ganti cambuk ini dengan 5nng
lain, lalu diberikan kepadanya cambuk png lain lalu umar menyuruh
Qudamah untuk mencambuk278. Jika ini diberlalrukan maka hendaklah
cambuk itu fidak baru karena dapat melukai dan tidak pula bekas karena
dapat meringankan msanlra, diriwa5ratkan seorcmg lah-laki mengaku
kepada Rasulullah $ kalau dia telah berzina lalu rasulullah minta untuk

n5 HF.. Al Bukhad dalam pembahasan tentang sanksi had (L2/6227), Abu Daud
dalam-dalam pembahasan tentang sanksi had l4/Uln.276.1tr9. Abu Daud dalam dalam pembahasan tentang sanlsi fiad l4/44fJ21, At_

dalam dalam pernbatnsan tentang sanksi fud wu++),Ibnu Malrh dalam
dalam pembahasan tentang sanlsi iad (z/?,,5fg') dan Ahmad dalam .4/ Musnad
l2/L7*1761

277 Keterangannya sudah dijedaskan nomor (26)

_274 Ketemngannya sudah diielaskan sebelumnSTa 
""*"i (30), masalah nomor

(1540).
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diambilkan cambuk lalu dibaunkan kepadanya cambuk yang sudah

perah lalu dia berkata, "yang lebih baik dari ini" lalu dibawakan lagi

padanya sebuah cambuk lnng baru lalu dia berkata, "Antara keduanya"

HR. Malik dariTaidbin Aslam, dan hadits ni mutsLne

Diriwayatkan dari Abu Hrraimh, dan diriwalptkan dari Ali 46,

dia berkata, "Pukullah antara ktnt dan pelan dengan menggunakan

cambuk tidak baru dan tidak pula mernbelos."z8o Setnrusnya begifulah

pukulan yang dilakukan fidak terlalu kuat karena mungkin bisa

membunuhngra tidak pula terlalu pdan mungkin tidak merrbuatnya jera,

jangbnlah mengangkat cambuk terlalu tinggl dan iangan pula terlalu

rendah, Ahmad berkata: hendal'{ah bagi pencambuk tidak kelihatan

ketiaknya ketika mengangkat tangan dalah setiap .6ad yaitu tidak

mengangkat tangan berlebihan karena maksud merrcambuk adalah

jem bukan mernbunuh.

L6O2- Masalah: Abu Al Qasim Al l(harqi berkata,
'Perempuan dicambuk dalam keadaan duduk dan tangannya

dipegang agar baiunya tersingkap- "

Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Malik, Ibnu

Abi Laili dan Abu Yusuf berpendapat: 
-dilalrukan 

had dalam keadaan

berdiri seperti dili'an.

Menurut pendapat kami apa yang diriwayatkan dari Ali r$ dia

mengatakan: perempuan dicambuk dalam keadaan duduk sedangkan

lakilaki berdlri,281 karena jika perempuan berdiri maka auratrya

mungkin terlihat apabila duduk akan tertutupi, beltda dengan li'an,

27e HR. Malik dalam lrobrb Al Muwththa' (2/72/3261dan Al Baihaqi dalam ls-
Sunan Al Kubn(8/3261.

28o HR. Al Baihaqi dalarn ,4s^9mn Al Kubm (8/3261 Abdur Razak dalam

mtrshanrntnya (7/369-3701 dan hnu Abi Slpibah dalam dalam pembahasan tentang

sarl<si had, bab Segala sesuatu tentang eksekusi had(6/l/3581
281 gp. Baihaqi dalaro As=Sunan Al Kubm(8/3271.
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li'an tidak menyebabkan aurat terbuka, dan bajunya diikat agar tidak
tersingkap ketika dicambuk.

Pasal: Cambukan paling keras dalam had adalah
cambukan bagi orang yang berzina, orang yang menuduh
berzina, pemabuk dan pencela- Imam Malik bakata: pada

dasamya semua sama, karena Alluh & menyuruh unfuk mencambuk

oftmg yang bqana dan menuduh berzina disafu perintah, dan

maksudnya juga sama unfuk mencegah oleh karena ifu hendaknya

disamakan dalam sifaforya. Abu Hanifah berpendapat had pencela yang
paling keras lalu peruina, pemabuk dan penuduh orang berzina.

Menurut pendapat kami, sesungguhnya Alluh & mengkhususkan

penekanan had bagi orcmg yang berzina, pada firmann5n,

'Dan janganlah belas kasihan kepada kduarya mencqah kamu
untuk (menjalant<an) agana Attah.'(Qs. An-Nuur [24]: 2) ayat ini
menunjukkan adanya penekanan png lebih didalamnya, alnt ini tidak
menunjukkan penekanan dalam jumlah akan tetapi penekanan dalam
sifat, karena had yang lain jurnlahnya lebih sedikit dan tidak boleh
melebihkan dalam menyakiti dan penderitaanrya, karenanya agar
menyamakan diantara keduanya, atau melebihkan rasa sakitrgn.

1603. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Budak laki-laki dan budak perempuan dicambuk empat
puluh kali tetapi cambuk lnng digunakan berbeda dari
cambuk orang merdeka."

Ini berkaitan dengan riwayat yang mengatakan: had bagi orang
merdeka yang meminum khamar delapan puluh kali, sedangkan hamba

Sisr.C'btrqf:i:e*;
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sahaya laki-laki dan perempuan setengahnp (ernpat puluh) kali, dan di

riwalnt lain dikatakan hadnSn dua puluh kali seterrgah dari hadrya

oftmg merdeka dan cambuknya juga berbeda, karena jika diringankan

jumlahnp maka harus diringankan juga sifatrln, apabila jurnlatnla

setengah dan cambukannya dipelanlon sesungguhnya lebih sedikit dari

setengah, sdangkan Allah I meunjibkan setengah dalam ftrmann1n,

,r't1l A $CSi 8t ti J^3- -W

'Maka atas mqel<a sepruh hukunan dari hukuman wnnib-

rvtanib mudeka Sang bqstnmi. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 25)

PasaL Had tidak ditalmkan di dalam masiid, ini adalah

pendapat Akramah, Syra'bi, Abu Hanifuh, MaHk, S37afi'i dan
Ishaq, sedangkan lbnu Abi l-aili mengatakan melakukann5Ta

di datam masjid.

Menurut Pendapat kami, suafu riwapt png diriunptkan oleh

Hahm bin Hizam sesun(Euhnya Rasulullah $ melamng di dalam masjid

unfuk membunuh, bemlpnyi dan mendirikan tada,z, diriwayatkan dari

Urnar k€trl<a dia memanggil seoftmg laki-laki dan berkata: keluarkan

mereka berdua dari masiid dan cambuk mere)<a.N Diriwayatkan dari

Ali &, ketika dia mernbawa pencuri dan berkata: u;ahai Qimbar

kehnrkan dia dari masjid lalu potong tangann!,a- Karena masjid tidak

unfuk melakukan ini akan tetapi masjid didirilon untr.rk melaksanakan

shalat, membaca Al Qur'an dan berzikir kepada Allah &, kalau

mendirikan had di dalam masjid ditakutkan dapat mengotori masiid,

242 t$l. Abu Daud (4/M9A\ Ahrnad (3/43/;1, Hahm (4/3781dan Baihaqi dalam
As^Sunn N Kubm(8/3281dan sarndngra 6asan, lihat: Al lrwa' (23271.

28:l HR. Abdurrazak dalalrl. N Musharnaf (10/23/182381dari Qais bin Muslim

dan Thariq bin Syihab berkata: Urnar memanggil ... dan disebu&an, dan sanadnya

shahih.

AI Mughni - EI



padahal Allah & menyuruh unfuk senan"asa membersihkannp, Allah
S berfirman,

$.Ai #li; -q6,tg'wiq -6 
W i

'Bercihkanlah rumah-Ku unfuk oftnwftng thawaf,I,frkai ,ukuk
dan sujud. 'e (Q.. Al Baqamh l2l: lZSl

L604- Masalah: Abu Al e*i- Ar Kharqi berkata,
'Hasil perasan buah apabila diendapkan lebih dari tiga hari
maka hukumn5p haram, begifu juga jika direbus maka
hukumya haram.'

Namun apabila pemsan buah direbus menggunakan periuk atau
panci dengan buihn3ra mal* tidak ada perdebatan lagi l*lau hukumnga
adalah haram, narnun apabira diendapkan serama tiga hari berum
direbus para ulama berpendapat: hukumrya haram, Ahmad berkata:
aku meminumn5ra setelah diendapkan selama tiga hari, apabila
diendapkan lebih dari tiga hari maka jangan merninumngna, pendapat
pam ulama mengatakan mubah apabila tidak direbus dan
tidak memabukl*n karena Rasurulah $ bersaMa, .Minumlah 

apa !^ng
engkau tampung dalam bej,ana dan janganrah merninum.suafu.3ang
memabukkan"2s HR- Abu Daud, kaitan penghamrnannya adarah
kesenangan yang berlebihan hadits ini sebenam5ra dikh,s,skan pada
khamer.

..:* Seperti-ini 5ang terdapat dalam cehkan dan lainnlp "al qqimin, diganti "al
:.akifin" .t9*sku" ayat png terdapat Dalamqn ftrman * t;nmin- adalahfirman Allah pda: "sucilanlah *rr-t*Xu ini bali 

"*gn-rrg lrrrS';;;i ;;omng yang beribadah dan onng-omng gng n kuk a* 
"itua." tG nfuq IZ2r: 261285 HR. Muslim a"lu* p"rnUunul* fft 

"s minuman (B/65/tffiS), Abu Daud
\1/3698), Na''"\ (l/444r), Ibnu Majah w a"l*r, p","buiru"urr- t*t ns minurnan(2/34051. dan Ahmad (S/g5isl.
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Menurut pendapat kami, suafu riwayat yang bersumber dari Abu
Daud sanadnya dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi # pemah

diperaskan (unfuknya) anggur dan dia meminumnya hari itu, besoknya

dan lusa sampai tiga hari tiga malam, lalu Flasulullah $ menyuruh

pembanfunya unfuk membuang.286 Diriwayatkan oleh Syalunji sanadnya

dari Rasulullah # dia bersabda, "Minumlah perasan buah sampai tiga

hari yang belum direbus!" dan lbnu Umar berkata, "Minumlah perasan

buah ifu sebelum mengental!" Ditanyar berapa lama perasan buah ifu

akan mengental? Sekitar tiga hari287, karena pengentalan itu terjadi

biasanya setelah lebih dari tiga hari. Ini sebenamya masih dimgukan

maka boleh dicoba unfuk mernastikannya, dan hukum meminumnya

makruh apabila lebih dari tiga hari selama itu belum direbus.

Imam Ahmad tidak serta merta menghammkannln, dia berkata

di salah safu perkataannya: aku membencinya, karena Nabi $ tidak

meminumnya setelah lebih dari tiga hari. Abu Khaththab berkata: aku

berpendapat bahwa perkataan Ahmad ifu terkait dengan perasan buah

secara umurn yang akan menjadi khamer apabila dibiarkan lebih dari

tiga hari.

1605. Masalah: Abq Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Demikian juga dengan perasan anggur."

Sebenamya perasan anggur hukumnya mubah selagi fidak

direbus atau diendapkan selama tiga hari, anggur yang dicampur dengan

air kurma, perasan dari anggur kering atau sejenisnya agar aimya terasa

286 HR. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (3/81/15891, Abu Daud
dalam pembahasan tentang minuman (3/37l31,'Nasa'i (7,25753-5754), hnu Malrh
(2/33991dan Ahmad dahm Al Musnad (L/2241.

287 HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang minuman (S/5750) sanadn5a
kepada Sya'bi, dan sanadnya shahih, sedangkan hadits Umar: HR. An-Nasa'i dalam
kitabnya "Al Asyribah" (8/W33'), Baihaqi dalam kitabnp "As-Sunan Al Kubra"
(8/2011 dan sanadnya shahih.
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manis dan dapat menghilangkan dahaga tidak masalah, selama tidak

direbus atau diendapkan selama tiga hari, sebagaimana yang

diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah berkata: aku mengetahui

kalau. Rasulullah $ sedang berpuasa dan sedangkan waktu berbuka

sudah dekat dan aku berharap dia berbuka dengan air anggur yang telah

ku buat di dalam buah labu, lalu ku bawakan minuman ifu dan temyata

aimya mengering, lalu dia berkata, "pukul dengan dinding ini, karena

sesungguhnya ini adalah minuman oftu'rg yang tidak percaya kepada

Allah dan hari akhir" HR. Abu pur6288, karena jika diminum maka

akan mabuk, dan setiap 5nng memabukkan adalah haram.

Pasal: Khamer itu najis ini adalah pendapat sebagran
ulama, karena Allah S mengharamkann5la karena zatnlra

najis seperti babi, dan setiap lpng memabukkan adalah
haram lagi najis s€perti yang telah kami sebutkan.

Pasal Perasan buah dan sari anggur lpng dimasak
hingga mendidih sampai hilang zat 37ang memabukkannya
seperti sirup dan khoruf289 dan lain sebagainya dari perasan

buah yang dikentalkan dan gula hukumn5p mubah,
pengharamannya karena zatnya memabukkan j,adi selain ifu maka

hukumnya dikenrbalikan sebagaimana asalnya yaifu mubah. Apa-apa

Snng banyaknya memabukkan maka sedikihryapun hamm, sama saja

jika hilang sepertiganya, lebih atau kurang dari itu, Abu Daud berkata:

aku bertanya pada Ahmad hukum meminum arak jika direbus lalu hilang

sepertiganya? lalu dia menjawab: tidak masalah, dikatakan pada

288 6R. Abu Daud (3/37161, Nasa'i (8/5720), hnu Majah (2/34O9) dan Baihaqi
dalam kitab 'sunan' (8/303) dan sanadnya shahih.

289 Khoruf: Zuhri mengatakan: adalah pohon yang hidup di gunung 5nng berada di
Syam, memiliki biji namanya shibyan penduduk lrak, warnanya hitam dan keras (lisan

arab/L/3511
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Ahmad: sebagian besar ulama mengatakan padanya itu memabukkan,

dia menjawab: tidak memabukkan, kalau saja memabukkan niscaya

Umar tidak menghalalkannya.

Pasal: Boleh meminum fuqq6szso ini adalah pendapat

Ishaq dan Ibnu Mun&ir saya tidak mengetahui'apakah ada

perdebatan dalam penghalalannya, karena dia tidak memabukkan

apabila dibiarkan dia akan rusak beda dengan khamer, segala sesuafu itu

hukumnya mubah selagi tidak ada dalil yang menentangnya.

Pasal: Boleh . hukumnya memeras anggur dengan
meng[Junakan bejana yang terbuat dari apapun, Ahmad

mengatakan: makruh jika memeras .rnggur dari bejana yang
terbuat dari labu, kaca, kayu dan semen, karena nabi $
melarang memeras minuman dengan mengf;unakan i6291.

Pendapat yang benar adalah pendapat pertama, apa yang diriwayatkan

Baridah sesungguhnya Rasulullah $ berkata, "aku melarang kalian tiga

perkara, tapi sekarang aku menyuruh kalian tentang itu, aku melamng

kalian dari bebempa minuman, jangan meminum kecuali apa yang

sesuai dengan kondisi anak adam, minurnlah dari bejana-bejana dan

janganlah meminum sesuafu yang memabukkan" HR. Muslimz9z, ini

adalah dalil unfuk menghapus lamngan bukan hukum untuk

menghapuskan apa yang sudah ada.

2s Minuman yang diperas dari gandum jika berbuih banfnk lih. Kitab Lisan N
Anb.

2e1gP. Al Bukhari dan Muslim.
2e2 119. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (3/65/t5871, Abu Daud

dalam pembahasan tentang minuman (3/3698), An-Nasa'i (8/5669) dan Ahmad
dalam Musnadnya (7355).
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Pasal: Makruh lika mencampur dua jenis perasan,
yaifu memeras dalam air dua jenis buah, karena Rasulullah $
melarang untuk mencampur293, Ahmad berkata: racikan dua jenis

minuman hukumnya haram, ada seorang laki-laki berkata campuran

anggur kering, kurma india dan anggur basah apabila direndam'air lalu

diminum maka akan menjadi obat: aku membencinya, karena ifu
anggur, namun jika direbus lalu diminum, diriwayatkan oleh Abu Abu
Daud bahwa Rasulullah $ melarang memeras kurma mentah dan

kurma matang unfuk dijadikan safu, juga melarang merneras anggur
kering dan kurma dijadikan ru1r."294

Dalam riwayat lain dijelaskan, "Hendaklah memeras buah safu
persatu." Dari Abi Qatadah dia berkata: sesyngguhnya Rasulullah $
melarang untuk menggabungkan antara kurma, bunga matahari dan

anggur, hendaklah memerasnya safu persatu, muttafaq '6l6il-,295, Qadhi
berkata: maksud dari perkataan Ahmad hukumnya haram, apabila

memabukkan, jika tidak memabukkan maka tidak haram, ini adalah
pendapat yang benar, sesungguhnya larangan Rasulullah $ berkaitan

dengan zat yang rnemabukkan, jika Udak maka tidak haram,

sebagaimana Rasulullah melarang memeras buah-buahan dengan

menggunakan bejana tertentu setelah Rasulullah mengetahui temyata
perasan buah pada bejana itu tidak memabukkan Rasulullah db tidak

melarangnya, bukti yang kuat dari pemyataan ini adalah apa yang

diriwayatkan dari Aisyah @ dia berkata: kami memeraskan buah unfuk
Rasulullah $ dan kami mengambil segenggam kurma dan segenggam

anggur lalu kami menyatukannya lalu kami rendam dengan air, lalu kami

2eB gp. Muslim (3/Minuman/1574 -15751Abu Daud dalam pembahasan tentang
minuman (3/36981, Nasa'l (8/5669) dan Ahmad dalam kitab Musnad-nln (5,2355).

zea 93. Muslim (3/1574), Abu Daud (g/g7}4l, At-Tirmidzi (A/]8iZl hnu Majah
(2/3395) dan Ahmad dalam Musnadnya (3/7L,740,175,363) (6/L81.

2es gp. Al Bukhari dalam pembahasan tentang minuman (10/5602l, Muslim
pembahasan tentang minuman (3/1575), An-Nasa'l (8/5566) dan Ad-Darimi
(2/21t3).
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peras wakfu siang dan Rasulullah $ meminumnya malam, dan kami

memerasnya malam hari dan Rasulullah $ meminumnya siang hari,

HR. Ibnu Majah dan Abu Puu6.2e6

Rendaman yang dilakukan Aisyah @ tidak terlalu lama yaitu

sehari semalam, dan hal ini tidak menyebabkan mabuk dan tidak pula

makruh. Jika rendaman yang dilakukan itu makruh tidak mungkin ini

terjadi di kediaman Rasulullah #r, dari itu jika rendaman tidak terlalu

lama maka hukumnya tidak makruh, namun jika terlalu lama bisa jadi

memabukkan, dan tidak dikatakan haram kecuali rendaman itu berbuih

dan lebih dari tiga hari.

1606. Masalah: Abu Al Qasim Al l(harqi berkata,

'Khamar yang sudah rusak sehingga meniadi cuka tetap

haram hukumnya, naril.rn apabila ienisnya diganti Allah

menjadi cuka sehingga tidak lagr memabukkan maka

hukumnya halal.'

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab 19,297, ini juga pendapat

Zuhri, Malik dan Syafi'i mereka mengemukakan, apabila dicampur

dengan sesuatu yang menyebabkannya rusak seperti garam dan tidak
'lagi memabukkan maka hukumnya tetap haram, namun jika tidak lagi

dijemur atau dijemur sehingga zat memabukkannya hilang, dalam

penghalalannya terdapat dua pendapat. Abu Hanifah berpendapat,

menjadi bersih karena dua hal, karena sebab pengharamannya hilang

sehingga menjadi bersih (dari sifat memabukkan) seperti sesuatu yang

zat memabukkannya sudah tidak ada. Hakikat pembersihannya sama

saja apakah karena Allah & yang melakukan atau manusia, seperti

mencuci baju, tubuh dan bumi. Hal ini seperti yang dikemukakan Atha',

2e6 gg. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (3/85/L5901, Abu Daud

(3/3711), At-Tirmidzi (4/3871\ dan hnu Majah (2,23398).
2e7 HR. Abu Ubaidah dalam pembahasan tentang Harta (105).
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Amru bin Dinar dan Harits alAkli. Abu Khattab berpendapat lain dalam

hal ini dia berkata: sekalipun zat memabukkannya sudah hilang ifu
belum bersih, pendapat lain mengatakan: bersih.

Menurut pendapat kami, apa Snng diriwayatkan Abu Said, dia
berkata: kami mendapatkan khamer dari anak yatim, ketika hidangan
tiba aku bertanya kepada Rasulullah S, aku berkata: wahai Rasulullah

$ khamar itu milik anak yatim? Dia menjawab, "buanglah" HR. At-
Tirmidzi, dia berkata hadits ini hasan298. Dari Anas ,{& dia berkata:

ditanya kepada Rasulullah $ apakah engkau membuat cuka dari

khamar? Dia menjawab, "tidak." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan
shahih, " 11P. 14*16299.

Dari Abi Thalhah, dia bertanSn pada Nabi $ tentang anak yatim

5nng mendapat warisan khamar? Nabi $ menjawab, "br-nnglah", aku
berkata, "Apakah sebaiknya aku buat.cuka?." Rasulullah $ menjawab,

"Jangan." HR. Abu Daud3@, larangan ini adalah larangan karena
haram, kalaulah boleh menjadikanqa cuka pasti Nabi & Udak

menyuruh unfuk sedangkan ia adalah milik anak yatim

1nng tidak boleh disia*iakan hartanlra, ini juga menrpakan ijma para
sahabat-

DiriuaSntkan dari Umar & dia pemah naik ke atas mimbar dan
berkata: Tidaklah halal cuka yang te6uat dari ktramer sehingga Allah &
menghalalkannya, boleh bagi seorang muslim unfuk mengikuti cam ahlul
kitab dalam membuat cuka,selagi caranla benar, jika camnya salah

maka fidak boleh diikuti HR. Abu Ubadha dalam bukunya "Al
Amwal3ol"mengemukakan, ini adalah pendapi yang paling terkemuka,

2e8 HR. At-Tirmidd dalam Bab Jual-beli l3/12631disebutkan oleh Tibria dahm
kitabnya Msyl<at Misbah 12/ 36481, sanadryra shahih.

zee HR. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (g/Ll/ll7gl dan At-
Tirmidzi (3/72941, Abu Isa berkah: hadib ini iasan shahih.

300 93. Abu Daud dalam dalam pembahasan tentang minuman (l/3625) dan
Ahmad dalam Musnadnya (3/179 /2601.

301 6p. Abu Ubaidah dalam kitabnya At Amwat(l}Sl.
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karena ketika ifu Umar berbicara di atas mimbar dan tidak ada satupun

yang menlralahkannya, apabila khamer ifu berubah dengan sendirinya

maka hukumnya menjadi halal, ini kesepakatan para ulama.

Diriwagatkan dari beberapa sahabat bahwa mereka pemah

membuat cuka dari khamar, mereka adalah Ali, Abu Darda, Ibnu Umar

dan Aisyah. Kecuali Hasan dan Sa'id bin Jabir tidak pemah membuat

cuka dari khamer, akan tetapi berubah dengan sendirinya, telah

diterangkan Umar dalam perkataannya: tidaklah halal cuka yang dibuat

dari khamer, kecuali Allah & yang mengubahnya sendiri, karena jika

berubah dengan sendirinyn telah hilang zat ynng menghammkannya dan

tidak ada pelanggaran seperti air yang mengalir akan berubah sesuai

tempafurya, apabila dimasukkan sesuatu yang najis ke dalamnya akan

bersih, lalu jika air itu tidak mengalir maka najisnya akan tetap

tertinggal. Namun jika dipindahkan dari satu ternpat ke tempat yang lain

tanpa meletakkan apapun di dalamnp dan tanpa ada niat unfuk

menjadikann5a cuka maka hukumnya halal, khamer itu menjadi cuka

karena Allah & yang menjadikannya, kalaupun bermaksud ingin

menjadikann5ra cuka, kernungkinan akan menjadi bersih, karena tidak

ada bedanya kecuali maksud unfuk menjadikannya cuka maka tidak ada

sesuafu yang menyebabkannya haram, dan tidak diragukan kalau ifu

tidak bersih, itu terjadi akan tetapi tidak suci sama seperti jika diletal':kan

sesuafu di dalamnya

1607 - Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Meminum melalui suafu bejana yang terbuat dari emas atau
perak hukumnya adalah harani.'

Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Muawiyah bin Qunah
berkata, "Diperbolehkan meminum melalui suafu gelas yang terbuat dari

perak." Imam Syafi'i berpendapat, hukum dalam masalah ini adalah

makruh, dan bukan haram. Karena dasar larangan disini adalah agar
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tidak menyerupai orang asing, sehingga belum tetmasuk dalam kategori

haram.

Menurut pendapat kami, Rasulullah pernah bersabda,
@y e7*ct#ta; erh.qrl

#:6
"Onng 5nng minum datam beiana pu;ak, sawggahrya ia telah

metnasukl<an dalam pmthga api nml<a iahannam. "

Rasulullah S juga pemah bersaMa,

Janganlah l<amu minum dangw menggunakan beiana terbuat

dari emas dan pemk, dan iangan pula karnu mal<an dangan piring 5nng

tqbuat darin5n, karena kdua4n unfuk mereka (omng l<afir) di dunia

dan untuk kita di al<hint kelak. "11p. 3rL1luri. 3o2

Sabda Rasulullah diatas, 1ri y. ,i |Fr GS1 "saungguhn? a
telah memasukkan dalam perutt5a api nemka iahannam." maksudnya

adalah, inilah akan menjadi sebab masuk api neraka. Hal ini bersandar

kepada ffrman Allah,

'";ku fiy ffi c;ft$ 3(A 6 Hu'"51 -it-
e

6(Fg-fi

302 HR. Al Bukhari Dalam pembahasan tentang Minuman N Aqnlbah (lO,/Hadis

rc.5634/Fath Al Bari; HR. Muslim Dalam Ubas Wa Az Tirah (3/1/1634) dari hadits

Ummu Salamah .9.
Sedangkan hadits kedua; HR. Al BuL*rari Dalam Al Asyribah (l0,/hadits

no.5633/Fath Al Barl dan HR. Muslim Dalam Al Libas Wa AzZinah (3/4/763T dan

hadits Hudzaifah bin Al Yaman $.
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"saungguhnSn oftng-omng yang memakan harta anak yatim 
I,

secara zhalim, sebenamSn mereka ifu menelan api sepenuh perubtya."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 10).

Hal ini menunjukkan tidak ada lagi permasalahan dalam

pengharamannya.

' 
Hudzaifah meriwayatkan, bahwa dia pemah diberi minum

dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak. Lalu dia

melemparkarinya, dimana jika ada yang mengenai lemparan ifu akan'

membuatnya pecah. Kemudian dia berkata,3o3 "Aku melempamya

karena aku melarang hal itu." lalu dia membacakan saMa Rasulullah.

Hal ini menunjukkan Hudzaifah mengetahui menggunakan

bejana itu adalah diharamkan. Dia mengetahuinya berdasarkan sabda

Rasulullah diatas, sehingga orang yang melakukannya berhak

mendapatkan hukuman.

Pasal: Membuat dan memproduksi bejana dari emas

ataupun perak hukumnya adalah haram. Karena, sesuatu lnng

diharamkan penggunaannya juga diharamkan pembuatan dan

produksinya, sama seperti kecapi dan alat musik tiup. Hal ini berlaku

baik bagi kaum lelaki maupun wanita, karena hadits yang melarang

bersifat umuln. Sebab pengharamannya juga dikarenakan di dalamnya

ada sisi pemborosan, kesombongan dan sekaligus menyakiti perasaan

kaum fakir. Hal ini mencakup bagi kaum lelaki maupun wanita'

sedangkan yang diperbolehkan bagi kaum wanita hanya untuk

perhiasan jika diperlukan, untuk berhias diri di hadapan suaminya.

Pembolehan ini hanya berlaku dalam hal tersebut, dan tidak pada

keadaan yang lainnya.
t

303 gp. Al Bukhari Dalam Al Athimah (lo/hadits no.5632/Fath Al Bari dan HR.

Muslim Dalam Al Libas wa Az anah (3/4/1637), dan HR. Ahmad Dalam

"Musnad"nya 15/396-397, dan407)
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Jika timbul pertanyaan, apabila illat pengharamannya

disebabkan hal yang disebutkan diatas, lantas bagaimana dengan yaqut

(batu mulia) yang harganya lebih mahal daripada emas dan perak?

Jawabannya adalah, Wqut (batu mulia) tersebut tidak dikenal

oleh kaum fakir, sehingga pembuatan dan penggunaannya oleh orang

kaya tidak melukai perasaan mereka. Juga dikarenakan kadar jumlahnya

yang minim, tidak banyak yang memproduksi dan menggunakannya,

sehingga tidak diharamkan seperti Snng lainn5n

1608. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Apabila suatu pegangan gelas terbuat dari perak, lalu gelas

ifu digunakan unfuk minum, maka hal ini diperbolehkan."
Karena penempatan perak fidak bqrada di bagian dalam
yang merupakari tempat air 3nng akan dikonsumsi.

Maksudnya, pegangan gelas yang terbuat dari perak

diperbolehkan, dengan tiga q;arat: Pertama, kadar perak lrang

terkandung di dalamnya sdikit.

Kedua, benar-benar terbtrat dari perak, bukan dari emas. Karena

kandungan emas tidak diperbolehkan, baik batfk maupun sedikit

sama-sama haram hukumnya. Dalam suafu riwayat, Abu Bakar pemah

memberikan keringan (rukhshahl pada sesuafu yang mengadung kadar

emas dalam jumlah yang minim

Ketiga: Dipergunakan karena memang dibufuhkan. Maksudnya,

dibuat unfuk suafu maslahat fujuan tertentu.

Menurut qadhi, syarat ketiga ini bukan merupakan bagian dari

syarat. Karena penggunaannlra juga diperbolehkan pada keadaan yang

tidak perlu.
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Beberapa ulama yang mernperbolehkan pegangah gelas terbuat

dari perak adalah Said bin Jubair, Maisarah,304 Zadzan,3Os Thawus,

syafi,i, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir dan para ulama yang bersandar kepada

rasionalitas.

Sedangkan Ishaq berujar, ..(Jmar bin Abdul Aziz pemah

meletakkan mulutnya bemda pada dua pegangan gelas yang terbuat dari

perak."306

Ibnu Umar tidak mau merninum da,il bejana inng lingkamn dan

tanbalan4n dari Pemk. s

Dalam suafu atsar dari Ais5nh disebutkan,

Dari Aisyah Qt, ia berl<ab, "saungguhnya beliau melamng

menambal bq:ana dangan Paak-'307

Juga demikian halnya dengan pendapat Al Hasan dan hnu

Sit'ln. Sepertinya mereka melamng hal ini r.rntuk fujuan hiasan, atau

kadar perak di dalamnlp sangat banyak. Jadi intinya pendapat orang-

omng salaf sebenamya adalah satu, jadi pada intinya tidak ada silang

pendapat di dalam permasalahan ini.

Adapun gelas yang mirniliki kadar perak yang kecil adalah

diperbolehkan. Hal ini bersandar kepada suatu riwayat,

,,Dari Anas bin Malik r$, sesungguhnya mangkok Nabi $ retak,

lalu beliau (Anas bin Malik) menambal tempat yang retak itu dengan

sambungan yang terbuat dari perak." (HR. Al Bukharil' soa

304 Masarah: Dia adalah Maisarah bin Syuuhabi Al Hamdani Al Kufi. Salah

seorang tabiin. Wafat pada masa pemerintahan AMullah bin Ziyad. Lihat "Sirah

A'lamu An Nubula'" (135-136)
3os Zadan, dia adalah Abu Umru Al Kindi. Dtahirkan di masa kehidupan baginda

Rasulullah. Dia seorang yang iuiur dan dapat dipercaya. wafat pada tahun82 H. Lihat:

"Sirah A'lamu An-Nubula' " (4/280-2811
306 HR. Abdurrazaq dap1m At Mushannaf $LQO/19I935); HR. Baihaqi dalam.As-

Sunan N KubdT/291
307 HB. Baihaqi dalam ,As-Sumn Al Kubdl/Z9); HR. Abdurmzaq dalan. Al

Mushannaf (Ll/69-7Ol
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Karena kadar perak di dalamnya sedikit, sehingga sama seperti
cmcm.

Pasal: Sedangkan mengenai pqFngan pedang, diperbolehkan
adanya kadar perak di dalamnya. Hal ini bersandar kepada suatu
riwayat, "hwah sarung pdang fusulutlah * terbuat dari penk,
gagangng juga dari pemk dan di anbmn5a ifu lingkamn pemk." 309

HR. Atsram, Abu Daud dan Tirmidzi. Tirmidzi mengemukakan, hadits
ini adalah hadits hasan.

Hisyam bin Amru berkata, "Pedang Zubair juga diberi lumuran
perak, dan aku pemah melihatrya."

sementara mengenai cincin, diperbolehkan menggunakan cincin
ynng terbuat dari perak. Karena Nabi $ merniliki sebuah cincin yang

terbuat dari perak. Kemudian cincin itu dipaloi Abu Bakar, umar, dan
utsman, hingga akhimya terjatuh di sumur Ads.310 Riwa3nt ini shahih.

Abu Raihanah , bahwa Rasutullah pemah
membenci sepuluh hal, di antamnSn cincin, kecuali unfuk penanda
penguasa (kekuasaqp;.31 1

Imam Ahmad mengemukakan, bahwa hal ini diriwayatkan dari
penduduk Slnm.

Pasal: Abu AMullah pemah ditarrya, mengenai
omamen hias yang terletak pada pedang. Dia
memperbolehkan hal ini. Dai berkata, "ada suatu riwayat yang

so8 HR. Al Bukhari dalam pembahasan kamlban yang lima (6/3109)
30e HR. Abu Daud 13/25831, dan HR. Tirmidd $jtOiOl
310 63. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pat€ian (l1/Stj66l, dan HR.

Muslim dalam pembahasan tentang pakaian dan perhiasan. 13/53/165613rl HR. Abu Daud dalam penrbahasan tentang pakaian (4/4Bgl
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membicarakan mengenai pedang yang dihiasi omamen kecil dari perak,

sehingga hal ini sama dengan pegangan pedang."

Namun hal ini tidak termasuk dengan yang terdapat pada

pakaian perang dan lainnln

Pasal: Namun fidak diperbolehkan mencampur kadar

emas pada barang-barang tersebut-

Ahmad berkata, "Ada suafu riwa5nt Umar yang menyatakan,

bahua Umar merrilih pedang yang di dalamnya ada leburan emas di

dalamnln."

Tirmidzi meriurayatkan melalui suafu jalur periwayatan yang

bersumber dad Mazidah Al 'Ashri, dia berkata, "saat hari penaklukkan,

Rasulullah mernasuki Makloh dan ada kadar ernas dan perak pada

pedang beliau."Tirmidzi mengernukakan, hadits ini adalah merupakan

hadits Sharib.s\z

Tidak diperbolehkan menggunakan sesuatu dengan ada kadar

emas di dalamnya kecuali dalam keadaan penting dan terpaksa. Seperti

hidr,rrg ernErs, melengketkan sesuatu 5Bng bersifat kedua kadar ini pada

grgr.

Abu Bakar menSntakan, "Diperbolehkan menggunakan kadar

errrals dalam jumlah l,ang sedikit, sebagai suafu analogi dari

diperbolehkannya benda tersebut yang terbuat dari perak. Karena

keduanya (emas dan perak) merupakan barang berharga, sehingga

dapat disamakan dengan yang lainnya". Maka kami telah menjelaskan

masalah ini pada selain iudul pembahasan ini.

312 g3. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang pintu-pintu Jihad (4/1690)
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1609. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Dalam hukuman ta'zir, tidak boleh melebihi hukuman had."

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat masyru' atas suafu tindak

kejahatan yang tidak memiliki hukuman had. Seperti seseorang yang

menggauli budak wanita yang dimilikinya dengan orang lain secara

kongsi, menggauli budak wanita yang telah menikah, menggauli budak

wanita anaknya, melakukan senggama dengan wanita pada dubumya,

atau di saat haid, menggauli wanita asing selain pada kemaluan, mencuri

barang yang belum sampai nishabnya, memmpas harta orang lain, serta

berbagai tindak kejahatan lainnya yang tidak ada hukuman had maupun

qishash di dalamnya. Atau juga melakukan celaan atau tuduhan yang

belum sampai kepada tahap fuduhan berzina (qadzafl. Kesemua ini

hukumannya adalah ta'zir. Hal ini bertujuan unfuk mencegah berbagai

tindak kejahatan yang tidak ada ketetapan hukuman had di dalamnya.

' Ta'zir makna asal katanya adalah al man'u (larangan), dan juga

dapat bermakna an-nushmh (mernberikan banfuan). Maksudnya adalah,

ta'zir merupakan usaha penegakan hukum sebagai benfuk usaha

mencegah tindak kejahatan kepadg sesama.

Ahmad meriwayatkan dua riwayat adanya mengenai kadar
jurnlah hukuman ta'zir. Riwayat pertiama menyatakan, hukuman ta'zir

adalah sebanyak 10 cambuk sebagaimana yang dinyatakan Ahmad di

dalam beberapa kesempatan. Ini juga kesimpulan pendapat Ishaq,

bersandar kepada riwayat,

dari Abu Burdah Al Anshari bahwa ia mendengar Nabi $
bersabda,

Y
o 9.
6e -\> e\\YQf ip,siLlW

ja 
1' ;ril
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,Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali iika

melanggar suatu had kukuman) gng ditentukan Nlah Ta'ala.'(Muttafaq

Alaihf.sls

Riwa5nt kedua, hukuman ta'zir rni mesti tidak sampai kepada

junrlah ukumn hukuman had, sebagaimana lpng dinyatakan Al l$arqi'

Ada kemungkinan maksudnya adalah fidak sampai kepada batas

minimal dari hukuman hadd l|ang dimasyru'kan. Ini merupakan

kesimpulan pendapat dari Abu Hanifah dan Syafi'i. Berdasarkan

pemyataan ini, hukuman ta'zir tidak boleh sampai kepada 40 cambuk.

Karena 40 cambuk menrpakan hukuman had bagi pelaku minum

khamer yang berasal dari golongan hamba sahaSn..Demikian juga di

dalam kasus qadzaf, yang dilakukan seorang hamba sahaya, menunrt

pendapat Abu Hanifah.

Jika kami menlntakan, hukuman had khamer adalah 40

cabukan, maka hukuman hadd fthamer bagt pelaku yang berasal dari

golongan hamba saha3n adalah tidak boleh sampai 20 cambuk,

sedangkan bagi orang 5nng merd€,ka fidak boleh sampai 40 cambuk.,lni

merupakan pendapat di dalam ma&hab Spfi'i. Karena ifu, seorang

harnba sahaya tidak boleh diberi hukurnan cambuk lebih dari L9

cambuk, dan untuk omng merdeka tidak boleh lebih dari 39 cambuk.

Ibnu Abi Laili dan Abu Yusuf berpendapat, batas minimal

hukuman hadd adalah 80 cambuk, sehingga hukuman ta'zir tidak boleh

lebih dari 79 cambuk.

Ada kemungkinan maksud dari pendapat Al Khamqi adalah

setiap kejahatan tidak boleh sampai hukuman hadd yang dimasyru'kan

313 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentarg sanksi had ll2/6848/Fath Al
.Bari; HR. Muslim dalam pembahasan tentang santsi had 13/40/1332-1333), Abu

oaua $tuglh HR. Tirmidzi (4/74r:,31, Hr. hnu Maiph (2/2601); HR. Ad-Darimi

(2/23141, dan HR. Ahmad (4/45)

Al Mughni - @



dalam bentuk hukuman sejenis, dan dapat dilebihkan dari hukuman

yang tidak sejenis. Ahmad pemah meriwayatkan hal ini.

Oleh karena itu, jika hukuman ta'zir disebabkan suatu

persetubuhan, boleh memberikan hukuman serafus cambuk kurang satu

cambukan (99 cambuk), agar kurang dari hukuman had zina. Sedangkan

yang hukuman ta'zir yang disebabkan selain persetubuhan, maka

hukumannya tidak boleh sampai kepada batas minimal hukuman had.

Hal ini bersandar kepada riwayat Nu'man bin Basyir berkenaan

hukuman orang yang melakukan persetubuhan dengan hamba sahaya

istrinya seizin sang istri adalah sebanyak 100 cambuk, dan ini

merupakan hukuman ta'zir. Karena, sebenamya hukuman bagi orang

yang telah menikah itu sendiri adalah rajam.

Said bin Musayyab meriwa5ntkan dari Umar mengenai hamba

sahaya yang dimiliki secam kongsi antara dua orang, Snng disetubuhi

oleh salah seomng perniliknya, diberikan hukuman had zina (iOO

cambuk) minus satu cambukan, (baca: 99 cambuk). Ahmad menjadikan

kedua hadits ini sebagai hujah pem5ataannya diatas.

Qadhi berkata, "Menurut saSn ini merupakan nash Ahmad, yang

tidak perlu diperselisihkan mengenai hukuman ta'zir. Di dalam Madzhab

dinyatakan, hukuman ta'zir tidak boleh lebih dari 10 cambuk, bersandar

kepada suatu hadits, kecuali pada kasus persefubuhan dengan seorang

hamba sahaya sang ishi, yang bersandar kepada hadits Nu'man.

Sedangkan pada kasus persetubuhan dengan hamba sahaya

perkongsian bersandar kepada hadits Umar. Sedangkan selainnya tetap

bersandar kepada hadits umutn, yaifu hadits Abu Burdah. Ini merupakan

pendapat yang baik."

Apabila ditepatkan batas maksimal hukuman, maka batas

minimal tidak perlu ditetapkan. Karena, jika ditetapkan maka akan

menjadi hukuman had. Nabi juga hanya menetapkan batas maksimal,
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sedangkan batas minimal bersandar kepada ijtihad imam, sesuai

pandangannya terhadap keadaan seseoftmg.

Malik berpendapat, diperbolehkan memberikan hukuman ta'zir

melebihi hukuman had, ;ika ini baik menurut seoftmg imam. Hal ini

bersandar kepada suafu riwayat,.bahwa Ma'an bin Zaidah melakukan

penggandaan stempelBaitulmal. Kemudian dengan stempel palsu itu dia

mendatangi penjaga Baitulmal, dan mengambil sejumlah harta benda

didalamnya. Ketika hal ini disampaikan kepada Umar, dia memberikan

hukuman cambuk sebanSnk serafus kali kemudian memenjarakannya.,

dan Umar kembali memberikan hukuman cambuk serafus kali untuk

yang kedua kaliqn kepadanya dan memenjarakan. lalu kernudian

unfuk yang ketiga kalinyn Umar kembali memberikan hukuman cambuk

kepadanp lalu mengasingkanny6.3la

Ahmad melalui isnadnp meriwayatkan, bahwa Ali pemah

mendatangi An-Najasyi saat tengah merninum khamer di bulan

Ramadhan. lalu Ali mernberikan hukuman cambuk kepadanya

sebanyak 80 kali, dan 20 kali karena dia berbuka puasa di siang hari di

bulan 3rou61r*.315

Abu Aswad meriwayatkan, bahwa srntu ketika dia ditugasi oleh

Umar menjadi hakim di Bashrah. lalu didatangkan seomng pencuri

kepadan5ra yang telah melalnrkan stnfu tindak pencurian. Kemudian

Abu Aspad mernberikan hukurnan cambuk sebanyak 25 kali

kepadanyn, lalu mernbehskannya.3l6

314 yu'rl adalah Ma'an bin Zaidah, seorang pemimpin bangsa Arab. Abu Walid

Asy Syaibani salah seomng pahlawan Islam. Menunrt saya, dia menlrdi wali di Yaman

di zaman Al Marshur, sehingga tidak logis untuk menyatakan dia bertemu dengan

Umar. Uhat: "Sairu A'lami An Nubula" (7/97
315 gp. Ath Thahawi dalam "Musyrkil Al Atsar" l3/t68)'
316 H3. hnu Abi Slnibah dalam N Mushanrnf (6/8/4671
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Menurut pendapat kami, hadits Abu Burdah dan juga suatu

riwayat lain yang bersumber dari As-Salanji bahwa Nabi $ pemah

bersaMa,

"hmngskp tang manbqi hukunnn trurg &ma dangan

hukuman had pda kejahatan gng tidak ada hukuman had, maka dia

termasuk orang 5nng zhalim."3u 113rgn6, hal ini merupakan hukuman

yang menyimpang dan bersifat kejahatan dqn kernaksiatan. Sedangkan

kemaksiatan yang ditetapkan hadnSa lebih besar dari yang lainnya,

sehingga tidak boleh menerapkan hukuman ta'zir sama atau melebihi

hukuman had. Hal ini akan menyebabkan hukuman bagi orang yang

mencium wanita yang bukan mahram adalah melebihi hukuman zina ifu

sendiri, dan hal ini fidak boleh. Karena hukuman zina lebih besar dosa

dan kekejiannSn.

Sedangkan hadits Ma'an diatas, ada kemungkinan dia

melakukan kesalahan s@ara akumulatif, sehingga hukuman yang

diberikannya juga lebih ban!,ak. Atau dia melalnrkan kejahatan secam

benrlang, dan atau juga dia melakukan beberapa kesalahan dalam satu

findak kejahatannya. Pertama, dia melakukan pemalsuan stempel

Baitulmal. Kedua, dia mengambil harta benda yang berada di dalam

Baitulmal, dan yang ketiga, dia membuka pinfu Baitulmal dengan tujuan

agar yang menjadi tersangka adalah omng selainnya.

Sernentara hadits An Najasy, di dalamnSn Ali melakukan

hukuman cambuk sebanyak 80 kali, atas perbuatan meminum khamer.

Sedangkan hukurnan ta'zir yang diberikanrya.adalah cambuk sebanyak

20 kali, karena telah berbuka puasa di siang hari di bulan Rarnadhan

tanpa alasan 5nng jelas. Sehingga, hukuman ta'zir yang diterapkan Ali

bukan melebihi hukuman hadd.

3u HR. Baihaqi dalrm AsSt mn N KubnlS/3271.
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Atas dasar ini Ahmad berkesimpulan, barangsiapa yang

meminum khamer di bulan Rarnadhan, maka dia akan diberikan

hukuman had ditambah hukuman ta'ar.

Pasal: Hukuman ta'zn dapat dilakukan dengan

pukulan/cambuk atau penahanan pelaku kejahatan- Namun,

hukuman ta'zir tidak boleh dilakukan dengan memotong salah safu

anggota fubuhnya, melukai, atau mengambil harta bendanya. Karena,

qnriat tidak mencanfumkan salah satu dari ketiga hal tersebut sebagai

hukuman ta'zir. Karena, infi dari hukuman ta'zir adalah memberikan

pelaiaran (didikan) sehingga si pelaku tidak mengulangi kesalahannya

pada waktu-waktu mendatang.

PasaL Hukuman ta'zir terhadap kazus-kasus !/ang
telah ditetapkan, hulnrmnya adalah waiib. Ini merupakan
pendapat Malik dan Abu Hanifah. Sedangkan menurut pendapat

Syafi'i, hukuman ta'zir ini udak wajib hukumnln. Karena, pemah ada

seseorang yang datang kepada Rasulullah & d* berkata, "Aku pernah

menjumpai seorang wanita, lalu aku menciumnya, nalnun tidak sampai

mempergaulinya."' Rasulullah S bertanya, "Apakah dia shalat bersarna

kita?." Dia menjawab, "Ya." Kernudian Rasulullah membaca firman

611u1'r,318

iqi'd+i
"saungguhn5a pefiwbn-pabuabn t/ang baik ifu

manghapuslan' (doa) pefruatan-pabmbn yng buruk." (Qs- Huud

[1U: 114)

318 Telah dijelaslon sebelumryra hadits no.74, rnasahh no.1555.
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Rasulullah juga pemah bersabda mengenai kaum Anshar,
"Terimalah omng baik mereka dan ampuni omng jahat dari mereka."

319

Ada orang yang berkata kepada Nabi $ mengenai suatu

pembagian, "Sesungguhnya pembagian ini tidak mengharapkan
keridhaan Allah." Nabi # marah, namun beliau tidak memberikan

hukuman ta'zir kepadanya.32o

Menurut pendapat kami, selama tindakan yang dilakukan adalah

perbuatan yang dimaktubkan dalam ketenfuan hukuman ta'zir, maka

penegakan hukuman ini harus ditegakkan. Seperti pada tindakan

seorang yang menggauli budak wanita yang dimilikinya dengan orang

lain secara kongsi, menggauli budak Wanita milik isfui, dan lain

sebagainya. Karena, perintah Allah tetap han:s dijalankan. \

Sedangkan pada beberapa tindakan yang tidak dimaktubkan di

dalam ketentuan hukuman ta'zir, maka hal ini memjuk kepada pendapat

imam, dan memperhatikan berbagai maslahat yang terdapat di

dalamnya. Jika seorang imam melihat, apabila tidak menegakkan

hukuman ini akan mernbuat kejahatan merebak, maka dia wajib

menegakkan hukuman ini. Karena, salah safu fugas seomng imam

adalah mencegah kejahatan, dan menjaga hak-hak Allah dalam

penegakan hukuman, sama seperti hukuman had.

31e HR. Al Buk*rari dahm lutamqibu Al Anslnrl7/3799-38011; HR. Mr-rslim dalam
pembahasan tentang keutamaan para sahabat (4/176/1949); HR. Ahmad dalam //
M usnad (L / 289 -29 0l (3 / 162,17 6,187 )

320 gg. AlBukhari dalam Al masaqah (5/Hadis2359-23601i HR. Muslim dalam At
Fadhail 14/ 129 / 1829-7830) dari hadits Abdullah bin Zubair.

Juga HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kamjiban yang lima
(6/3l50/Fath Al Barl); HR. Muslim Dalam Zakat (2/L4O/7391, dan HR Ahmad
Dalam "Musnad"nya (1,/380,41 1)
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Pasal: Apabila orang yang dikenai hukuman ta'zir

meninggal dunia, maka tdak waiib pertanggung jawaban

pada dirin5n. Ini adalah pendapat Malik dan Abu Hanifah. Sementara

Syafi'i berpendapat, si pelaku tetap harus bertanggung iawab (baca: di

qishash). Dalilnya adalah ucapan Ali, "Tidaklah seseorang yang

mendapatkan hukuman had lalu dia meninggal dunia, maka yang benar

adalah harus membunuhnya (si pelaku), kecuali had khamar, karena

Rasulullah tidak'mencontohkan hal ini kepada f.i6. 321 Dia kemudian

mengisyaratkan Umar yang tetap diminta pertanggung jawaban karena

telah menggugurkan janin seorang wanita, saat dia diutus

mendatanginya.Szz

Menurut pendapat kami, hukuman diterapkan adalah sebagai

efek jeradan mencegah merebaknya kejahatan dimana-mana, sehingga

tidak mesti ada pertanggung iawaban bagi terluka disebabkan

penegakkan hukuman seperti had.

Adapun pemyataan AIi yang memberlakukan diyat (denda) bagi

orang membunuh pelaku khamar saat penegakan hukuman had

khamar, tidak diikuti oleh para sahabat lainnya. Mereka tidak

mewajibkan apapun terhadap orang yang menegakkan hukuman had

yang berakibat pada meninggalriya pelaku kejahatan. Demikian juga

Syafi'i dan para ulama lainnya,tidak melakukan hal yang sama dengan

Ali. l-antas bagaimana mungkin dia menjadikan perbuatan Ali sebagai

dalil sedangkan dia juga tidak mengamalkannya?.

Sedangkan pemyataannya terhadap diyat pada kasus janin di

atas tidak dapat dijadikan hujjah. Karena janin ynng gugur itu bukan

dikarenakan hukuman jinayat ataupun ta'zir.

321 1"61', dijelaskan sebelumnya pada no. 25, masalah no.1600
322 Tdah diielaskan sebelumnya pada no. 41, masalah no.1465
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Apabila seorang imam memberikan hukuman had bagi wanita

yang tengah hamil, dia mengalami keguguran, maka imam tetap harus

bertanggung jawab.

Pasal: Seorang suami fidak harus bertanggung jawab

atas pelajaran (ta'zir yang diqnriatkan) yang diberikannya

kepada istrinya yang melakukan nus!,tlz. Seorang pengajar juga

tidak dimintai tanggung jawab atas hukuman yang disyariatkan terhadap

anak didiknya. Ini adalah pendapat Malik.

Sementara Syaf i dan Abu Hanifah berpendapat, dia tetap harus

dimintai pertanggung jawaban. Alasan kedua kelompok ini telah kami

kemukakan pada pembahasan sebelumnya.

Al Khilal berkata, "Apabila seonmg guru mernukul anak didiknya

sebanyak tiga kali, maka ketiga pukulan ini tdak al(an dituntut

pertanggung jawaban, sebagaimana 5nng dinyatakan oleh para tabi'in

dan ulama. Namun.apabila dia memukul keras, biasaqn tidak dianggap

sebagai suatu pelajaran terhadap anak didik, maka dia harus

mempertanggung jawabkannYa.

Qadhi berkata, "Dernikian juga analogi dari pam sahabat kita,

terhadap seorang ayah atau kakek Snng memberilgn pelajaran kepada

anak kecil, hingga menyebabkannya terluka. Dernikian juga dengan

hakim atau staff bawahannya dalam penegakan hukuman ta'zir.

Pasal: Apabila memotong (melakukan . operasi

pemotongan) suatu bagran tubuh seseomng dewasa dan

berakat yang terdapat seienis kanker atau pembesaran

kelenjar pada anggota fubuh ifu dengan seiizinnya, maka tidak

ada pertanggung jawaban di dalam hal ini, apabila ada kesalahan dalam

pemotongan tersebut. Namun apabila pemotongan dilakukan dalam

i@ 
- Al Mughni



benfuk paksaan, ada pertanggung jawaban di dalam hal ini, baik

pemotongan dilakukan imam ataupun yang lainnya. Karena tindakan ini

termasuk kepada kategori pencederaan yang menyebabkan kerusakan

pada fubuh seseorang.

Apabila suafu kanker sifatrrya berbahaya, maka pemotongannya

juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Apabila bagian tubuh yang

dipotong seorang anak kecil atau orang gila, dan pemotongannya

dilakukan orang yang tidak profesional, maka dia harus bertanggung

jawab apabila ada kesalahan dalam tindakannya ifu. Namun, apabila

pemotongannya dilakukan oleh walinya yaifu ayahnya, atau hakim atau

orang yang profesional, maka dia tidak difunfut tanggung jawab dalam

tindakan tersebut. Karena fujuannya adalah kemaslahatan baginya.

Pelaku operasi juga harus memperhatikan berbagai maslahat yang

terdapat dalam tindakannya ini, dan jika dia telah memenuhi hal ini,

maka dia adalah orang png dituntut melakukannya, sehingga dia tidak

dituntut tanggung jawab apabila melakukan kesalahan dalam tindakan

tersebut.

Pembesaran ke[enjar yang dimaksud di atas adalah kelenjar yang

berada di antara daging dan kulit gnng tampak di dalam tubuh, dan

bentuknya seperti pembesaran jakun di sekitar leher. Kelenjar ini dapat

berada di kepala dan juga di tubuh.

Pasal: Apabila seorang wali mengkhianati seorang

anak laki-taki pada suafu keadaan 5;ang sesuai baik di musim
panas atau musim dingin, maka dia tidak dituntut tanggung jawab

apabila terjadi kesalahan dalam tindakannya. Karena, dia adalah orang

yang ditunfut melakukannya secara slpriat, sehingga tidak bisa dituntut

pertanggung jawaban atas kesalahan yang dilakukan yang berefek

negatif bagi si anak. Tidak bisa memberlakukan hukuman seperti potong

tangan di dalam kasus ini.
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Apabila ada seomng lelaki atau wanita dewasa belum dikhitan,

lalu penguasa memerintahkannya unfuk dikhitan, maka apabila yang

mengkhitan seorang dokter yang tidak profesional dan melakukan

kesalahan dalam tindakannya tersebut, maka dia harus difuntut

tanggung jawab. Karena, khitan ini bukan merupakan profesi atau

keahliannya. Namun apabila dilakukan seorang dokter profesional,

maka dia tidak dituntut tanggung jawab. Syafi'i, Abu Hanifah dan Malik

berpendapat khitan ini bukan merupakan suatu kgr,rrajiban. Hal ini

bersglrdar kepada saMa Rasulullah,

"I{hitan itu surumh bgi lald-laki dan kehormahn bagr

w?nita.'gzl

Menurut pendapat kami, memototg bagian fubuh png tidak

sakit, dan dalam pernotongannya terrdapat rasa sakit, maka pernotongan

ini fidak perlu dibkukan, kecualfi apabila pemotongan ini memang

sangat perlu dilakukan. I(arena, dalam usaha pernotongan ini akan

tampak aurat, sehingga apabila tidak wajib tirtak perlu dilakukan.

Pasal: Apabila penguasa men!ruruh seseorirng unfuk
menaiki suatu pagar atau furun ke dasar sumur atau lainnln,
lalu dia terluka, maka menurut Syafi'i dan Qadhi dia harus dituntut

pertanggungjawaban. Karena, si korban terluka saat mentaati perintah

penguasa atau pemimpinnya. Namun apabila yang memerintahkan

bukan seorang pemimpin muslim, dan kemudian mengalami kerugian

fluka) dalam penataan perintah teriebut, maka lang memerintahkan

tersribut harus dituntut tanggungjawab.

323 HR. Ahmad dalam Al Musnad Fn1l, dan HR. Baihaqi Dalam As-Sunan Al
Kubm(8/3251

:rtt G{tf.), )*rSt e3-;:r,vsr
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1610. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila seseoftrng diserang oleh seekor unta dan dia tidak
sanggup menghindari hal ini kecuali dengan memukulnya,
lalu dia memukul dan heuran tersebut mati, maka dia tidak
ditunfut pertanggung jawaban. "

Maksudnya, apabila seseorang diserang seekor houuan dan dia

tidak dapat menghindari kecuali memang harus membunuhnya, maka

dia diperbolehkan unfuk. membunuhnya. Ini merupakan ijma' ulama,

dan dia tidak hanrs mengganti apabila hewan tersebut bukan miliknya.

Ini menrpakan pendapat Malik, Syafi'i, dan Ishaq.

Sedangkan menunrt pendapat Abu Hanifah dan para

sahababrSra, dia harus bertanggrmg jawab atas hal tersebut. Karena, dia

telah merusak harta benda milik orang lain r.rntuk menyelamatkan

dirinya, sehingga dia harus bertanggung jnuab atas hal tersebut. Sama

.seperti orang yang terpaksa harus memakan makanan orang lain dalam

keadaan darurat.

Menurut mereka, apabila korbannln adalah orcmg-oftng yang

bukan mukallaf seperti anak kecil ataupun omng grla, maka dia

diperbolehkan membunuh'dan tehp hanrs bertanggung jawab atas hal

itu.

Menurut pendapat lorni, apabila dia membunuh untuk

mernpertahankan diri, maka hal ini diperbolehkan dan dia tidak difuntut

tanggung jawab atas hal tersebut. Karena, png dibunuh ifu adalah

hauan. Dia juga melakukannya unfuk mempertahankan diri dari

serangan hetaran tersebut. Jika dalam keadaan disemng seperti di atas,

maka sebenamya png membtrnuh adalah heunn yang melakukan

penyerangan tersebut.
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1611. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila ada seseorang memasuki mmahnya dengan

membawa senjata, lalu si pemilik rumah memintanya untuk
keluar namun dia enggan keluar, maka si pemilik rumah

berhak memukuln3n dengan menggunakan sesuatu yang

ringan yang dapat membuatn3n keluar. Jika mengetahui dia

akan keluar dengan menggunakan tongkat, maka si pemilik

rumah tidak boleh memukulnp dengan menggunakan besi-"

Maksudnya, apabila ada seseorang lrang memasuki rumah orang

lain tanpa izin, maka si pemilik rumah dapat meny:ruhnya keluar dari

rumahnya, baik yang datang ifu membawa senjata atau tidak. Karena

dia telah melakukan suatu kezhaliman dengan mernasuki rumah orang

lain, sedangkan pemiliknya merninta unfuk meninggalkan rumahnya'

Apabila dengan perintah orang itu dapat keluar, maka tidak perlu

memukulnya. Karena, fujuan utama adalah mengeluarkan omng yang

masuk ke rumah tanpa seizinn5n.

Ibnu Umar meriwayatkan, bahwa dia pemah melihat pencuri,

lalu dia mengacungkan pedangnln kepada si pencuri. Ada juga

seseorang yang mendatangi Hasan, dan bertanya, "Ada pencuri yang

datang ke rumahku dengan mernbawa senjata, apakah aku boleh

membunuhnya?" Dia menjawab, 'Ya, kamu boleh menggunakan

apapun untuk membunuhnya. "

Menurut pendapat kami, jika memungkinkan baginya untuk

menghilangkan kezhaliman tersebut tanpa harus membunuhnya, maka

dia tidak boleh membunuhnya. Sebagaimana iika dia sedang memarahi

seseorang, maka dia dapat melakukannya tanpa melakukan tindak

pembunuhan.

Adapun tindakan lbnu Umar di atas merupakan suatu usaha

intimidasi (menakut-nakuti), dan bukan berfujuan membunuhnya.
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Apabila enggan keluar setelah diminta keluar, jika diketahui dia

akan keluar apabila menggunakan tongkat, maka si pemilik rumah tidak

boleh mengusimya dengan menggunakan besi. Karena besi merupakan

alat untuk membunuh, berbeda halnya dengan tongkat. Apabila dia

berpaling pergi, maka si pemilik rumah tidak boleh membunuhnya, dan

orang-orang lain juga tidak boleh membunuhnya. Apabila si pemilik

rumah memukulnya hingga pingsal, maka dia tidak perlu

mengkhawatirkan hal ini, karena fujuannya adalah menghilangkan usaha

kejahatan yang akan dilakukan si pencuri tersebut.

Apabila si pemilik rumah memukulnya, lalu temyata tangan

kanannya pufus, lalu dia beranjak pergi dan dipukul lagi kakinya, maka

tindakan ini berakibat hukuman qishash atau diyat. Karena, dia berada

dalam suatu keadaan yang tidak memperbolehkan memukul (hingga

terputus tangannya), dan tindakan ini berefek kepada hukuman qishash.

Apabila orang itu mati disebabkan luka akibat tangannya yang putus,

maka dia harus membayar setengah di5nt.

Apabila dia kembali lagi setelah tangan dan kakinya putus, lalu si

pemilik rumah kernbali mernotong tangan kirinya, atas tindakan ini juga

berefek hukuman qishash. Apabila dia mati, maka ii pelaku harus

membayar sepertiga diyat.

Analogi madzhab men5ratakan, dia harus bertanggung jawab

dengan membayar setengah diyat, karena dua luka yang dilakukan

tgrhadap satu orang, rnaka hukumannya tetap satu. Sebagaimana jika

ada seseorang yang terluka sebanyak serafus luka yang dilakukan

seseorang, kemudian datang orang lain (pih* ketiga) melukainya

dengan hanya satu luka, maka keduanya harus dibagi dua kepada dua

pelaku ini. Karena, diyat tidak bisa dibagi kepada jumlah luka, demikian

juga dalam masalah ini.

' 
Apabila tidak memungkinkan bagi si pernilik rumah mengusir

orang ifu kecuali dengan membunuhnln, atau khawatir orang itu akan
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berusaha membunuhnya, jika dia tidak membunuhnyn terlebih dahulu,
maka si pemilik rumah boleh memukulnya dengan suafu pukulan yang
dapat membunuhnya, atau memotong tangan atau kakinya. Adapun
kerugian si pencuri atas hal ini dianggap sebagai suafu hal yang sia-sia
dan percuma. Karena, si pemilik rumah melakukan hal tersebut unfuk
mencegah kebunrkan yang akan dilakukan oftmg itu, sehingga dia tidak
diqishash atas tindakan tersebut. sebab, si pemilik rumah terpaksa
membunuhnya, sehingga seakan-akan or,,g ifu mernbunuh dirinya
sendiri. Apabila si pemilik rumah mesti harus membunuhnya, maka
orang ifu dianggap sebagai pelaku kezhalirnan.

Adapun dalil hal ini adalah suafu riwayat png bersumber dari
AMullah bin Amnr bin Ash, bahwa Nabi $ pemah bersaMa,

\k:,'rii Jr,, #t$ d- ,k tC t-J ;u' . a a 2

'SbF Wng hafuntn dinnps tarhrya bnp hak, lalu dk
bertarung dan terbunuh, nnka dk (wniru harb) adalah slphid.'gzc

Karena dia te6unuh saat melawan orang zhalim, sehingga dapat
dikategorikan mati qphid, santra seperti seomng Srang adilynng dibunuh
oleh pelaku kezhalirnan.

Pasal: Semua orang llang mengganggu seseorang
yang bertujuan mengambil harta dan jiwanya, maka hukumnya
adalah sarna seperti oftmg lnng m€rnasuld rurnah omng lain, Snng harus
dilawan dengan menggunal.n sesuafu lrang ringan, yang dapat
memberikan perlawanan dengan menggunakan benda ifu.

324 93. Abu Daud dalan As-sunan l4/47lll; HR. A*Nasa'i dalam kihb ef-
Tahrin(3/40991
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Apabila antara dirinya dan mereka ada sungai besar atau parit

atau benteng, sehingga mereka tidak dapat menyerangnya, maka dia

tidak boleh melempar/mernanah mereka (dari iauh)'

Apabila tidak memungkinkan baginya kecuali harus membunuh

mereka, maka dia boleh melawan dan membunuh mereka'

Ahmad berkomentar mengenai Pam pencuri, "Mereka itu

bertujuan melukaimu dan mengambil hartamu, maka lawanlah mereka

sehingga kamu dapat meniaga diri dan hartamu." Atha berujar

mengenai seseorang 5nng berternu pencuri, "Dia harus memberikan

perlawanan dengan sengit." hnu sirin berkata, "Aku tidak mengetahui

ada seseorang lrang enggan melawan Pam pencuri karena takut

berdosa."

Mengenai seseorang Snng hendak mengganggu kehormatan

wanita, lalu wanita ifu melawan dan akhimya membunuh lelaki karena

hendak mempertahankan kehormatan dirinya, Ahmad berkata, "Hal ini

adalah diperbolehkan." Dia kemudian meriwayatkan suatu hadits yang

bersumber dari Zuhri dari Al Qasim bin Muhammad dari Ubaid bin

umair, bahwa ada seseorang yang menjamu sekelompok orang dari

Hudzail. Salah satu dari mereka menginginkan seorang wanita (yaitu

mengganggunya), kemudian wanita itu melempamya dengan

menggunakan batu, lantas lelaki ifu mati. Menanggapi hal ini umar

berkata, "Dia sama sekalitidak dibebankan membayar diyat'" 325

Karena, jika melawan untuk mernpertahankan harta benda

diperbolehkan mengorbankannSa, maka unfuk mernpertahankan harga

diri dan kehormatan bagi seomng wanita dari perbuatan keji lebih

diprioritaskan.

325 HR. Al Baihaqi Dahm As-Sumn Al Kubm 18/337), Baihaqi berkomentar,

"Hadis iri mursal." HR. hnu Abu Sfnibah dalam Al Mushannaf dari Kitab Ad-Diyat,

Bab Seorang lelaki yang ingin mengganggu wanita'" 16/1/407)
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Jika demikian, wanita itu diperbolehkan melawan untuk
mempertahankan dirin5ra jika memungkinkan

Sedangkan barangsiapa lnng menginginkan diri seomng leraki
dan hartanya, maka dia tidak diwajibkan mernberikan perlawanan. Hal
ini bersandar kepada saMa Nabi $ mengenai fitrah,

'G)'Lh .;ilt Lt3'!:rt ol'.-:g'ot)
'Uika kamu khawatir memfi silau atas kilauan pdang mal<a

letakkanlah pkaiarunu di wai,ahmu.'sze

.;uir ir *:; '6i \i J';.*it dtt ip 3K
"Jadilah hamba Allah 5ang tabunuh, dan fingan hdi hanba

Altah ponibunuli.szz

Ustnan juga p€rnah tidak mernbunuh, meshpun dia telah
memiliki kesempatan.

Jika dikatakan, "Anda telah menyatakan mengenai omng yang

berada dalam keadaan darurat, jika mendapatkan makanan yang dapat
menufupi kedaruratannla, dia diperbolehkan memakan makanan
tersebut menurut salah safu pendapat. lantas, mengapa Anda tidak
menyatakan hal ifu di sini?

Menurut pendapat kami, karena mernalon (rnalonan tersebut)
dapat mempertahankan kehidupannya tanpa menyia-nyiakan omng lain.
sedangkan disini, dia menyelamatkan diri dengan mengorbankan jiwa
lain, sehingga tidak ia diuajibkan (mernbunuh)

326 93. Abu Daud (Pembahasan: Fitrnh 4/4261i1; hnu Maph (pembahasan:
Fihah2/3958); Ahmad dalam "Musnad"nya (5/153); Harkim 14/4241, dan Al Baihaqi
dalam As.Snnar Al KubmlS/191) dan sanadnp sahfi.

327 HR. Ahmad dalan Musmd$fa (5/110,2921; danAl Ajri dalam Syariah (hlrn.
42431dari Ahmad bin Hilal.
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Sementara jika memungkinkan bagi dirinya untuk melarikan diri,

apakah dia boleh melakukannya?.

Disini ada dua pendapat. Pertama, dia boleh melakukan ifu,

karena dia dapat menyelamatkan dirinya tanpa membahayakan orang

lain. Kedua, dia tidak boleh melakukan ifu, karena dia harus

mempertahankan dirinya.

Pasal: Apabila ada seseorang menyerang seseorang

lainn5n demi mendapatkan harta atau jiwanya secara zhalim,
atau untuk mendapatkan seor.rng wanita unfuk dizinai, maka

orang ketiga boleh memberikan bantuan kepadanya dengan

mernberikan perlawanan. Apabila ada pencuri mengganggu suatu

kafilah, maka selain anggota kafilah tersebut boleh membanfu

memberikan perlawanan unfuk mereka.

Rasulullah pemah bersaMa,

6:;i*'rf ,4b':)Gl y;r
"Elantulah saudammu gng zhalim abu yang f,ir1fiuli-;.,€28

Dalam hadits lainnya disebutkan,

)qt ,-* aj:t'4';rf".rr lt
'saunggahn5n l<aum muhnin harus 

'*l* 
-|.-ourtu

manghadapi frbah cobaan. EZe

328 H3. Al Bul{rari dalam perrbahasan tentang kezhaliman (5/20 2M3; fath Al
Baari); At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Al Fitan (4/22551Ad-Darimi dalam Ar-
Riqaa (2/2753); Ahmad dalam musnadnya 13/99,201)

329 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pajak, kepemimpinan dan fa'iz
(3/30701Al Albani berkata: sanadnSra lemah.
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Karena apabila tidak ada usaha saling membanfu dalam kasus

ini, maka harta benda dan jiwa orang banyak akan hilang. Sama seperti

para perampok jalanan, apabila mereka melakukan usaha perampokan

mengambil harta benda orang banyak, lalu tidak ada orang yang

melakukan usaha banfuan kepada para korban, maka para perampok

jalanan itu akan mengambil harta benda mereka satu persafu.

Pasal: Apabila ada seseoftmg yang berzina dengan
istri Seseorang, lalu sang suami membunuh lelaki yang telah
berzina dengan istrinya ifu, maka si suami tidak diberikan hukuman

qishash dan juga tidak dikenakan hukuman bayar diyat. Hal bersand'ar

kepada suatu riwayat, bahwa suatu ketika saat Umar sedang makan

siang, tiba-tiba ada seseorang yang datang berlari menuju dirinya sambil

membawa pedang yang berlumuran darah, hingga akhimya dia duduk di

dekat Umar. Lalu datang sekelompok omng menuju Umar dan berkata,

"Wahai Amirul mukminin, sesungguhnya orang ini telah membunuh

sahabat kami bersama isbirnya. Kemudian Umar berkata, "Apa yang

dikatakan orang-orang ini?." Dia menjawab, "Aku menghayunkan

pedang ke paha istuiku, ynng jika ada omng di antara keduanya, maka

orang itu akan terbunuh." Kemudian Umar berkata kepada sekelompok

orang tadi, "Apa pendapat kalian mengenai pengakuan lelaki ini?."

Mereka menjawab, "Dia telah menebaskan pedangnya ke antara kedua

paha istrinya, sehingga mengenai seseorang yang berada di antara

kedua paha ifu, hingga akhimya menebasnya dan kedua paha istrinya."

Kemudian Umar berkata kepada orang ifu, "Jika mereka kembali, maka

datanglah kembali kepadaku." Diriwayatkan oleh Hisyam dari Mughirah

dari lbrahim dan diriwayatkan oleh 5ui6. 330

Apabila seorang wanita melakukannya ftaca: perzinahan dengan

seorang lelaki) karena suka sama suka, maka tidak ada hukuman

330 Tehh dijelaskan sebelumnya pada no.29, masalah no.L4L7
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qishash hagi pelaku kejahatan) jika dia melakukan tindak pidana

(pembunuhan) kepadanya. Namun jika apabila wanita tersebut

melakukannya karena terpaksa (baca: diperkosa), maka yang

membunuhnya wajib terkena hukuman qishash-

Apabila ada seseorang membunuh seseorang lainnya, dan

menuduh bahwa orang ifu didapatkannya tengah berduaan dengan

istrinya. Lalu hal ini diingkari oleh wali, maka ucapan yang dipegang dan

diterima adalah ucapan si wali. Hal ini bersandar kepada perkataan Ali,
,'Apabila datang ernpat or.rng saksi, jika tidak berikanlah ia

hukumannya." 331

Karena, pangkal dasar di dalam hal ini adalah tidak adanya apa

yang dituduhkannya, sehingga hukuman bunuh tidak gugur hanya

karena adanya fuduhan. Ada bebempa riwayat yang berbeda mengenai

pembuktian. Pertama, diriwayatkan bahwa pembuktiannya dilakukan

dengan adanya empat orang saksi. Hal ini bersandar kepada riwayat

Abu Hurairah, bahwa Sa'ad pemah berkata, "Wahai Rasulullah,

bagaimana pendapatmu jika aku menemukan ada seseorang tengah

berduaan dengan istriku, apakah aku harus menunda hingga aku

mendatangkan empat orang saksi?." Beliau menjawab, "Ya.

Riwayat lain menyatakan, cukup menghadirkan dua orang saksi,

karena pembuktian dapat diterima dengan adanya dia di atas si istri.

Maka. Hal ini cukup dengan dua orang saksi. Sedangkan yang mesti

dibuktikan melalui empat orcng saksi adalah dalam kasus perzinahan,

' sedangkan dalam hal kasus ini tidak dibutuhkan penetapan zina.

Pasal: Jika seseoftmg membunuh orang lain, dan dia

mengaku bahwa orang tersebut menyer.rngnya di dalam

rumahnya, pada saat ifu jalan safu-safunya unfuk menyelamatkan

331 Tehh dijelaskan sebelumnyra no.30, masalah no.1417
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dirinya adalah dengan membunuh orang tersebut, maka pengakuannya

tidak dapat diterima kecuali ada bukti yang menguatkannya. Dalam
kasus ini dia berhak dijatuhi hukuman qishash, baik diketahui bahwa
yang dibunuh adalah ingin mencuri di rumahnya atau ingin meminjam
sesuatu darinya atau tidak diketahui motif kedatangannya.

Jika ada bukti kuat dari para saksi yang menyatakan bahwa
pembunuh tersebut menggunakan alat yang sering dipakai untuk
membunuh orang lain, dan ia menggunakan alat tersebut untuk
memukul orang yang dibunuh, maka hukuman qishashjafuh padanya.

Sedangkan jika para saksi tidak menyaksikan adanya senjata yang

dipakai pembunuh dalam melawan orang yang dibunuh atau si

pembunuh menggunakan senjata ynng tidak mematikan, maka hal

tersebut tidak dapat menggugurkan hukuman qishaslnya. Hal tersebut

dikarenakan bahwa mungkin saja orang yang dibunuh ada kepentingan
masuk ke rumah si pembunuh, dan membunuh orang tersebut karena ia
telah masuk ke rumah si pembunuh merupakan suafu pelanggaran.

Jika dua orang saling melukai dan menyatakanrbahwa masing-

masing orang dilukai oleh penyeftrngnya karena ingin menghindari
serangan, maka ke dua orang tersebut diambil sumpahnya unfuk
menyatakan bahwa pemyataannya adalah benar. Jika salah satu terbukti
bersalah, maka ia harus mempertanggung jawabkan luka tersebut. Hal
ini berlandaskan pada suatu kaidah fikih yang menyatakan bahwa asal

sesuatu adalah ketiadaannya.

Pasal: Jika .seseorang menggigit tanghn orang lain,'
maka orang yang digigit tangannya harus menarik
tangannya dari mulut orang yang menggigitnya. Jika gigi
seri orang yang menggigit tangannya terlepas, pada saat ia
menarik tangannya dari gigitan omng yang menggigikrya; maka ia tidak
wajib bertanggungjawab atas lepasnya gigi orang tersebut. Pendapat ini
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adalah pendapat Abu Hanifah, dan Syafi'i yang diriwayatkan dari Sa'id

bin Hasyim dari Muhammad bin Abdullah bahwa seseorang telah

menggigit tangan orang lain, pada saat itu ia menarik tangannya dari

mulut orang yang menggigitr5n dan temyata gigi orang tersebut

terlepas, lalu kedua orang tersebut mengadukan kasus ini kepada Syarih,

ia pun berkata, "lepaskanlah tanganmu dari mulut "binatang buas", ;ika

ada giginya yang terlepas, maka engkau tidak bertanggung iawab

atasnya." Malik dan hnu Abi Laila menyatakan, "Dia wajib

bertanggungjawab," hal tersebut dilandaskan kepada Sabda Nabi $,
"Gigi Sang terabut diganu deizgan 5 *6.'832

Menurut pendapat kami: diriwayatkan oleh Yu'la bin Umay4Bh,

"Aku mempunyai seomng buruh upahan, lalu ia diserang oleh omng

lain, pada kasus penyerangan tersebut mereka saling menggigit tangan

lainnya, ia berkata, "omng png digigit menarik tangannya, lalu pada

saat itu salah satu glgl orang yang m€nggigt tercabut, dan ia
mengadukan kasus tersebut kepada Rasulullah $ dan Beliau mencabut

gigi seri orang tersebut, dan aku merasa bahwa ia berkata: Nabi $
bersabda, "Apakah engkau menggigit tangannya dengan gigitan kuda

pejantan di dalam mulutmu?", Muttaf 61u11l333.

Tidak adanya tanggungjawab terhadap tercabutnya gigi orang

yang menggigit tangan orang lain adalah karena tangan merupakan

anggota tubuh yang sangat penting yang harus dijaga. Hal ini juga

berlaku bagi orang yang menghindar dari serangan orang lain kemudian

ia memotong anggota fubuh orang yang menyerang.

Adapun hadits yang mereka gunakan adalah sebagai digt gigi

yang tercabut akibat kezhaliman. Pada kasus di atas gigi yang tercabut

3s2 Tehh dijelaskan pada foobrote no.22 hadib no. 1491-
333 HR. Al Bul,hari Kitab At llaah (4/22651, Kitab Jihad 16/2973), Muslim KiraD

Al Qamah B/20/L3OLL Abu Daud dalam pernbahasan tentang Diyat (4/4584), An-

Nasa'i Kitab At QaamahS/4781, hnu Maiah Kibb Ad-Digat72656-2657, Ahmad

Kbb Musnad Ahmad,4/222,224,428,430.
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bukan karena kezhaliman, baik itu orang yang digigit zhalim atau yang

terzhalimi, karena menggigit tangan orang lain adalah haram. Kecuali

pada kasus penggigitan yang diperbolehkan seperti ia memegang

sesuafu yang tidak boleh dipegang atau ia menggrgrt tangannya, dan lain

sebagainya yang tidak bisa dilepaskan kecuali dengan menggigitnya, jika

pada kasus penggigrtan tersebut terlepas gigl, maka ia harus

menggantinya. Hal tersebut karena gigitan merupakan hal yang

diperbolehkan, dimana jika terjadi kasus penggigitan tangan dan pada,

saat tersebut tidak ada jalan lain bagi orang yang digrgit kecuali dengan

menggrgrt kembali tangan orang tersebui, maka ia boleh melakukan

penggrgitqn tersebut. Jika pada kasus tersebut omng yang zhalim harus

menanggung kerugian yang dialami oleh orang yang terzhalimi, dan dari

apa yang tercabut dari omng png zhalim.

Kasrrs lainnya adalah kasus penggigitan selain tangan atau

melakukan hal diluar penggigitan, gmg menyebakan rusaknya sesuafu

dari penggigit, pada kasus ini tidak ada tanggungan bagi omng 5rang

drgrsit. Diriwalntkan oleh Muhammad bin Abdullah bahwa seorang

pemuda telah mengambil salah safu corong minyak, kernudian corong

tersebut dimasukkan di antara dm paha kaki orang lain, lalu ia meniup

corong tersebut, pada saat ifu qmng tersebut meftFa bingung dan iapun

menginjak kaki orang tersebut sehingga menyebabkan sebagian gl$nya

tercabut, lalu merekapun mengadukan kasus ini kepada Syarih, Syarih

berkata, "aku tidak mengikat anjing kucing."

Al Qadhi berpendapat, "sebisa mungkin orang yang digigit

harus melepaskan tangannya." Jika memungkinkan ia membukanya

dengan tangan yang lain. Jika tidak memungkinkan dia harus memukul

rahang orang tersebut, jika tidak mungkin juga ia harus melepaskan

tangannya dari mulut orang tersebut, jika tidak mungkin juga maka ia

harus memeras testis orang tersebut dan jika tidak mungkin juga, maka

ia harus memukul perutnya. Urutan di atas tidaklah benar. Hal pertama

kali yang harus dilakukan orang yang digigit tangannya adalah
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melepaskan tangannya dari mulut orang yang menggigikrya, dimana

Nabi $ tidak menjelaskan dan juga tidak mesti dia membiarkan

tangannya digigit oleh orang lain. Karena ifu terbentuklah urutan

sebagaimana yang telah dijelaskan.

Penarikan tangan hanya unfuk melepaskan tangan orang yang

digigit orang lain dan tercabufurya gigi orang yang menggigit merupakan

perbuatan yang diperbolehkan.

sedangkan pemukulan mhang merupakan sebuah tindak

kejahatan yang tidak dipertolehkan untuk melepaskan tangan dari

gigitan.

Penarikan tangan bisa saia harus menanggung sesuatu atau bisa

juga menyebabkan gigi orang l,ang menggigit terlepas, pada kasus

penarikan ini orang yang digigit tangannya harus bisa melepaskan

tangannya. Ketika orang yang digigit dapat melepaskan tangannya tapi

ia memilih unfuk memukul rahang orang yang menggigit dan

menyebabkan tercabufurya grgl orang tersebut, maka ia

bertanggungjawab atas perbuatannln tersebut, karena ia bisa

melepaskan tangannya.

Pasal: Barangsiapa yang mengintip rumah orang lain

kemudian ia melubangi atau membuka pintunya dan lain

sebagainya, lalu pemilik rumah melempamya dengan batu

atau ditusuk dengan kayu sehingga menyebabkan mata

orang tersebut keluar, maka pada kasus ini ia tidak

bertanggungjawab atas perbuatannya. Pendapat ini adalah pendapat

syafi,i. sedangkan menurut Abu Hanifah dia harus bertanggungjawab.

Jika ia masuk ke dalam rumah oftmg tersebut lalu ia melihat ke dalam

rumah atau berinteraksi dengan isfui oftmg tersebut, maka tidak

- diperbolehkan bagi pemilik rumah unfuk mencongkel matanya hanya

karena ia melihat rumah orang tersebut.
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Menurut pendapat kami: diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa

Rasulullah g$ bersabda, "Jika mengintip rumahmu tanpat izin

lalu engkau melempamgn dengan bafu sehingga menyebabkan matanya

tercungkil, maka perbuatanmu tersebut tidailah salah.334'

Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahwa seseorang telah

mengintip dari lubang pintu Rasulullah $, pada saat itu Rasulullah #
menggaruk kepalanya dengan sisir, lalu Rasulullah $ bersabda, 'Uika

aku mengetahui bahwa engkau melihatku, maka aku akan

menampannu dan melunparkannln ke matatnu.335" 14u11u1uo Alaih.

Hal ini berbeda dengan apa yang telah diqiSad<an sebelumnya, karena

ketika seseorang masuk ke dalam rumah arang lain, maka pemilik

rumah pasti akan menufup rumahnya jika ia mengetahuinya. Berbeda

dengan orang yang melihat dari lubang, dimana ia rnelihat rumah tanpa

diketahui oleh pemilik rumah. Pada kasus ini pendapat Ahmad tidak

dapat diterima, karena ia menggunakan q$as, sedangkan kami

menggunakan l<habar dari Nabi *. yang membolehkan pernilik rumah

menghalangi pengintipan dengan melanparkan bafu .

Ibnu Hamid berpendapat, "Pernilik rumah harus

menghalanginya dengan cara lrang paling mudah, dimana pemilik

rumah harus menegur pengintip dan menyuruhnya pergl. Jika pengintip

tersebut tidak mengindahkan teguran pernilik rumah, maka ia boleh

mengancarrulya bahwa ia akan melempamya dengan bafu, jika ia juga

tidak mengindahkan ancaman tersebut, maka pernilik rumah boleh

melempamya. Pada kasus ini mengikuti Sunnah lebih dianjurkan.

sa 93. Al Bukhari dalam pembahasan tentang diVat (12/6902), Muslim dalam'
pembahasan tentang (3/4/76991: fui-Nasa'i Al Qaamah (8/4876), Ahmad Musnad
Ahnad I(2/2431.

335 93. Al Bukhari Kibb Al Libaas 10/1n1.5925/Fath Al Bari, Al Isti'zan 5/2709,
Nasa'i .4/ Qaamah 8/4868, Ad-Darimi DiSaat 2/23U, Ahmad Musnad Ahmad
5/330,334,335.
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' Pasal: Jika pengintip pergi dengan adanya teguran,
maka pemilik rumah tidak boleh melemparnya- Hal ini

dikarenakan Nabi #i tidak melempar pengintip yang pergi karena

adanya teguran dari Beliau. Kasus ini sama halnya dengan kasus

penggigitan tangan orang lain kemudian ia melepaskan gigitannya,

dimana orang yang digigit tidak boleh merontokkan giginya karena dia

telah meninggalkan perbuatan jinayahnya, baik lubang yang digunakan

untuk mengintip besar atau kecil atau lebar. Ulama dari kalangan kami

juga menyebutkan bahwa kondisi di atas juga berlaku bagi pintu yang

terbuka, tapi orang yang membiarkan pintunya terbuka, maka ia harus

menufupnya jika ia mengetahui bahwa orang lain melihat ke dalam

rumahnya dan mengetahui orang 5nng melihat dan berhenti di depan

rumahnya, pada kasus ini penrilik rumah tidak boleh melempar orang

Iain dari dalam rumah.

Jika ada seseorang yang mengintip rumah orang lain, lalu

pernilik rumah melempamya, pada saat ifu si pengintip berkata, "aku

tidak sengaja mengintip.", menurut pendapat Ahmad, pemilik rumah

tidak bertanggungjawab jika mata pengintip keluar. Hal ini dikarenakan

pemilik rumah tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati si

pengintip. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Hamid ia harus

bertanggungjawab, karena ia tidak menghalangi si pengintip

semampunya. Kasus ini juga berlaku bagi pengintip yang mengatakan,

"aku tidak melihat apa-apa ketika aku mengintip."

Jika pengintip adalah orang buta, maka pernilik rumah tidak

boleh melempamya, karena ia tidak dapat melihat apa-apa. Ketentuan

ini juga berlaku bagi omng yang telanjang di jalan, dimana omng

tersebut tidak boleh melempar orang yang melihatnya, karena dia

sendiri yang mengundang omng lain .unfuk melernpamya. Jika orang

yang diintip di dalam rumah adalah perempuan mahramnya, pada kasus

ini sebagian Ulama kalangan kami mengatakan, "pemilik rumah tidak

boleh melempamya kecuali perempuan tersebut dalam keadaan
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telanjang, dimana dalam kasus ini ia dianggap seperti orang lain. Hadits

yang ada menyatakan bahwa pernilik rumah berhak melempamya, baik

di dalam rumah tersebut terdapat perempuan atau tidak, karena di

dalam hadits tidak dijelaskan mengenai adanya perempuan yang diintip.

Nabi $ bersabda, "jika seseomng mengintip tanpa izin, maka aku akan

melempamya." hadits tersebut adalah hadits ulnum 5aang meliputi

perempuan dan lain sebagainya.

Pasal: Benda lpng dilemparkan pemilik nrmah

pertama kalinya tidak boleh benda yang dapat
membunuhnya. Jika pemilik rumah melernpar pengintip dengan batu

yang dapat membunuhnya atau dengan besi berat, maka ia dijatuhi

hukuman qishash, hal tersebut dilandaskan bahwa pemilik rumah

tersebut diperbolehkan melernpar penglntip dengan benda yang dapat

mengeluarkan matanya, karena itu melakukan lernpamn yang lebih

berat tidak diperbolehkan, tapi jika pengintip tidak pergi dengan

lempamn ringan dari pernilik rumah, rnaka ia boleh melernpar dengan

lemparan berat.

LGL?. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Jika hewan temak merusak tanaman orang lain pada

malam hari, maka pemilik binatang tersebut berhak atas

ganti rugi kerusakan tanaman, tapi jika teriadi di siang hari,

maka ia tidak berhak atas ganti rugi kerusakan."

Maksud dari pemyataan di atas adalah pada waktu

pengerusakan tanaman pernilik tanaman tidak berada di sana. Jika

pemiliknya berada pada saat itu maka ia berhak bertanggungjawab atas

kerusakan benda dan nyawa. Permasalahan ini akan kami jelaskan

setelah permasalahan ini. Jika pemilik tanaman tidak berada di tempat

pada malam pengerusakan, maka pemilik he'wan temak hanya
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bertanggungjawab atas kerusakan tanaman, tapi jika kejadiannya di

siang hari maka pemilik hewan temak tidak bertanggungjawab atas

kerusakan yang ada. Pendapat ini'adalah pendapat Malik, Syafi'i, dan

mayoritas Ahli Fikih Hijaz.

Al-l-aits berpendapat, "pemilik hewan temak berhak

bertanggungjawab pada perusakan yang terjadi di siang dan di malam

hari, dengan ganti rugi yang lebih rendah dari tanaman yang dirusak,

kasus ini seperti kasus perzinaan seorang budak." Abu Hanifah

berpendapat, "Pemilik he,,rran temak tidak berhak bertanggungjawab

apapun dari kerusakan, hal ini dilandaskan pada sabda Nabi'fl$336

" (Kerusakan yang diakibatkan oleh) hauan temak tidak dijamin

(tidak ditanggung). "

Maksud dari hadits tersebut adalah pengerusakan, dimana jika

herrran temak merusak tanaman dan pernilik tanaman tidak ada

ditempat, maka pemilik heunn temak tidak berhak bertanggungjawab

atas kerugian yang ada, begifu juga jika kasus pengerusakan tanaman

terjadi di siang hari atau yang dirusak adalah selain tanaman.

Menurut pendapat kami: diriwayatkan Malik dari Zuhri dari

Hizam bin Sa'ad bin Mahishah bahwa unta betina milik Barra'

memasuki kebun seseorang, dan unta tersebut merusak dinding.

Rasulullah # memutuskan: bahwa pemilik harta harus menjaga

hartanya di waktu siang, jika terjadi kerusakan pada malam hari, maka

pemilik hewan temak harus bertanggungiawab atas pemilik 5u6u'337."

Ibnu Abdil Bar berpendapat, "Walaupun kedudukan hadits ini

adalah hadits mursal, tapi hadits ini sangat mashur, yang telah

diceritakan oleh para Imam yang tsiqah dan Ahli Fikih Hijaz menerima

336 Tehh dijelaskan pada nomor masalah nomor453
337 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jual beli (3/3569),lbnu Majah

Kibb N lhkam (2/23321, Malik Al Muw:aththa' (2/37/747), Ahmad Musnad Ahmad
5/ 435-436, sanadnya Shahih.
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hadits ini sebagai dalil. Jatuhnya tanggungjawab kepada pemilik

binatang pada wakfu malam adalah karena biasanya ia menjaganya di
wakfu malam, sedangkan pada wakfu siang kebiasaannya pemilik
kebunlah yang menjaga hartanya. Jika binatang peliharaan berkeliaran
pada malam hari, maka pemiliknya berhak mengganti kerugian yang

disebabkan binatang pelihamannya di waktu malam karena ia

melakukan kelalaian pada wakfu itu. Jika kemsakan terjadi pada siang

hari, maka pemilik kebun telah lalai dalam melaksanakan fugasnya.
B€ifulah Nabi * mernbagi unkfu penjagaan menurut kebiasaan

masing-masing. Adapun pada kasus peng€rusakan selain tanaman,
maka pemilik herr,ran temak tidak berhak bertanggungluab atasnya,

karena hewan ternak biasarrya hanln merusak tarnman saja, karena itu
tidak bufuh penjagaanngra. n

PasaL Sebagian ulama kami berpendapat, 'Alasan
bertanggungiawabnya seorang pemilik hewan ternaknya
pada malam hari adalah jilra pemiliknya melakutran kelalaian
dengan melepaskanngra pada malam hari, tapi iika ia
melepaskannln dari siang, maka ia fidak berhak
bertanggungjawab atas kerugian di malam hari. Sedangkan
pada waktu ia menjaga hewan temaknya, lalu ada seseorang
yang mengeluarkan hewan ternakn3;a tanpa seizinnya, atau
membuka kandangnp maka yang berhak bertanggungjawab
adalah orang yang telah mengeluarkan hewan temak
tersebut atau orang lpng membukakan'pintunya.

Al Qadhi berpendapat, "menurut saya perni$alahan ini berkutat
pada permasalahan posisi pemilik kebun dan pemilik ho,r.ran temak.

Sedangkan pada kasus perusakan tanaman pada desa yang tandus dan

tidak terdapat tempat penggembalaan di sana, kecuali anak sungai dan
jalan.
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Pasal: Jika hewan temak merusak selain tanaman,
maka pemilikn3n fidak berhak bertanggung jawab atas

kerusakan yang disebabkan hewan ternak pada malam hari,

iika pemiliknp tdak menjaganln. Diriwayatkan dari Syarih

bahwa ia telah memutuskan bahwa pernilik heunn temak

bertanggungjawab atas perkara pengerusakan benang tenun seorang

penenun yang disebabkan oleh kambing temak. Syarih berdalil pada

firman Allah &:

)+ ii:1 4,i$ c r(4 i1-i,#:;i 
"i6@6-g,&(4",fie

"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulailran, di w;ahu kduan5a

mqtbqil<an keputu,an menganai bnaman, karqta bnaman ifu dirusak

oleh lambing-kambing kepunlaan kaunnSa. Dan adalah Kani
mangl<sil<an keputuan gng dibqikan oleh mqeka itu." (Os. Al

Anbiyaa' lzLJ.: 781.

Maksud ayat di atas adalah pengerusakan di rnalam hari.

Sedangkan menurut Ats-Tsauri berpendapat pernilik heuran ternak

bertanggungjawab atas kenrsakan di siang hari, iika ia melakukan

kelalaian dalam melepaskan binatangnSn.

Menurut pendapat kami SaMa Nabi $:
"(Kentsakan gng diakibtkan oleh) hewan temak tidak diiamin

(tidak dibnggwgl. " Maksudnya adalah p€ngerusalen. Sedangkan pada

ayat di atas makna adalah pengernbalaan di malam hari.

Pasal: Jika seseorang memilih aniing predator, lalu

aniing tersebut menggigit orang lain ahu hewan temak
pada malam hari ahu siang hari, atau merobek pakaian
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orang lain, maka pemilik anjing tersebut harus bertanggungjawab atas

apa yang dirusak anjing tersebut. Hal tersebut dikarenakan ia telah lalai

dalam memilikinya, kectnli pada keadaan orang lain masuk ke dalam

rumah pemilik anjing tersebut, maka ia tidak berhak bertanggung jawab

atas pengerusakan harta orang tersebut, dimana ia telah dianggap

sebagai pemicu penyeftmgan anjing terhadapnya, tapi jika pemilik aniing

mengizinkan orang tersebut masuk ke dalam rumahnya, maka pemilik

anjing bertanggungiawab atas kenrgian orang tersebut.

Jika anjing merusak harta oftmg lain dengan cam selain

menggigit, seperti menjilat bejana seseorang atau mengencingrnln,

maka pemilik anjing tersebut tidak bertanggung lrwab atas apa yang

dilakukan anjing tersebut, karena perbuatan tersebut bulonlah kebiasaan

aniing predator.

Al Qadhi berkata: jika seseorang menreliham kucing, lalu ia
memakan anak ayam milik seseorang, maka pernilikqn menanggung

apa yang dirusakkan heunn peliharaanryn, seperti pada kasus

penrsakan anjing predator. Pada kasus ini fidak ada perbedaan waktu,

antam siang dan malam, tapi jika kucing tersebut tidak memiliki

kebiasaan memakan anak alam, maka pemiliknya fidak berhak

menanggung kerusakan, hal ini juga sama seperti kasus anjing predator.

Anjing predator dan kucing, jika melukai seseorang tanpa adan5n

pengawasan dari perniliknya, maka pemilikqn tidak menanggung apa

png telah dilukai heunn pelihamannya.

PasaL Jika seseorang memelihara burung merpati
atau burung lainnya, lalu dia melepaskannya pada siang
hari, kemudian bunmg tersebut memakan biji-biiian milik
orang lain, maka perniliknp tidak menanggung kenrgian dari biji-

bijian yang dirnakan burung tersebut. Posisi bunrng tersebut seperti
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he',uan lainnya, dimana kebiasaannya adalah melepasnya pada siang

hari.

1613. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Apa yang dirusak oleh binatang unfuk kendaraan dan

angkutan, maka pemiliknya menanggung kerusakan yang

ada, baik kerusakan karena melukai orang lain dan merusak

harta benda orang lain, baik pemiliknr menunggangnya

atau tidak."

Pendapat ini adalah pendapat Syarih, Abu Hanifah, dan Syafi'i.

Malik berpendapat, "pemiliknya tidak menanggung kerusakan yang ada,

hal ini dilandaskan pada sabda Nabi $: "(Kerusakan 5nng diakibatkan

oleh) hewan temak tidak dijamin (frdak ditanqgang). " Pemilik binatang

unfuk kendaraan dan angkutan tidak menanggung pengerusakan yang

dilakulon oleh heuran temakngn, baik pernilik bamng yang dirusak

berada di tempat atau tidak.

Menurut pendapat kami: Rasulullah S bersabda, "Pemilik

hev,an temak menanggung (kmtsal<an Sang diakibatkan oleh heunn

temak).'438 piri*u*fl.r, oleh Sa'id dengan isnadnya dari Hujail bin

Syarhil dari Nabi $. Diriwaptkan dari Abu Hurairah dari Nabi S).

Pengkhususan sabda Nabi $ dengan menyebut seseomng

sebagai J L++ merupakan suafu bukti wajibnya ia menanggung kemgian

Snng dilakukan oleh he'wan pelihamanqn, dimana ia dapat menjaganya

dari pengemsakan jika ia mengendaminya. tain halnya jika ia tidak

338 g3. Abu Daud dalam pembahasan tentang Digt (4/4592h Ad-Daraquthni
dalam As-Sunan (3/152/208); Al Baihaqi dahm As-Sunan Al Kubra (8,/343), Ath-
Thabrani dalam Ash-ghagir (ha1.153) dari jalur periwayatan Sufuan bin Husain dari

Zuhri dari Sa'id bin Musayrynb, Thabrani berkata: "Mereka berpendapat bahwa

sumbemya bukan dari Zuhri, tapi dari Sufuan bin Husain.", Isnadnya dhaif, Merurut
Zuhri Sufuan bin Husain adalah seomng yang dhaif.
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mengendarainya. Fokus hadits di atas adalah untuk pengendara yang

tidak menjaga pelihamannya.

1614- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Jika kerusakan disebabkan oleh kaki hewan untuk angkutan
dan kendaraan, maka pemiliknya tidak menanggung
kerusakan ]rang ada."

Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah. Sedangkan menurut

riwayat Ahmad bahwa penrilikqn menanggung kerusakan yang ada.

Pendapat ini juga pendapat Syafi'i, dan SSnrih, mereka beralasan bahwa

kerusakan yang dilakukan har.ran temak menrpakan tanggungjawab

pernilik ternak.

Menurut pendapat krami: SaMa Nabi $:
" Pemilik heuan tqnak mqtanggng kqttskan Wng

diakibatkan oleh hewah temak). "Pemilik binatang untuk kendaraan dan

angkutan tidak mungkin mengawasi gerak kaki binatangnya, karena itu

dia tidak menanggung kerusakan yang diakibatkan oleh kaki

binatangnya. Sedangkan jika pengerusakan tersebut diakibatkan oleh
perbuatannya, seperti menghentikan binatangnya dengan tali kekang

secara mendadak, atau ia memukul wajah binatangnya dan lain

sebagainya, pada kasus tersebut ia berhak menanggung kerusakan yang

diakibatkan oleh kaki binatangngn, karena pada kasus ini pemiliknyalah

yang dianggap melakukan pengerusakan. Jika pengerusakan

diakibatkan oleh orang lain, dimana ada omng^lain yang membangkitkan

dan mengefuknya, maka orang tersebutlah yang berhak menanggung

pengerusakan.

Pasal: Jika terdapat dua orang yang menunggangi
binatang unfuk kendaraan atau anglnrtan maka lrang berhak
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menanggung kerusakan adalah orang yang pertama kali
menunggangrnya. Karena biasanya ormg yang menunggangi

pertama kali adalah orang yang mampu unfuk mengendalikannya,

kecuali orang pertiama dalam keadaan sakit atau anak-anak dan lain

sebagainya, dimana orang keduanya adalah orang yang bertindak

mengarahkannya.

Jika terdapat sais gnng menunggangi binatang tersebut, maka

yang berhak bertanggungiawab atas kerusakan adalah sais dan orang

lain yang menunggangnla, dimana jika mereka berdua masing-masing

mengendarai binatang unfuk kendaman atau angkutan dan terjadi

kerusakan maka masing-masing mereka juga bertanggungjawab atas

kerusakan yang ada. Jika terdapat penumpang pada binatang untuk

angkutan, maka terdapat dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat

pertama mengatakan sais dan penumpangnlp wajib bertanggungjawab

atas kerusakan. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa Snng

bertanggungjawab adalah penumpangnln, hal ini dikarenakan

penumpang binatang tersebut lebih berkuasa dibanding sais, dan bisa

juga sais yang bertanggungjawab.

Pasal: Unta gang ditarik dengqn unta lain, jika terjadi

. pengenrsakan harta orang lain maka yang

bertanggungjawab adalah unta pertama. Karena unta
pertama diibaratkan sebagai sais. Jika terdapat unta lain

'dibelakang unta lpng ditarik, maka unta tersebut tidak

bertanggungjawab atas pengerusakan harta orang lain, kecuali jika

terdapat sais pada unta 5nng ditarik. Karena penumpang pertama tidak

dapat menjaga unta tersebut dari pengerusakan. Jika unta yang

digunakan utlrk kendaraan atau angkutan memiliki anak, maka pemilik

unta tidak bertanggungjawab atas kenrsakan yang ada.
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Pasal' Jika unta yang digunakan untuk kendaraan atau

angkutan berhenti di jalan yang sempit, maka pemilik unta

tersebut berhak atas kerusakan grang diakibatkan oleh tangan, atau kaki

atau mulut unta tersebut, hal ini dikarenakan pemiliknya telah sengaja

memberhentikannya di lalan tersebut, tapi jika jalan tersebut lebar, maka

terdapat dua pendapat dalam masalah ini:

Pendapat pertama mengatakan bahwa pemiliknya

bertanggungjawab atas pengerusakan unta tersebut. Pendapat ini adalah

pendapat Syafi'i. Karena pemiliknya harus memastikan keselamatan

dalam memberhentikan unta di tengah jalan. Kasus yang sama seperti

jika ada orang yang meninggalkan tanah liat di tengah jalan sehingga

mengakibatkan tergelincimln omng lain, maka ketenfuan hukumnya

sama dengan ketenfuan hukum di atas.

Sedangkan pendapat ke dua mengatakan bahua pemiliknya

tidak bertanggungiaurab atas kemsakan lBng ada. Karena ia telah

sengaja memberhentikan untanya ditempat lnng luas, sama halnSn jika

ia meninggalkannSn di tanah 1nng tidak berpenduduk.

1615- Masalah: Abu Al Qasim AI Kharqi berlnta,
'Jika dua orang penunggang kuda saling tabrakan, sehingga

mengakibatkan matinya dua binatang yang mereka'
funggangi, maka masing-masing mereka menanggung kuda

yang ditabraknya."

Maksudnya adalah masing-masing yang menabrakkan

funggangannya dengan tunggangan orang lain, jika terjadi kerusakan

jiwa, binatang, barang 5nng dibawa, baik binatang yang difunggangi

adalah kuda, bighal (kuda kecil), keledai, unta, atau salah satu

penunggang menunggang kuda dan lainnyn menunggang binatang

selain kuda, baik tabrakan mereka dari depan atau dari belakang, maka

masing-masing penunggang wajib mengganti kerugian orang yang
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ditabraknya. Pendapat ini adalah pendapat Abu Hanifah, dua ulama dari

kalangan Abu ,Hanifah, dan Ishak. Malik dan Syafi'i berpendapat,

"masing-masing penunggang mengganti setengah dari kerugian Snng

diderita penunggang yang ditabraknya, karena kerusakan 5nng 'ada

diakibatkan oleh mereka sendiri, dimana tanggungannya dibagi dua. Hal

yang sama juga jika mereka masing-masing melukai orang lain dan

menyebabkan orang lain meninggal dunia, maka pada kasus tersebut

mereka wajib mernbagi dua kerugian png. ada-

Menurut pendapat kami, iika salah safu di antara mereka

meninggal dunia karena tabmkan, maka penunggang yang selamat

bertansgungiawab atas kenratian omng tersebut, kasus ini serupa jika

penunggang 5nng meninggal dunia berhenti di tengah jalan kemudian

penunggang lain menabmkn5n. Dengan ketenfuan tersebut, jika nilai

yang rusak akibat tabmkan sanna, maka mereka tidak bertanggungjawab

atas kerusakan penunggang lainnln, tapi jika salah satu penunggang

lebih besar nilai kerusakannya daripada Penunggang lainnya, maka ia

harus dapat mengganti kerusakan 3nng lebih tersebut. Jika salah safu

binatang yang difunggangi mati, maka pemilik binatang yang hidup

mengganti binatang yang mati tersebut. Jika kerugiannya berkumng,

maka kerugian tersebut harus dikurangi.

Pasal: . 'Jika salah safu penunggang mengambil jalur

penunggang lainnp, dan penunggang tersebut tahu bahwa

itu bukan jalumya dan ia menabrak penunggang di jalur

tersebut sehingga menyebabkan matinya kedua hewan yang

ditunggangi, atau mati salah satunya, maka pada kasus ini

penunggang yang menabrak tersebut bertanggungjawab atas kerugian

yang diderita penunggang lain, karena dialah penyebab kecelakaan

tersebut yang menabrak orang lain di jalumya, kastis ini serupa dengan

kasus penabrakan penunggang binatang yang sedang berhenti.
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1616. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Jika satah safu penunggang berjalan, dan pada saat itu
penunggang lain berhenti di jalurqTa, maka ia
bertanggungjaurab atas kerugian lnng ada."

Pendapat tersebut adalah pendapat Ahrnad, dirnana yang

menabrak orang png berhenti adalah orang yang sedang berjalan

tersebut, karena ifu dia harus mengganti kerugian Snng ada. Jika pernilik

binatang 5nng sedang berhenti meninggal dunia akibat tabrakan, atau

binatang yang difunggangi rnati, rnaka penabrak bertanggunglruab atas

keiadian ini, karena ia telah mencelalokan jiwa dan birntang orang lain.

Jika penunggang !/ang sedang berhenti tersebut mengelakkan

penabrakan tapi dengan pengelakannlp tersebut mengakibatkan

penabmkan, maka pada kasts ini mereka dianggap saling Mabralon.
Hal ini dikarenakan kecdakan tersebut teriadi karena perbmtan mereka

berdm. Jika penunsgang png berhenti sengajar berhenti di jalan

tersebut, dimana jalan 1png dilintasi adalah firlan yang semrpit, maka

pada kasus ini penunggang yang berhenti tersebut bertanggungjaurab

atas tabrakan Spng ada. Pada kepdian ini tabrakan disebabkan oleh

perbuatan penunggang yang berhmti drjalan sempit, karena ifu ia harus

bertanggungjawab atas kecelakaan SBng ada. Kasus lrang sama seperti

jika seseomng menanrh batu di tengah ialan atau duduk di tengah jalan,

lalu dengan keadaan tersebut orang lain jafuh dibuatqp.

LGL7. Masalah: Abu Al Qasim Al Ktrarqi berkata,
'Jika terjadi tabrakan anhra dua orang yang sedang

berialan, maka masing-masing keluarga harus saling

memberi diyat.'

Pemyataan di atas diriwayatkan dari Ali:{9, Perbedaan pendapat

pada permasalahan di sini seperti perbedaan pendapat pada masalah

penabrakan dua omng penunggang kuda, tapi pada kasus ini masing-
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masing keluarga tidak difuntut hukum qishash. Karena posisi keluarga

pada kasus ini seperti orang yang tidak punya hak qishash. Jika

disepakati bahwa keluarga yang bertanggungiawab atas kerugian adalah

dari ahli waris atau tanggungiawab kenrgian hanya ditimpakan pada satu

pihak saja, maka mereka waiib mengganti kerugian yang ada'

. Pada kasus di atas ketentuan hukuman qishash tidak berlaku

apakah tabrakan yang ada dilakukan.dengan sengaja atau tidak, karena

biasanya suafu tabrakan tidak akan menyebabkan adanya kematian.

Kematian yang terjadi karena unsur kesengajaan, maka ia dianggap

sengaja. Pada kasus ini tidak ada perbedaan jika kedua penunggangnya

sama-sama melihat, sama-sama buta, dan safu melihat sedangkan

penunggang lainn5n buta.

Jika kedrn Penunggang adalah dua orang yang hamil, maka

mereka berdua sama seperti dua omng laki-laki. Jika kedua orang

tersebut kegugumn, mat<a masingmasing orang harus

bertanggungjawab atas sepanrh janinnyn dan janin orang lain. Karena

mereka berdua telah berkongsi dalam pernbunuhan janin. Mereka iuga

duafuhi hukuman mernbebaskan tiga budak. Satu budak untuk menebus

kesalahan karena mereka membunuh janin orang lain, dan dua budak

unfuk menebus kesalahan karena mereka berkongsi dalam membunuh

ianin. Jika keguguran hanln dialami satu pihak saja, maka masing-

masing dari mereka hanrs mernbebaskan dua budak.

Jika mereka sdrna€arna keguguran dan tidak meninggal dunia,

ma}a masing-masing orang menan[gung separuh janin orang lain, jika

m€relG jatr.tr rnaka mernbebaskan dm budak. Jika penunggang

binatang dan orang png sedang berialan saling bertabrakan, maka

kastrsnyn seperti tabmkan penunggang binatang dengan penunggang

binatang lainnya. Jika dua perun(gang kuda saling bertabrakan, maka

kasusnya sama seperti dua omng png sedang tabrakan'
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PasaL Jika dua orang budak saling bertabrakan, dan
mereka meninggal dunia akibat tabrakan, maka mereka
fidak dijatuhi hukuman karena mereka sudah tidak berharga
lagi, dimana harga satu budak bergantung pada harga budak
lainnya. Jika salah safu meninggal dunia, maka nilainSn
tergantung dengan budak yang hidup. Jika ia meninggal
sebelum dipenuhi , maka jatuh harganya dengan

kematian tersebut. Jika orang yang merdeka saling tabrakan dengan

budak sehingga menyebabkan kematian ke duan5ra, maka orang yang

merdeka wajib membayar diyat dengan membebaskan budak, kemudian

berpindah kepada penggantian nilai kerusakan hamba dan wajib diganti

nilai hamba dari warisan oftmg devuasa.

Jika nilai orcmg gnng merdeka lebih banlrak dari pada nilai

budak, maka gugurlah kelebihan nilai tersebut, tapi jika nilai budak lebih

besar dari nilai otang 3nng merdeka, maka p€rnilik budak boleh

mengambil kelebihan nilai dari harta warisan omng merdeka. Orang

merdeka dijafuhi hukuman pernbebasan budak, sedangkan budak tidak

dijafuhi hukuman apa-apa. Karena jika hukumannya diganti dengan

hukuman kafarat puasa, maka nilainya akan hilang dengan

meninggalnya budak tersebut. Jika han5ra budak Snng meninggal dunia,

maka orang yang merdeka hanrs menanggung nilainya, hal ini

dikarenakan si budak tidak mempunSni keluarga.

Jika yang meninggal dunia adalah omng png merdeka, maka

budak tersebut harus membebaskan seoftmg budak dan berpuasa dua

bulan berturut-turut, jika budak tersebu[ rireninggal dunia sebelum

melunasi kamjibannya, maka keunjibannSn tersebut sudah gugur. Jika

omng yang tidak dikenal menrbunuh budak tersebut, maka orang yang

membunuh tersebut harus mernbebaskan budak dan hukuman budak
'tersebut pindah kepada png menabmknya.
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1618. Masalah: Abu Al Qasim At Kharqi berkata'

"Jika kapal munhadirah (datang) menabrak kapal

mushaa,adah (berlabuh) dan kedua kapal tersebut

tenggelam, maka kapal munhadirah bertanggungjawab atas

kapal mushaa'adah, kecuali tabrakan kapal munhadirah

disebabkan oleh angin, dan nakhodanya tidak sanggup

untuk mengendalikannYa

Maksudnya adalah bahwa jika dua kapal bertabrakan, maka

terdapat dua keadaan: keadaan pertama adalah kesamaan keadaan

seperti di laut atau di air yang tenang atau salah satunya munhadirah

dan yang lainnya mushaa'adah. Pada pembahasan ini kita mulai dari

pembahasan apabila salah satu dari kapal tersebut posisinya sebagai

kapal munhadimh d?l.rt kapal lainnya sebagai kapal mushaa'adah'

Masalah ini juga terdapat dua keadaan. Pertama bahwa nakhoda kapal

lalai dan ia punya kemampuan unfuk mengendalikan kapal dan ia tidak

mengendalikannya, atau alat-alat kapal dan awak kapal belum lengkap,

maka dalam kasus ini kapal munhadimhwajib mengganti kerugian kapal

mushaabdah, dimana kapal munhadinh telah jatuh dari ketinggian yang

menyebabkan tenggelamnya l<apal mushaa'adah. Pada kasus ini kapal

munhadimh diibaratkan seperti kendaraan yang berjalan menabrak

kendaraan yang sedang berhenti yraifu kapal mushaa'adah'

Jika kedua kapal tersebut satna-sama tenggelam, maka kapal

munhadimh wajib mengganti kerugian kapal mushaa'adah, dan kapal

mushaabdah tidak menanggung apapun dari kejadian tersebut. [-ain

halnya jika kelalaian dari pihak kapal mushaa'adah, dan kapal

munhadimh tidak melakukan kelalaian, maka dalam kasus ini yang

menanggung kerugian adalah kapal mushaabdah. Jika nakhoda kedua

kapal tersebut sama-sama tidak melakukan kelalaian, dimana tabrakan

tersebut diakibatkan oleh angin kencang atau arus aimya sangat deras,

maka kapal munhadimh tidak menanggung apapun dari kerugian yang

ada. Hal ini dikarenakan nakhoda kapal munhdimhtidak dapat berbuat
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apa-apa dengan keadaan tersebut, dimana lopal sudah tidak bisa

dikendalikan dan Allah fidak memberatkan seseoftmg kecuali hal
tersebut sanggup dilakukannya.

Keadaan kedua: jika naLhoda l+apal munhadimh dan kapal
mushaabdahsama-sarna lalai dalam menjalankan fugasnya, maka dalam
kasus ini masing-masing nalt:l'roda wajib mengganti kemgian yang

diderita nakhoda lainnya, baik kerugian tersebut berkaitan dengan jiwa

dan harta seseomng. IGsus ini sama seperti kasus kedua penunggang

kuda yang saling bertabmkan. Jika tidak melakukan kelalaian maka
mereka berdua tidak menanggung apapun.

Menurut AsySyafi'i, terdapat dua pendapat dalam keadaan tidak
adanya kelalaian dari kedua nakhoda. Pendapat pertama: masing-

masing harus menanggung lainnln. Karena tanggrrngjawab ada ditangan

mereka berdua, maka mereka berdua hanrs bertanggungjawab atas

kerusakan lainnlra. Kasus ini seperti dua penunggang kuda 3nng saling

bertabrakan

Menurut pendapat lami: Para pelaut tidak menjalanl{an kapal

mereka dengan kemauan mereka, dan pada hakikatrya mereka tidak
sanggup unfuk mengendalikan lopal secara sepenuhnSn. Karena itu
keadaannya sarna seperti petir lrang menyambar kapal dan

menyebabkannya terbakar. KasusnSn berbeda dengan dua penunggang

kuda yang saling bertabrakan, dimana mereka berdua dapat

mengendalikan kudanya. Jika salah satu dari mereka melakukan

kelalaian, maka ia harus mengganti kenrgian omng yang ditabrakn5n.

Jika kelalaian kedua nakhoda kapal berbeda, maka pemyataan yang

diambil adalah pemyataan nakhoda kapal munhadinh, karena asal dari

sesuafu adalah tidak adanya kelalaian, dan pemyataannln tersebut dapat

dipercaya sama halnya seperti orang 5nng dititipi bamng titipan.

Menurut Syafi'i jika kedr.ra nalttroda sdn€rsornd melakukan

kelalaian, rnaka masing-masing mereka mengganti separuh dpri nilai
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kerugian yang ada, seperti pemyataannya pada kasus dua orang

penunggang kuda seperti yang terlah dijelaskan sebelumnya.

Pasal: Jika kedua nakhoda merupakan pemilik kapal,

maka keduanya dianggap impas, dan jika ada kelebihan nilai

maka kelebihan nilai tersebut wajib diganti, tapi jika kapal tersebut

adalah kapal se'u.raan maka masing-masing nakhoda wajib mengganti

kerugian kapal lainnya dan tidak ada kata impas pada masalah ini. Jika

terdapat penumpang orang yang merdeka di dalam kapal, dan mereka

meninggal dunia karena tabmkan yang disengaja, maka kedua nakhoda

kapal wajib dijatuhi hukuman qishash. Jika penumpangnya adalah

budak, maka kedua nakhoda tidak diiatuhi hukuman apa-apa jika

mereka adalah orang yang merdeka.

Jika tabrakan tersebut tidak disengaja, maka wajib membayar

di5ntbagi orang yang merdeka dari kedua keluarga nakhoda kapal, dan

mambayar budak senilai harganSn. Jika kedtn nakhoda dari kalangan

budak, maka mereka wajib dijafuhi hukuman mati, tapi jika mereka

meninggal dunia maka tidak ada lagi kauajiban bagi mereka.

Jika tidak ada kelalaian dalam tabrakan tersebut, maka tidak ada

ganti rugi apapun. Jika di dalam kapal terdapat barang-barang titipan

dan barang mudharabah. maka barang tersebut tidak ditanggung.

Karena orang yang difitipi tidak berhak menanggung barang yang rusak

atau kehilangan jika ia tidak melakukan kelalaian.

Jika kapal yang digunakan telah disewa, maka tidak ada ganti

rugi bagi kedua nakhoda. Jika terdapat kapal tersebut disewa untuk

mengantarkan barang-barang ke daerah lain, maka tidak ada

tanggungan, karena kecelakaan tersebut merupakan hal yang tidak

dapat dihindari.
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Pasal: Jika salah satu kapal berhenti dan kapal
lainnya berjalan, maka kapal yang berhenti tidak menanggung

kerugian apapun, dan kapal yang berjalan menanggung kerugian kapal

yang berhenti jika ia melakukan kelalaian, jika ia tidak melakukan

kelalaian, maka ia tidak menanggung apapun seperti yang telah kita
jelaskan sebelumnya.

Pasal: Jika dikhawatirkan kapal akan tenggelam, dan
nakhbda menyruruh awak kapal unfuk membuang sebagian
barang yang ada agar kapal bisa tidak tenggelam, maka ia
tidak menanggung kerugian apapun. Karena tindakan tersebut adalah

unfuk kemaslahatan bersama. Jika perintah pembuangan sebagian

barang ke laut bukan dari nal'*roda kapal, maka ia wajib menanggung

kerugian tersebut. Jika ada oftmg yang mengatakan kepada omng

lain, "buang barangmu dan pernilik barang menerima perintah

tersebut, maka ia orang Snng menyuruh tersebut tidak menanggung

kerugian apapun. Jika ia berkata, "Aku yang bertanggungjawab

atas kerugian barang yang dilemparkan ke laut." maka dalam kasus

ini dia harus menanggurlg kerugian yang ada. Hal ini dikarenakan

pemilik barang tersebut telah melemparkan barangn5ra karena ada

arahan untuk mengganti barang tersebut dari omng yang

memerintahkannya. Hal ini sama seperti kasus jika seseorang

mengatakan, "bebaskan hambamu aku akan membayar senilai

harganya." jika ada orang yang mengatakan, "lemparkanlah barangmu,

aku dan penumpang lainn5n akan mengganti kerugianmu.", maka

dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama: orang yang bertanggungjawab adalah orang

yang memberi perintah membuang barang. Ini adalah pendapat

Syafi'i yang dinyatakan juga oleh Abu Bakar. Alasannya adalah

d
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karena omng memberi perintah telah menyatakan ia akan menanggung

kerugian yang ada.

Al Qadhi berpendapat, "Jika ada tanggungan bersama seperti

seseorang mengatakan, "Kami bertanggung jawab atas kerugianmu.",

atau dia berkata, "masing-masing dari kami akan menanggung

kerugianmu atau seperernpat kerugian, maka yang ditanggung adalah

apa yang telah disebutkan." Pendapat tersebut adalah pendapat

sebagian ulama kalangan Syafi'i. Pengikutsertaan orang lain dalam

menanggung kerugian, iika fidak disetujui maka mereka tidak berhak

menanggung apapun. Jika mereka telah menyatakan kesediaannya

unfuk menanggung kerugian Snng ada, rnaka mereka semua wajib

mengganti kerugian yang ada.

Jika ada orcmg yang mengatakan, "lernparkanlah bamngmu, aku

dan penumpang kapal ini telah m€ngizinkan akan menanggung

kerugianmu, tapi pada kenyrataannla seluruh penumpang

mengingkarinya, maka omng tersebut wajib menanggung kerugian

sendirian. Jika ada orang yang mengatakan, "lemparkanlah bamngmu

aku akan menanggung separuh kerugianmu, dan saudaraku akan

menanggung sisanya.", lalu oftmg tersebut melemparkan barangnya,

pada kasus ini orang yang mengatakan pemyataan tersebut

menanggung separuh kerugian dan yang lain fidak menanggung

kemgian karena mereka tidak berhak menanggungnya.

Pasal: Jika seseorang menenggelamkan kapal dan

seisinya dengan sengaia beserta penumpang kapal tersebut
karena mereka fidak pandai berenang, maka orang yang

menenggelamkan kapal tersebut wajib dijatuhi hukuman qishash darr

wajib menanggung kerugian jiwa dan barang png ada. Jika tdak

disengaja, maka ia menanggung pembebasan budak dan di5at ahmrbagr

keluarganya. Jika tenggelamnya dikarenakan unsur kesengajaan dan
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tidak sengajalAmdut Khatal, seperhketika ia mernperbaiki kapal dan ia

mencabut papan atau pakunya, lalu ada sisa lubang di sana, maka ini

dinamakan dengan amdul khata'. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al

Qadhi dari Madzhab Syafi'i.

Pendapat yang benar adalah bahwa kesalahan tersebut

merupakan kesalahan yang disengaja. Karena ia bemiat untuk

memperbaiki kapal, tapi ia salah dalam memperbaikinya, hal ini seperti

kasus jika ada orang yang melempar binatang buruan, dan lemparan

tersebut terkena orang lain. Pada kasus pencabutan papan pada

tempatnya, tapi dia tidak mencabut pada tempabr5n, maka hal ini

dinamakan dengan Amdul l{hata'. Wallahu a'lam-
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Diriwayatkan dari Abu Huraimh bahwa Nabi S pemah

bersabda,

vf rLH ) # G e? p. hr q:-,:;t

,*''ii C*i:i.# r Ahrc;lr W'G \V
$$ * J\+'r('rf ^?it +if tf i4:b

*'rl if 'u J6.;>vy y e?2'

'Allah menjanin omng tnng keluar di jalan-N5a, 5ang tidak ada

keluar kecuali karena berjihad di jalan-Ku dan bqiman kepada-Ku serta

membenarkan msul-msul-Ku. Dk alen bemda dalam jantinan-Ku

dan Aku akan memulanglenryp ke tanpt tinggpktn gng dutu
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nmpasan (perang).' (Muttafaq Alaihl.sar:,
Dalam riwayat Muslim disebutkan,

t'u";lt fAt ,tr ^hr ,b G /,ta:.it [r,

"Perumpamaan mujahid di jalan Allah bagail<an seorang yang

berpuasa dan berdiri metnbaca a5nt Nlah (shalat).3$

Dalam riwayat lainn5la, yang'bersumber dari Anas, Rasulullah $
bersabda,

G:r$LJt'o, pL'rrlf lt ,b Gi:iu;J

Pergi pda uaktu pgi abu pda vnktu sore di jalan keridhaan

Allah itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya, HR. Bukhari.sl

339 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang keimanan l1/36/Fath Al hrtt;
HR. Muslim dalam pembahasan tentang Kepemimpirnn (3/703/L495-1496); HR.
An-Nasa'i dalam Al Jihad(6/37231; dan HR. Ahmad Dalam Musnad-nya(2/231,3841

340 93. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Jhad (6/2787/Fath Al Barlt; HR.
Muslim dalam pembahasan tentang Kepemimpinan (3/110/1498); HR. An-Nasa'i
dalam pembahasan tentang Jihad (6/3124); dan HR. hnu Majah dalam pembahasan

tentang Jihad (2/2754) dari hadits Said Al Khudri, dan sanad hnu Majah lemah. Di
dalam Az-huariy' disebutkan, Dalam sanad periwayatannya ada Athiyah bin Saad Al
'Aufi, yang dianggap lemah oleh Ahmad dan Abu Hatim serta ahlu hadits lainnya. HR.

Malik Dalam Al "Muwatha" (2/7/4r'.3l
341 63. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Jt'rrd (6/2792/Fath Al Barl; HR.

Muslim dalam pembahasan tentang Kepemimpinan (3/Ll2/1499); HR. At-Tirmidzi
dalam pembahasan tentang Keutamaan Jihad (4/1651); HR. Ibnu Majah dalam
pembahasan tentang Jihad (2/2755-27571; HR. Baihaqi Dalam As-Sunan (9/1581,

dan HR. Ahmad dalam Al Musnad(3/L32,747,L53,263-264)

tempat keberangkatannya dengan mendapatkan pahala atau harta

\ /o

Jul ofi sitjl
2-'////
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1619. Masalah: Abu At Qasim Al Kharqi berkata,

"Jihad hukumnya fardhu kifayah- Apabila salah seorang

menunaikannya, maka gugur kewaiiban bagi orang lainnya-

Makud fardhu kifatnh, apabila salah seorang menunaikannya

(baca: jihad), maka orang lain yang tidak ikut menunaikann5ra tidak

berdosa. Apabila salah seorang Snng sestni menunaikannya, maka

gugur karajiban bagi orang lain unfuk menunaikannya.

Khitab di awal permulaannyn mencakup semua orang' sarna

seperti fardhu ain. Hanln saia kedmq;a berbeda. Kalau fardhu kifayah,

akan gugur keurajiban orang banyak, apabila salah seomng telah

. Sedangkan krdhu ar??, fidak akan gugur kauajiban

setiap orang, dengan adanln pelaksanaan 1nng dilaln"lkan orang lain.

Jihad termasuk kategori fardhu kihlnh. Ini merupakan

kesimpulan pendapat pam ulama.

Said bin Musaypb menptakan, iihad hukumnp adalah fardhu

ain. Hal ini bersandar kepada firman Allah di dalam Al Quran,

Bemngkattah kamu bik datam kadaan merzrsa ringan maupun

bmt, dan berjkadlah kamu dengan harb dan dirimu di ialan Allah.IQS

At-Taubah [9]: 41)

t1--! (:.:s ?bi t:, I i fi S y

"Jila kamu tidak bemngkat untuk bqPffiryI niscaSa Allah

manyil<,a lannu dangan sil<sa Wg pdk." (Qs. At-Taubah [9]: 39)

Dalam ayat lainnya A[ah iuga berffrman,

pembahasan tentang Jihad (2/2755-27571; Al Baihaqi Mlam As-sumn (9/158), dan

Alrmad dahm Al Musmd l3/132,L41,153,263-2@l
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o o ! o 7, lo, '4;7r}-;*'-11 U'ot; 
)?L;

if;,3vl4i5
'Diu,njibkan atas kamu bapemng, padahal berperang ifu adalah

sesuafu Snng kamu benci."(Qs. Al Baqarah l2l:216)

Dalam suafu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :9,
Rasulullah $ bersabda,

olz
d*^;n

OtAt'up,*
"Siapa 5ang mati dalam kadaan b;r- pqnah berp*ang dan

frdak terbetik Jt'trenp untuk bapaang mati di abs cabang

kemunaffkan.'42

Menurut pendapat kami, Allah berfirman,

'bi'4i\ft )A1 $'e'4"9i ia i,:#i "jq$
;ritS A.t*,i5$5i{ifr',1o"6X5 4t;1,$t W O

",AtifrGkjiA;$*riiF
'TidaHah sama anbra muhnin Snng duduk 6nn7 tidak ikut

berperang) yang bdak mempuryai uzur dangan oftng-ofiang yang

berjihad di jatan Attah dengan harta mereka dan 1Twarynt. Allah

melebihkan omng-orang 5nng berjihad dengan harta dan jiwnnSa atas

342 gp. Muslim dalam pembahasan tentang Kepemimpinan (3/L58/75L7); HR.
Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad, (3/2502); HR. An-Nasa'i dalam
pembahasan tentang Jihad (6/3097), dan HR. Ahmad Dalam Al Musnad-nyra (2/374).
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omng-oftng 3ang duduk safu.deraiat. Kepada masing-masing mereka

Allah menjanjikan pahala jnng baik (swga)." (Qs. An Nisaa' [4]: 95).

Ayat di atas menunjukkan bahwa oftIng 5nng duduk saja dan

tidak berjihad tidak berdosa, dengan adanya pelaksanaan iihad oleh

saudara-saudaranya.

Allah berfirman,

lihAjo#A\ 5(u{'
riti;j,VAj y-41 OlJitil-W #it;

<,ir|Ai"dy-w

8in',;t{ii'iru

'Tidak sepafubzga bagi mukminin itu p*gi sernuzrntn (ke mdan
penng). Mengapa tidak pergi dari tiaytiap golongan di antan merel<a

bebempa orang unfuk memperdalatn pengetahuan merel<a tentang

agama dan unfuk memberi peringatan kepada kaunnSa apabila merel<a

telah kembali kepadangn, supap mereka ifu dapat meniaga diinp-" (Qs

At-Taubah l9l 1221.

Rasulullah S juga pernah mengirim beberapa kelompok

pasukan (detasemen), sedangkan saat ifu beliau dan beberapa

sahabatnya tidak ikut serta.

. Adapun ayat yang dijadikan hujjah (oleh Said bin Musayryab),

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, telah dihapus

hukumnya oleh a5nt,

Al Mughni - l4es l



';;etibA.fi.Fl 5(Y3

'Tidak sepafubzya ba@ mukninin ifu pergi semuanp (ke medan
perang);'(Qs. At-Taubah [9]' 122). W. Atsram dan Abu Daud).34s

Ada kemungkinan ayat tersebut berkenaan dengan perintah
Rasulullah $ kepada ummat Islam kala itu unfuk menunaikan jihad saat

Perang Tabuk, dan pelaksanaannya saat itu wajib. Hal ini berkenaan

dengan keengganan Sa'ad bin Malik dan dua orang sahabatrya yang

tidak ikut berjihad. Meskipun pada akhimya mereka bertobat dan

mengakui kesalahan mereka, dan Allah pun mengampuni mereka.34

Demikian juga, jihad ini diunjibkan kepada omng-omng yang

diperintahkan oleh imam pernimpin mereka. Sebagaimana sabda
Rasulullah $,

t:-*v i-,at ril:

'Jil<a l<alian diperintahkan untuk baangl<at mal<a bemngkatlah
(untuk jihad). " (Muttafaq Alai$.sas

343 HR. Abu Daud dalam pembahamn tentang jihad (3,zHadis no.2505), dan
sanadnya hasan.

344 HR. Al Bukfiari dalam pembahasan tentang Peperangan (7/M18/Fath Al
Barll; dan HR. Muslim dalam dalam pembahasan tentang Tobat(4/53/2L20-27291.

3as gp. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Pengepungan (4/7834/Fak Al
Bar) dan dalam pembahasan tentang irhad (6/2783); HR. Muslim dalam pembahasan
tentang Haji (2/445/986); HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/Hadist
no.2480); HR. At-Tirmidzi dalam As-Siyar (4/1590)i HR. hnu Maiah (2/2773), dan
HR. Ahmad dalam "Musnad"nya (7/226,2661
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Adapun maksud dari kifayah dalam jihad adalah, adanya

beberapa orang yang melaksanakan jihad dan mampu melakukan

perang, baik mereka termasuk tentara, maupun orang yang sukarela

mempersiapkan diri unfuk berperang menghadapi musuh, dengan syamt

jika musuh mendatangi mereka, mereka memiliki alat pelindung, atau

mampu memasuki benteng-benteng guna unhrk melindungi mereka, dan

setiap saat mengutus beberapa oftmg unfuk menyerang musuh yang

berada di dalam wilaph mereka.

Pasal: Jihad menjadi u/aiib hukumn5p dalam tiga

keadaan.

Pqhma. Saat kedu belah pihak sudah berhadapan di medan

peperangan. saat kedua pihak rnng berperang sudah berhadapan,

maka hamm hukumngp bagr yang berada di tempat untuk berpaling

melarikan diri. Saat itu karajiban jihad sudah menpdi wajib bagi dirinya.

Hd ini bersandar kepada firman Allah &,

lr?$1;56'L4rf 4$yYfi('6$\qft,-

'Hai omng-orang Sang beriman, apbila kamu memenngi

psukan (musuh), rrnka bqtryh hafrlah kanu dan sebutlah (nama)

Athh sebanspk-ban5akng agarlannu buuntung. (Qs. Al Anfaal I8l: 45).

Juga firman-Nya,

6;.fi'{i($L'i*fi

orgf i'ililan
"Dan bqsbrlah. Sannqgtqa AIah baerb omng-omng

5png abar." (Qs. Al Anfaal lCI' 46)

Al Mughni - [4e7I



Allah berfirman,

t6641;K Oji )U Gy-YS( rJ\ rA1i.

6ts3 Jy{i"
'tIall <; ,-,1i;u {1 jtrt $JLW5 )ui

#3t:,1?*r,v;

",6.iiJy-;xS fit,w

5t3:*i#!3. /r/ n "lz) //bt &'lu:

'Hai omng-omng gang beriman, apbila kamu bqtqnu dengan

omng-oftng yuns l*fn 5nng sdang menyeft,ngmu, maka ianganlah

kamu mernbelal<angi mqel<a (mundur). Elamngsiap tang mqnbelakangi

mqeka (mundur) di waktu ifu, kecuali bqbelok untuk (siasat) peftng

atau hendak menggabungl<an diri dengan psulan Snng lain, maka

oftng ifu kqnbti dangan mqnbua kemurkaan dari

Allah, dan tempabryn ialah nemla Jahannam. Dan amat buruHah

tenpat'kembalin5n." (Qs. Al Anfaal [8]: 1$16).

Kdua, Apabila musuh (omng kafir) sudah mendatangi suatu

negeri, maka penduduk negeri tersebut wajib unfuk memerangi mereka

dan melindungi diri.

Ketiga, Apabila seorang imam telah menunjuk beberapa omng

untuk berperang, maka mereka (1png difunjuk) wajib unfuk menunaikan

perintah tugas tersebut. Hal ini bersandar kepada firman Allah,

o\#)i trJ J+-$tK(W(<rjt q!6_
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,,Hai orang-omng yang beriman, apakah sebabnya bita dikatakan

kepadamu: Bemngkatlah (untuk berperang) pada ialan Allah' kamu

merasa berat dan ingin tinggal di tentpabnuz (Qs. At-Taubah [9]: 38).

Demikian juga sabda baginda Rasulullah $,

btu iprrit
,,Jika kalian diperintahkan untuk bemngkat maka bemngkattah

(untuk jihad)."

Pasal: ada h{uh slarat di dalam kewaiiban iihad'
Kefujuh syarat tersebut adalah, beragama Islam, baligh, berakal,

merdeka (bukan budak), laki-laki, berbadan sehat (tidak memiliki caca0

dan memiliki kemampuan material. Adapun syamt beragama Islam,

balish dan berakal merupakan syarat wajib bagi selnua cabang lainnSa.

Karena, orang kafir tidak bisa diperca5n dalam pelaksanaan jihad.

sedangkan orang gila tidak memungkinkan melaksanakan jihad.

Sementara anak kecil memiliki kemampuan Snng lemah.

Bersumber dari lbnu Umar ia berkata, "Aku pemah dihadapkan

kepada Nabi ,$ (untuk ikut berperang) pada waktu perang Uhud sedang

aku pada waktu itu baru berusia t4 tahun, maka beliau tdak

memperbolehkanku untuk berperang. " (Muttafaq Alaihi). s46

Adapun disyaratkan stafus merdeka, bersandar kepada suafu

riwayat Rasulullah $, bahwa beliau membaiat orang merdeka untuk

masuk Islam dan berjihad, dan membaiat seorang hamba sahaya hanya

346 HR. Al BuL.hari dalam pembahasan tentang Peperangan (7/4097/Fath Al
Barli;HR- Muslim dalam pembahasan tentang Kepemimpinan (3/9L/L49ol; HR' Abu

Daud dalam pembahasan tentang sanksi had (4/No. Hadis: 4406), dan hnu Maiah

dalam pembahasan tentang sanksi had (2/25431
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Adapun disyaratkan stafus merdeka, bersandar kepada suafu
riwayat Rasulullah $, bahwa beliau membaiat oftmg merdeka unfuk
masuk Islam dan berjihad, dan membaiat seomng hamba sahaya hanya
untuk masuk Islam, dan tidak berjih6d.saT Jihad juga merupakan ibadah
yang berkaitan dengan perjalanan jauh, sehingga tidak diwajibkan bagi
seorang hamba, sama seperti ibadah haji.

sedangkan disyaratkannya kaum lelaki, bersandar kepada suatu
riwayat yang bersumber dari Aislrah,

Dari Aisyah q, "Aku bertanya, "Wahai Basulullah, apakah
perempuan wajib berjihad?." Beliau menjawab, "ya, iihad tanp ada
peperungan di dalamrya,5aifu haji 4r, **u1r.oas

Karena kaum wanita tidak termasuk sebagai pelaku perang,
disebabkan kelemahan mereka. Maka oleh karena ifu, mereka tidak
mendapatkan bagi.an ghanimah.

Jihad juga tidak diwajibkan kepada banci png sangat mirip
dengan wanita karena tidak dapat dipastikan , sehingga
tidak diwajibkan karena masih dimgukan.

' sementara berbadan sehat rnalrsudnya tidak sedang sakit pamh
dan tidak memiliki cacat seperti buta, pincang dan sakit pamh. Hal ini
bersandar kepada firman Allah,

:F 1;U 6fri&{J'6 6Ss&;.fi

347 Disebutkan lbnu Hal* dalam kitab At-Talkhish l4/loq, dan juga oleh Ar
Nasg- !. Dia berkata, "Asliryn hadits ini diriwayatkan Bukhari dan Mr.slim."

3'18 HR. Al Buhtrari dalam pembahasanientang pengepungan (4/lg6L/Fath At
Bari, dari hadits Aiqah. HR. Nasa'i Dalam At Manasik (2/zgoLl, dan HR. Ahmad
Dalam Musnad-nya (6/75,79, dan juga 166).

'e"",;Ji
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Karena orang-orang yang memiliki udzur ini tidak dapat

melakukan jihad. Adapun orang buta, ini sudah jelas. Sedangkan orang

pincang adalah orang yang tidak sanggup berjalan dan berkendara

dengan baik, seperti orang cacat yang kehilangan sebagian anggota

tubuh dan yang seienisnya.

Sernentara jenis cacat ringan yang masih memungkinkan unfuk

berjalan dan berkendara hanya berhalangan untuk menghadapi musuh

yang kuat, sehingga tidak menghalangi omng ini untuk berlihad, sama

seperti orang yang bermata iuling.

Dernikian juga omng sakit, mestilah orang yang sedang sakit

berat. Sedangkan yang hanya sakit sederhana yang tidak menghalangi

berjihad, seperti sakit glgi dan pening kepala biasa yang tidak

menghalangi kalajiban jihad. Sebab dia terhalangi untuk menunaikan

jihad, sama juga seperti ".-tg Snng bermata juling.

Adapun kemampuan material diq/amtkan berdasarkan firman

Allah,

6Ji (F si €;t iE 1; ie*:i's
.")j;;_, bi;S 6t-U <r34r-( 64-

'Tiada dosa (antann tidak pergi berikad) atas onng-orang Wng

lemah, orangorang gng sakit dan atas oftng-omng Snng tidak

memperoleh apa 5nng akan mereka nafkahlmn, apbila mereka berlaku

ikhlas kepada Allah dan Rasul-N3n.' (Qs. At-Taubah [9]: 91).

Karena jihad tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan alat

perang, sehingga kemampuan unfuk membelinya layak menjadi syarat.

{
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Apabila pelaksanaan jihad ditempuh dengan jarak yang tidak
diwajibkan pemendekan (qashal shalat di dalamnyn, maka orang yang
berjihad diwajibkan memiliki bekal dan biaya keluarga yang ditinggalnya
selama pelaksanaan jihad, serta mampu memberi senjata sebagai alat
pelindungnya dari serangan musuh, dan dia tidak dianggap sebagai
musafir dan berkendara, karena jarak tempuhnya masih dekat. Namun,
apabila jarak tempuh yang akan dijaraninya jauh dan diperbolehkan
memendekkan shalat, maka dia dianggap musafir dan berkendara. Hal
ini sebagaimana firman Allah di dalam AI eur.an,

14 7 1 A1;4 i5 Y, riy 6Ji &, 7;
€:.2UP dlt'u,r;6 fr:i\,J; r* H;iU

@si*i.YW.<\
'Dan tiada (pula) bqdosa atas omng-omng Sang apabira mqeka

datang kepadamu, suparp l<amu memberi mereka kendaman, lalu kamu
berkata: 'Aku tidak manpuoleh kehdaman unfuk membawamu,. lalu
mereka kembali, sdang mata mqeka bercucumn air mata karena
kesedihan, lantaran mq.l<a tidak mernperoleh ap yang akan merel<a
nafkahkan. (Qs. At-Taubarh t9l, 92).

Pasal: minimal jihad diraksanakan sekari daram
setahun. Karena jizyah (pajak) dir,rajibkan kdpada orang ahlu dzimmah
(orang kafir yang berada di dalam jaminan pemdrintah Islam) sekali
dalam setahun, sebagai ganti atas bantuan dan perlindungan yang
diberikan kepada mereka.

Demikian juga halnya dengan gantinya yaifu
diwajibkan sebanyak sekali dalam setahun, kecuali ada

-1
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menghalanginya. Seperti ada kelemahan di dalam tubuh kaum muslim

dalam hal jumlah pasukan, senjata dan perlengkapan perang, dalam

keadaan sedang menunggu bala bantuan dari kelompok lain, jalan

menuju tempat perang sempit, atau tidak ada air dan kebufuhan pokok

lainnya di tempat perang, atau mengetahui di pihak mqsuh ada yang

sangat pakar dalam sisi keislaman, sehingga harus menunda perang

atau hal lainnya yang sesuai denga4 maslahat unfuk menunda

peperangan. Maka dalam keadaan ini, diperbolehkan unfuk

mengabaikan genjatan senjata atau tanpa genjatan senjata.

Karena Nabi $ pemah berdamai dengan orang-omng Qurarys

dan menunda memerangi mereka selama sepuluh tahun, hingga

akhimya mereka melanggar perjanjian yang telah dibuat bersama.349

Beliau juga pernah menunda perang dengan beberapa kabilah fuab

tanpa ada perjanjian perdamaian sebelumnya.

Apabila dibutuhkan untuk melakukan pemng lebih dari sekali

dalam setahun, maka hal ini menjadi wajib. Karena jihad termasuk

fardhu kifayah, yang tetap harus dilalsanakan apabila ada hal 5nng

mendesak untuk dilaksanakan.

1620. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'Abu Abdullah menyatakan, 'Aku fidak mengetahui suatu

amalan setelah yang bersifat fardhu lebih afdhal dan mulia

dari pelaksanaan jihad'.'

Masalah ini diriwayatkan oleh Ahmad dan sejumlah

sahabatnya. Al-Atsmm berkata, "Ahmad menyatakan, "Aku

349 Dikemukakan oleh hnu Ishaq Dalam "As Simh An Nabawiyah" mengenai

syamt-syarat perdamaian Hudaibiph (3/2631. hnu Hajar juga memaparkannya dalam

Fath At Ban {5/4041, dan dia mentarjihkannya. Asli hadits ini adalah riwayat Bukhari

dalam Kltab Asy syuruth (5/2737-2732, Fath il hrr, dari hadits Al Misuar bin

Makhmmah Marwan

para

tidak
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mengetahui sesuatu amalan yang memiliki berbagai pintu kebaikan yang

lebih mulia daripada jihad di jalan Allah."

Al Fadhl bin Ziyad berujar, "Aku pemah mendengar Abu

Abdullah menceritakan suatu kisah yang berkenaan dengan musuh, lalu

dia pun menangis sembari berkata, "Tidaklah suafu amalan kebaikan

yang lebih mulia dari jihad." Pada periwayatan lainnya, dia berkata,

"Tidak ada sesuatu yang sebanding dengan bertemu musuh (di medan

peperangan), dan melakukan perang dengan dirinp merupakan amalan

yang paling mulia. Orang-orang yang berjuang dan berperang

menghadapi musuh adalah mereka yang mempertahankan Islam dan

kehormatannya. lantas, apakah ada amalan yang lebih mulia dari itu?

orang-orang merasa arnan, sedangkan musuh pasti akan merasa takut

dan khawatir."

Ada suafu hadits yang menyatakan,

Bersumber dari AMullah bin Mas'ud, dia berkata, "Aku pemah

$ertanya, "Wahai Nabi Allah, amalan apakah yang paling dekat dengan

sqrga?" 
-Beliau 

menjawab, "Shalat tepat pada waktunya." [-alu aku

kembali bertanya, "(Lalu) apa wahai Nabi Allah?" Beliau menjawab,

"Berbakti kepada kdua orang fua."lalu aku kembali bertanya, "(Lalu)

apa wahai Nabi Allah?." Beliau menjawab, 'Jihad di jalan Allah.' At-

Tirmidzi mengemukakan, "Hadits ini adalah merupakan hadits hasan

shahili.35o

Dalam periwayatan lainnya disebutkan,

Abu Hurairah meriwa5ntkan, dia berkata, "Flasulullah $ pernah

ditanya mengenai amalan apa yang paling mulia? Atdu amalan apa yang

paling baik? beliau menjawab, "Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya."

Kemudian beliau kembali ditanya, "[alu apa lagi?." Beliau menjawab,

350 93. Muslim dalam pembahasan tentang keimanan (L/737/891; HR. At-
Tirmidzi dalam pembahasan tentang keutamaan jihad (4/Hadis no.1658); dan HR.

Ahmad Dahim Musnadnya (l / 409 4101
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"Jihad puncak segala amal." Kemudian beliau kembali ditanya, "[-alu

apa lagi?." Beliau menjawab, 'Haii Mabrur-"Abu Isa (firmidzi) berujar,

"Hadits ini merupakan hadits hasan saliih." 351

Dalam riwayat lainnYa,

Abu Said Al Khudri pernah meriwayatkan, Rasulullah $ pemah

ditanya, "Wahai Rasulullah, manusia bagaimana yang paling mulia?"

Beliau menjawab, 'seomng muhnin 5nng berjihad dengan harta dan

jiwan5a di jatan Atlah. "(Muttafaq Alai$. ssz

Dalam riwayat lainn5la,

Ibnu Abbas , bahwa Nabi $ pemah bersabda,

)q ry ,y' tr6t ;4i;r Yf

it ,|i.1,,,e.y's. ?')
"Maukah l<alian aku beribhukan tenbng manusia terbaik?, (dia

adatah) seseomng Wng memqang tali kel<ang kudanya heikad) di

talan Allah."sss

Dalam hadits lainnln disebutkan, bahwa Rasulullah $ pemah

bersaMa,

35r 69. Al Bukhari dalam penrbahasan tentang llrrit (3/L579/Fath Al Bari; HR.

At-Tirnridzi dalam pembahasan tentang Kantamaan Jihad (4/Hadis no.l'658); HR. An-

Nasa'i dalam pembahasan tentang Jihad (5/3130); dan HR. Ahmad Dalam Musnad

rva12/2871.
352 93. Bul'*rari dalam pembahasan tentang iilad (6/27{36); HR. Muslim dalam

pembahasan tentang kepemimpinan (3/123/L503); HR. hnu Maiah V3978h HR. Al

Balhaqi dalam As-Sunan (9/1591, dan HR. Ahmad dalam Musnad-nya

13/76,37,56,88)
353 gg. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang keurtamaan jihad (4/Hadits

no.1652); HR. An-Nasa'i dalam pernbahasan tentang 7-akat(5/2568); HR. Ad-Darimi

pembahasan tentang JtEld (2/2395); dan HR. Ahmad dalam Musnad-nya (1/226 dan

311)
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'a Critt ,,tfut c; t1 t*. 4 ,S$t
i, -zo !oz -'n .| fu; * ]f I' W,r )V',a,y6i ;*

Jli l.'r'rt,-;\rW.>l;
"Demi Tuhan gng jiumku di Tangan-N5a, tidak ada suatu

amalan antam langit dan bumi lebih mulia daripda jihad di jalan Allah

abu haji mabrur 5nng tidak disqtai perkataan tak senonoh, perbuatan

fasik, dan barbantah-banbhan. "3il

Jihad juga merupakan suafu perbuatan yang membutuhkan

kadar materi yang tidak sedikit, dan juga merupakan perbuatan yang

berguna bagi kaum muslim secara keseluruhan, baik yang fua, muda,

yang kuat, yang lernah, lelaki, perernpuan dan lainnya sebagainya.

ndak ada perbuatan png menyamai besamln manfaat dan

resiko bahaya di dalamnya, narnun sekaligrrs juga memiliki ganjamn

pahala yang cukup besar.

L62L- Masalah: Abu Al Qasim Al Ktrarqi berkata,
'Perang di laut lebih mulia daripada perang di darat.'

Intinya, perang di laut dan kernuliaannya sangat

banyak.

Dalam suafu riwalnt disebutkan.

Bersumber dari Anas bin Malik r&, "Suatu hari Rasulullah

pemah tidur dan kemudian bangun sambil tertawa. Ummu Haram

bertanya, "Apa yang telah mernbuatnu tertawa wahai Rasulullah?."

Beliau menjawab, "Sekelompok orzng dari wnatku diperlihatkan

sBl Sanad periwaptanryra mwsl &n l€ntah. Hasan seorang yarg mudallas, yarg
ban!,ak dikemulokan ularna hadits

@I - At Mughni



kepadaku sedang berpmng di ialan Allah &, mereka berlaSmr

mengarungi lautan ini sebagai pan nia-mia di atas singgasana, atau

sama seperti pam mia-nia di atas singgasana.'(Muttafaq Alaih)'3ss

Ibnu Abdil Bar berujar, "lJmmu Haram adalah binu Milhan

adalah saudara ummu Sulaim bibi Rasulullah # sesusuan, yang telah

menyusui saudara ketiga kedrmnya. Tidak ada yang meriwayatkan ini

selain dia. Menurut saya dia menSratakan ini karena Nabi pernah tidur di

rumahnya dan melihat mmbutnya. Hal ini sepertinya sebelum

diturunkannf kara;iban mengenakan hijab.

Abu Daud juga meriwaptkan dengan isnad yang sama dari

Ummu Hamm dari Nabi * 17a"g bersabda,

'Arang Sang mabuk di kut Fng mengalarni muntah, bg'nw

maz&pttan pahala omng lnng syinid, dan orang Sang tenggelarn

baSinJn Ptnla dua omng qnhid'@6

Ibnu Majah meriwalntkan,

Dia (periwarnt) berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah s
bersabda, "Orang sghid 6ang gugur) di laubn sama seperti dua omng

tnng gryur di damt. Omng 5nng mabuk di laut iang mengalani muntah

sama seperti omng tnng bqlunumn damh di damtan, dan antara kdua

ini sepati penemPuh dunia datam metaftsanakan ketaatan kepada Allah'

Squn7grhnt/a Allah manugasl<an Malaikat maut unfuk mencabut nyawa

oftng-orzng kauali (nlpw) omng Wng gugur di lautan. Sasungguhn5m

mqel<a mengarus sendiri ntnum mqeka. oftng tang gagur di darat

3ss HR. Al Bulhari dalam pembahasan tentang ilhad (6/278e2789/Fath Al Barli;

HR. Muslim dalam pembahasan tentang kepernimpinan (3/L60/1578h HR. Abu

Daud dalam pembahasan tentang Jitad (3/2490); HR. Nasai dalam pembahasan

tentang Jihad 16/3171); HR. Tirrnidzi dalam Fadhailu Al Jihad (4/1645)i HR. Ibnu

Maiahl1/ 27 Z6); HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang Jit*d (2 / 24311
3s6 gg. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jitnd (3/2493)'
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diampuni semua dosanya kecuali hutang, sdangl<an orang Wng gugur

di lautan diampuni semua dosa dan hutang."357

Hal ini dikarenakan di lautan lebih berbahaya dan lebih banyak

kesulitannya. Orang yang bertempur di lautan berada di antara dua

bahaya, bahaya musuh dan bahaya tenggelam. Dia tidak dapat

melarikan diri kecuali bersama dengan teman-temannya, sehingga lebih

afdhal dan mulia dari yang lainnya.

Pasal: Berperang melawan ahlu Kitab lebih afdhal
daripada berperang melawan lpng lainnya. Ibnu Mubarak

pemah ditanya mengenai ini, dan dia berkata, "Mereka (yang berperang

melawan ahlu Kitab) bertempur derni agama. Nabi juga pemah bersabda

kepada Ummu I(halad,

"sesungguhnya anakmu meniliki pahala dua omng 5nng sghid
(gugw di jalan Allah). Dia babn5a, 'Merzgapa demikian wahai

Rasulullah ?." Beliau merzjawab, "I{arena dia dibunuh oleh ahlu Kitab."

Diriwayatkan Abu Daud.358

L622. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Ikut serta berperang bersama semua orang, baik maupun
fajir (orang berdosa). "

' 
Maksudnya, bersama seorang imam/pemimpin. Abu Abdullah

pemah ditanya mengenai seseorang yang berkata, "Aku tidak ikut

berperang, yang diambil alih (dipimpin) anak Abbas, yang akan

357 63. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang Jihad (2/tladis no.27781, namun
sanad hadits ini lemah. Lih. Al Inn' 0195)

3s8 HR. Abu Daud dalam penrbahasan tentang Jihad (3Aladis no.248t!), natnun
sanad hadits ini lemah. Di dalam periwaptannp ada Abdul Khabir bin Tsabit bin

Qais. Al Hafiz mengemukakan dalam buku "At Taqrib", "Orang ini tidak diketahui
keadaannya."
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'Jihad hukumng wjib bgi kalian be.ranna sernua pemimpin,

baik Sang baik maupun kjir (lnng berdosa).ose

Pada jalur lain yang bersumber dari Anas r{5 disebutkan,

Rasulullah S pemah bersaMa, 'Ada tiga dasar iman; mencqah

diri dari oftng Wng telah menguapl<an Tiada fulnn selain Allah, frdak

menebus dosanSa, tidak mengelmrkannSa dari Islam melalui suafu amal

perbuatan. Dan jihad telah beilangsung sefiek aku diutus Allah hingga

urunatku tmkhA manaangi Daipl, sqta bqiman kepda 1u1r41v.s60

Karena, dengan meninggalkan iihad alon memutuskan tali jihad

tersebut, sehingga kaum kafir tampak akan mengu.lsi dan

membinasakan orang-oftmg Islam serta kelnrasaan mereka akan bemda

di atas. Hal ini akan menyebabkan kenrsakan !** Allah berfirman,

+'-\a11 #, -i#,i6i fi A1 $S

oSeandainSa Allah ddak mqtolak (kqanasan) sebgian umat

mansia dengw sebgian yng lain, pti nnAkh bumi ini.' (Qs. Al

Baqamh 12]r. 2511

359 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/Hadis no.2532), namun
sanad hadits ini iuga lemah. Sebagaimana yang dis€bulton oleh Al Albani dalarr. Dhaif
AlJani'(26721

360 93. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (6/3062), namun sarnd
hadits ini lemah.
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"sandain5n Allah tidak menolak sebagian umat

manusia dengan sebagian 3mng lain, pasti rusaUah bumi ini." (Qs. Al

Baqarah l2l251)

Pasal: Ahmad menyatakan, Aku tidak kagum untuk

keluar (berjihad) bersama seor.rng imam yang sudah

diketahui kekalahan dan akan menyia-nyiakan kaum muslim-

Akan tetap harus berperang bersama seorang imam yang memiliki kasih

sayang dan kehati-hatian terhadap kaum muslim. Apabila seorang

pemimpin perang diketahui suka meminum minuman keras atau

bersikap tidak baik, maka tetap harus ikut berperang bersamanya.

Karena, kekurangan tersebut terletak pada dirinya sendiri.

Dalam suafu riwayat disebutkan,

'$esungguhn7n Allah tuladang mengtkuhl<an agama ini melalui

seseorang wng fajir herdosa).36l

Pasal: Seorang pemimpin perang tidak boleh

membawa seseorang yang enggan membanfu pasukan

muslim. Yaitu orang yang suka mengendurkan semangat perang orang

lain dan tidak memperhatikan keinginan kuat orang lain untuk

melaksanakan jihad dan perang. Seperti, orang yang berkata, "Cuaca

sangat panas," atau "cuaca sangat dingin," "kalau kita berperang kita

351 gp. Al Bukhari dalam pembahasan tentang iihad (6/3062); HR. Muslim dalam

pembahasan tentang keimanan (1/178/705-106), dan Ahmad Dalam Musnad-nya

(2/3oel.
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akan banyak menemukan berbagai rintangan dan kesulitan," atau orang

yang tidak yakin dengan kekuatan pasukannya sendiri, atau orang yang

sejenis lainnya.

Juga (tidak boleh membawa) orang gentar, seperti misalnya

orang yang berkata, "Pasukan muslim sudah hancur, dan mereka tidak

memiliki bala banfuan dan kemampuan lagi unfuk menghadapi orang

kafir yang memiliki kekuatan besar yang disertai kesabaran." orang-

orang png seperti ini adalah orang-orang yang lemah yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan eksistensinln.

Seorang pemimpin pemng juga tidak boleh membawa seorang

tentara yang dicurigai menjadi mata-mata bagi orang kafir,

membeberkan aib dan kelenrahan orang muslim dan memberikan

informasi penting mengenai keberadaan kaum muslim.

Seomng pemimpin Perang juga tidak boleh mernbawa oftmg

lnng mernpunyai rasa merniliki terhadap pasukan muslim, dan kemp

benrsaha menularkan kerusakan dan kehancumn di pihak pasukan

muslim.

Allah berftrman,

l:33it'Ji; "W #qi {rt ;r'z- SSS

{G$5"5;vC K*t;?r@ (-",b-f;i i-^t{Hfr.#Lii+i*;
'Tetapi Atlah tidak mmyukai kebenngkatan merel<a, maka Altah

melemahkan mereka. dan dikatakan kepada mereka:

'Tkggatlah kamu bersama oftng-orang gng tinggal ifu.'Uika mereka
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bemngkat bersama-sama kamu, nisca3n mereka tidak menambah kamu
selain dari kerusakan belaka, dan tenfu mereka akan bergegas maju ke
muka di celah-celah barisanmu, unfuk mengadakan kekacauan di antara
kamu; (Qs At-Taubah [9]: 46-47)

Eksistensi orang yang seperti ini di dalam fubuh pasukan Islam
sangat berbahaya, sehingga dapat mungkin mencegah mereka unfuk
ikut serta berjihad.

' Apabila orang yang seperti ini ikut serta dalam berjihad, maka
dia tidak berhak mendapatkan bagian dalam harta rampasan perang,

meskipun dia terlihat melakukan hal-hal yang bersifat membantu
pasukan Islam. Karena ada kemungkinan dia melakukan itu dalam
bentuk kemunafikan, dan bukti hal ini sudah real terlihat, sehingga tidak
perlu unfuk membawan5n ikut serta mendapatkan bagran dari harta
mmpasan perang.

Apabila pemimpin perang terrnasuk dalam golongan orang lang
seperti ini, maka tidak diwajiblon bagi seorang muslim unfuk ikut serta

berperang dibawah tali komandonSra. Karena, jika mesti dihindari
pasukan biasa yang bersifat seperti ini, apalagi pemimpin pemng,
karena tidak ada rasa aman dalam-ikut serta berpemng bersamanya.

L623. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Setiap kaum mesti memerangi musuh yang ada di
sekitamya.

Dasar hal ini adalah firman Allati &,

,(Ufi <; KI, Otr i W r3('"ji q;Li-
-z V,, lr
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"Hai orang-orang Wng beiman, perangilah orang'
orang kafir yang di sekitar lamu itu. " (Qs. At-Taubah [9]:
L23l

Karena yang dekat lebih banyak bahaya, dan dalam memerangi

yang dekat dapat mencegah bahaya yang akan dihadapi dari mereka

dan orang lainnya. Sedangkan sibuk mempersiapkan perang dengan

yang jauh, dapat membuat mereka yang dekat mempersiapkan diri

menyerang setiap saat, karena pasukan Islam terlalu memfokuskan

memerangi musuh yang jauh.

Suafu ketika Ahmad pemah ditanya, mengenai Ibnu Mubarak

yang pemah ditanya, "Kamu meninggalkan perang menghadapi musuh

di dekatrnu, dan datang kemari?." Dia menjawab, "Mereka adalah orang

ahlu Kitab." [-alu Abu Abdullah berkata, "Subhanallah! Aku tidak

mengerti pemyataan ini. Dia meninggalkan musuh yang dekat dan

datang kemari, apa namanlra ini? Apakah ini dianggap baik?

Bukankah Allah pemah berfirman,

)(i 4i <; #L <r.,ii r j$ r3r:, r_li q:6

"Hai omng-onng 5nng beiman, pemngilah onng-orang kafir

5ang di sekitar kamu /tu '(Qs. At-Taubah [9]: 123), Apabila orang-orang

Khumsan semua melakukan hul SnnS sarrr.r, maka tidak akan ada lagi

omng yang beriihad."

Mengenai ini, Allahu AIam, bisa jadi dilakukan Ibnu Mubarak

karena dia melakukan jihad secam sukarela, sehingga kauajiban kifayah

jatuh bagi orang lain dari golongan pegawai dan tentara Islam. Omng

yang bersukarela dapat meninggalkan jihad, dan melaksanakan jihad di

tempat manapun dan dengan siapapun.

Al Mughni - Isl3l
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Jika demikian, jika memiliki suafu arasan unfuk mulai memerangi
yang jauh disebabkan lebih bahaya atau disebabkan suatu maslahat logis
lain yang memungkinkan adanya persiapan, atau dikarenakan yang di
wilayah dekat telah terjadi gencatan senjata, maka diperbolehkan
memerangi musuh yang lebih jauh, karena lebih sangat diperlukan
dalam haltersebut.

Pasal: Urusan jihad diserahkan kepada pemimpin
Islam dan ijtihadnya, sehingga bagi ralryat mesti harus
mematuhi pendapat yang diambil pemimpin.

seorang imam atau pemimpin Islam, mesti mulai menyusun
pasukan ke berbagai penjuru wilayah negeri unfuk menghadapi musuh
yang ada di depan, memerintahkan membangun benteng-benteng dan
parit-parit serta hal lain 5rang berkaitan dengan maslahat perang, dan
menunjuk seorang pemimpin pasukan pada setiap lini, agar memimpin
perang dan mengafur siasat perang.

seorang pemimpin Islam harus memiliki para pemimpin
pasukan yang memiliki kecerdasan, kernampuan perang yang memadai
dan kemampuan untuk msmbuat berbagai siasat perang. Lebih jauh
lagi, pemimpin perang harus bersifat amanah dan lemah lembut
terhadap pasukan Islam. Karena, pasukan Islam tenfunya tidak bisa
merasa aman dengan persiapan perang musuh, yang setiap saat bisa
menyerang.

Setiap kaum, harus mulai memerangi.musuh yang paling dekat,
kecuali pada beberapa keadaan musuh yang lebih dekat tidak terlalu
kuat dapat memindahkan beberapa pasukan ke tempat lain, berperang
dibawah komando pemimpin perang.

seorang pemimpin peftmg tidak boleh membawa pasukan Islam
ke jurang bahaya, atau mengruruh mereka semua unfuk masuk ke

@l - Ar Mughni



bungker-bungker (ruang bawah tanah), karena dikhawatirkan mereka

terbunuh semua di dalamnya. Apabila dia melakukan hal ini, maka

berarti dia telah melakukan suatu kesalahan, dan mesti meminta

ampunan kepada Allah.

Seorang pemimpin perang tidak dapat ditahan atau dikenakan

denda apabila salah seorang dari pasukannya terluka atau bahkan ter,r,ras

karena mengikuti perintahnya. Karena, dia melakukan hal ini

berdasarkan pilihan dan pengetahuannya.

Jika pemimpin Islam tidak ada, maka bukan berarti harus

menunda perang. Karena, jika demikian maslahat pemng akan menjadi

sia-sia apabila mesti menunda. perang. Apabila mendapatkan harta

rampasan perang, maka pernimpin harus membagi kepada pasukannya

sesuai keuvajiban syariat.

Qadhi menyatakan, apabila imam atau pemimpin tidak ada,

maka pembagian harta rampasan perang harus difunda hingga datang

imam, guna untuk malaspadai terjadinya kerusuhan dalam pembagian.

Apabila pemimpin Islam mengirim pasukan dan menunjuk

seorang pemimpin pasukan, lalu kemudian pernimpin pasukan ini gugur

di medan perang, maka pam pasukan harus menunjuk salah seorang

dari mereka untuk menjadi pemimpin pemng. Hal ini sebagaimana yang

pernah dilakukan para sahabat Nabi $, saat pemimpin pasukan mereka

yang telah ditunjuk Nabi $ gugur. Akhimya mereka menunjuk Khalid

bin Walid sebagai pemimpin perang baru. Kemudian, hal ini

disampaikan kepada Nabi, dan beliau pun meridhai dan mernuji

tindakan mereka ini, sehingga akhimya Khalid saat itu dinamai dengan

"Saifullah (Pedang Allah1." aoz

362 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Keutamaan Shahabat
(7/3757/Fath Al Barti, dan HR. Ahmad dalam Musnad-nln (l/8,204) (4/90)
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Pasal: Umar berkata, 'Tajamkanlah kuku di tanah
musuh, sesungguhnya dia adalah senjata.'363 Menurut Ahmad,

hal ini sangat dibutuhkan di tanah musuh. Bukankah jika hendak

memotong tali atau apapun lainnya dan tidak memiliki kuku panjang.dia

tidak akan mampu melakukannya?"

Al Hakm bin Amru meriwayatkan, kami pemah diperintahkan

Rasulullah $ untuk tidak menyembunyrkan kuku saat pelaksanaan

jihad, sesungguhnya ada kekuatan di dalam kuku.354

Pasal: 'Apabila seseorang akan keluar berjihad, dia
mesti diiringi. Ali pemah mengiring Rasulullah # saat

pelaksanaan perang Tabuk."355 Abu Bakar Ash-Shiddiq

meriwayatkan, bahwa dia pemah mengiring Yazid bin Abi Sufuan saat

diutus ke negeri Syam. Saat ifu Yazid berkendam, sedangkan Abu Bakar

berjalan. L-alu Yazid bemjar, "Wahai khalifah (pengganti) Rasulullah

maukah kamu berkendam atau aku yang hlrun dan berjalan

bersamamu?." Abu Bakar menjaunb, "Aku tidak mau berkendara dan

kamu turun. Sesungguhnya langkahku ini akan dihitung sebagai jihad di

jalan Allah.366

Abu Abdullah pemah mengiring Abu Harits sembari memegang

sandalnya di tangannya dan berpendapat sebagaimana yang dinyatakan

Abu Bakar, sembari berkeinginan agar kedua kakinya berlumuran debu

sebagai bentuk jihad di jalan Allah.

363 Disebutkan hnu Hajar dalam N Mathalib Al 'Nitah (2/265/7955).
364 Namun, akti Udak mendapatkan rujukan kuat mengenai hal ini sekaligus

memperkuat pemyataan sebelumnSn, kecuali kesemuanya lemah.
365 H3. Malik dalam Al Muwnththa' (2/71
366 93. Malik dalam Al Muqnththa' (2/M748); HR. Said bin Manshur dalam

Sunatnya (2/L4*749/2383); dan HR. Al Baihaqi dalam As^Sunan Al Kubra (9/89-
91)
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Auf bin Malik AI Khatsa'mi pemah meriwayatkan suatu hadits

dari Rasulullah yang berbunyi,

Barangsiapa 5nng kakintn berdebu karena jihad di ialan Allah,

maka dia telah dihanmkan Ntah dart api nemka.367

L624. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Kesempumaan Ribath (beriaga di pos) adalah 40 hari-"

Makna Ribath adalah berdiam diri di benteng untuk memperkuat

pasukan muslimin dalam menghadapi omng kafir. Ats-Tsaqru

maksudnya adalah semua tempat yang dijadikan tempat perlindungan

dari pasukan musuh.

l{ata Ribanh pada asalnya bermaksud mengikat kuda untuk

dimiliki. Seterusnya ia digunakan dengan maksud mengikat kuda sebagai

'persiapan jihad dan mer,rnkafkan diri menjaga perbatasan negarcl

Islam. Pada akhimya benteng disebut juga ribath, meskipun tidak ada

kuda di dalamnya. Jadi, ribath ini bermaksud mengikat diri untuk

menjaga perbatasan Negara lslam.

Kemuliaan ribath ini sangat banyak, dan di dalamnya juga

terdapat ganjaran pahala yang banyak.

Ahmad berujar, "Jihad dan ribath (menjaga perbatasan) tidak

sebanding menurutku dengan segala apapun. Ribath merupakan suatu

bagian dari usaha kaum muslim yang mempertahankan diri dari

serangan orang kafir dan juga sekaligus mempertahankan kehormatan

mereka. Ribath men-rpakan dasar jihad, dan jihad lebih mulia

daripadanya, dikarenakan di dalam pelalsanaan jihad lebih banyak

kesulitan dan kelelahan.

367 HR. Ahmad dalam Musnad-nya 15/286); HR. Ahmad dan Ath Thabri, dan

semua periwayat dari jalur Ahmad adalah orang-otarg biqah (terpercaya)-
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Banyak hadits Rasulullah S yang memaparkan kemuliaan dan

keutamaan ribath.

Di antaranya adalah, suafu riwayat yang bersumber dari Salman

AlFarisi rS,

Saya pemah mendengar Rasulullah # bersabda, "Ribath

(menjaga perbatasan) sehari semalam lebih baik daripada berpuasa dan

mangerTakan qitnm selama sebulan. Dan sekinnya dia mafi akan

mengalir (pahala) amalan yang sebelumn5n senantiasa dilakukannya.

Reekinya juga al<an diteruskan dan dia akan tercelamat dari pam

penguji (kubuv).86a

Dalam riwayat lain yang bersumber dari Fadhalah bin Ubaid,

bahwa Rasulullah $ pemah bersabda,

"setiap omng jnng telah mati pufus sernua selain

omng yang p*nah ikut ribth herjihad) gng terus beroleh ganiannryn

dan akan bebas dari siks kubur.a59 1lF.. Abu Daud dan Tirmidzi.

Tirmidzi menilai hadits ini merupakan hadits hasan shahih.

Pada riwayat lainnya disebutkan,

Bersumber dari Utsman bin Affan, saat berada di dalam mimbar

dia berkata, "sesungguhnya aku telah menyembunyikan suatu hadits

yang pemah aku dengar dari Rasulullah karena tidak suka kalian

berpisah dariku, kemudian tampak kepadaku bahwa aku harus

menceritakannya agar setiap orang memilih untuk dirinya yang terlihat

olehnya. Aku pemah mendengar Rasulullah S pemah bersabda,

'Ribath satu hari di ialan Nlah lebih baik daripada seribu hari daipada

36a 93. Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (3/L63/1502); HR.

ANasai dalam pembahasan tentang Jihad (6/3L67-31681, hnu Majah (2/27671, dan

Ahmad dalam Musnadnya (5/4404411
36e 93. Abu Diud dalam pembahasan tentang Jihad 13/2500); HR. Tirmidzi

dalam Fadhailu Al Jihad (4/L62ll, dan Ahrnad dalam "Musnad"nya (6/20), dan

sanadnya sahih.
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tempat tinssat lainnya.aTo 46u Isa [tirmidzi) menyatakan, hadits ini

adalah hadits hasan sahih ghanb.

Oleh karena itu, ribath dapat dilakukan baik sebentar maupun

lama, dan kesernuanya bersandar kepada niat pelakunya. Maka karena

ifu, Rasulullah menyatakan ribath satu hari-ribat satu malam'.

Imam Ahmad berpendapat, ribath dapat dilakukan dalam satu

hari, safu malam, maupun satu jam.

Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan,

'hmngsiapa gng metald<an dbath satu hari di jalan Nlah,

maka akan dicatat basintn pahala o,zng puasa dan omng shalat, dan

bamngsiapa tnng menambahkan, maka Allah akan menambahkan

(pahala)nja.E7L

said bin Manshur melalui jalumya dari Atha Al Khurasani dari

Abu Hurairah,

,Melakukan ribath satu hari di ialan Allah lebih aku sukai

daipada aku mendapatkan lailatul Qadar di salah satu masjid, Masiidil

Hamm dan Masjid Nabawi. Elamngsiap @ng melakukan nbath

s7o gp. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Keutamaan Jthad (4/7667); HR.

hnu Majah dalam pembahasan tentang JilEld 12/2765). Di dalam Az-hwaid

disebutkan, "Dalam sanad hadits ini terdapat A$urrahman' bin Zaib bin Aslam,

seseorang yang dianggap lemah oleh Ahmad dan hnu Mu'in serta yang lainnya."

HR. Ahmad datam t<itab Musnadnya (1,261) dan sanadnya lemah. Ahmad syakir

(433) menyatakan, hadits iru munqathil karena Mush'ab tidak pemah bertemu

utsman. Ahmad meriwayatkan pada tempat lain l$z), melalui jalur shalih Pelayan

Ustnan, dia berkata, "Aku pemah mendengar Ubman berkhutbah saat di Mina,

'Wahai sekalian manusia, aku akan menlnmpaikan suatu hadits yang pemah aku

dengar dari Rasulullah. Beliau bersaMa,

"Ribath satu hari di jakn Allah tebih baik daripda sqibu hari daripda tempat

thtggal laimy."-5zt gp. 6"-5uyuthi dalam kttab Al Jami'Al ttabir(7/7791dan selain Abu Hurairah

s.
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empat puluh hai, mal<a dia telah menyempumakan ribath,
dan kesempurnaan ribath adalah empat puluh hari-u

Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, dan
yang kami sampaikan disini adalah khabar fi[u l{umir.h.372

Abu Syaikh di dalam kitab Ats-Tsawab melalui jalur sanadnya

dari Nabi, beliau pemah bersabda,

'Kesempumaan ribath adalah empat puluh lruri.a73

Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia pemah
menghampiri umar bin Khaththab sesaat setelah tiba dari ribath. [alu.
Umar bertanya, "Berapa hari kamu melakukan ribath?." Dia menjawab,
"Tiga puluh hari." Umar berkata, "Aku mengira kamu tidak akan pula

kecuali setelah sampai menyempumakanya selama 49 6uri;' 374

Apabila melakukan ribath lebih lama, maka pahala yang akan
didapat juga akan lebih banyak. Sebagaimana yang disampaikan Abu
Hurairah, barangsiapa yang menambahkan, maka Allah akan
menambahkan (pahala)nya. "

Pasal: Keutamaan ibath (menjaga perbatasan) adalah
berdiam di benteng yang banyak kekhawatiran kesulitan di
dalamnya. Karena mereka yang di dalamnya sangat membufuhkan
(bantuan), dan tetap berdiam diri di dalamnya sangat bermanfaat.

Ahmad berujar, "Ribath (menjaga perbatasan) yang paling utama
adalah yang paling banyak kesulitan di dalamnya. Abu Abdullah pemah

ditanya, "Tempat mana yang paling kamu sukai unfuk singgah bersama

372 gp. Abdurrazaq da]rrm At Mtshanmf l5/280/g6l4t dan telah dijelaskan pada
hadits sebelumnya

373 93. Ath-Thabrani datam N lhbirsebagaimana dalam kitab Al Majmu'(s/290)
dari hadits Abu Umamah. Al Haitsami berkata, "Di dalam periwiryatan hadits ini
terdapat AyWb bin Mudarak, yang merupakan seorang yang matruk.,,

374 HR. Abdurrazaq dalam Al Mushannaf (S/g6LSt.
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pendudukryn?" Dia menjawab, "Semua kota yang menjadi benteng bagi

pasukan Muslim seperti Damaskus." Dia melanjutkan, "Tanah Syam

adalah tempat perkumpulan dan Damaskus tempat berkumpulnya

manusia saat menaklukkan Romawi." Abu Abdullah ditanya, "lni adalah

sesuai hadits yang berisikan,

Saunggahn5a Attah maniliht<an Sym tntul*u,375 dan hadits

lainnya. Dia meniawab, "Banlnk hadits berkenaan dengan ini."

Kernudian Abu Auullah kernbali ditanlB, "sesungguhnya ini di

dalam benteng," namun Atu Abdullah mengingkarinSra dan berkata,

"Penduduk Al Quds sebenamla dirrnna?"

Pada strafu hadits disebutkan,

&J

"sekelompok dari unntku alan sqtantiasa manegakkan

kebenamn dan mqeka adalah paduduk Syam."

Ahmad menafsirkan al ghafr ini png terdapat di dalam hadits

ini adalah wilayah Syarn. Ini menrpakan hadits shahih yang diriwayatkan

o14, Y*1i*.376

Ditafsirkan demikian karena negeri syam disebut juga dengan

Maghrib (negeri yang bemda di wilaSTah Barat), karena dia berada di sisi

barat lrak, sebagaimana Imk disebut Masytq.

Ada hadits lain yang menjelaskan hal ini,

37s HR. Ahmad dalam Musnad-nya. (5/3*341
376 gg. Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (3/L77/L5251 dui

hadits Saad bin Abu Waqash q.

'6;t * i.*G 'dt'u 4b jti Y

t{
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"Terus menen$ ada sekelompok dari umatku yang mereka

tetap nampak di atas kebenaran, tidak membahaSmkan mereka orang

yang mencerca mereka sampai datang ketenfuan Allah (hai kiamat) dan

mereka adalah penduduk S5nrn.a77

Dalam hadits Al Bukhari yang bersumber dari Malik bin

Yukhamir dari Muadz bin Jabal,mereka ini adalah berada di negeri

Syam.sza

"Akan ada terus menerus sekelompok dari umatku yang

mereka tetap nampak' berada di dalam urusan Allah, tidak

membahayakan mereka orang Wng mencerca mereka sampai datang

ketentuan Allah (hari kiamaf dan mereka dalam keadaan seperti itu."

Akan terus ada sekelompok orung di Damaskus yang tetap

Nampak. Diriwayatkan Bukhari di dalam At-Tarikh.

Mengenai negeri Syam, banyak hadits yang memaparkan dan

membahasnya. Di antaranya adalah yang bersumber dari Abdullah bin

Hawalah Al Urdi, bahwa Rasulullah $ pernah bersabda,

"Pasukan akan dibariskan. Pasukan di Syam, pasukan di
Yaman dan pasukan di Ink. Aku (Ibnu Khawalah) berkata, "Wahai

Rasulullah, pilihkan untuk sagn jika aku menjumpai hal tersebut " Beliau

bersabda, "HendaHah kamu memilih SWm ftergabung dengan pasukan

Syam), karena mereka pilihan Allah dari muka burni yang Dia pilih dari

para hamba-N3n. Jika kamu tidak bisa, maka ke Yaman kalian dan

berilah minum dari sumber-sumber mata air kalian, karena Nlah
memilih untukku SJnm dan pendudukn5n'(Hadits diriwayatkan oleh

Abu Daud).37e

377 HR. Al Bukhari dalam Al Mameibl6/364L/Fath Al kri; HR. Tirmidzi dalam
Al Fitan (4/Hlm.42l,l dari jalur Bahaz bin Hakim dari aphnyra dari kakeknya. HR.
Ahmad (4/701) 15/2791

178 HR. Al Buhhari da]am At-Tarit<h Al fGbir(2/1/351.
37e 93. Abu Daud dalam pembahasan t€ntang Jihad 13/2483), dan HR. Ahmad

Dalam "Musnad"nya (Vl 10)
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Abu Idris,380 saat meriwayatkan khabar ini berujar,

"Barangsiapa yang dipilihkan Allah untuk ini, maka tidak-dia akan disia-

siakan.

Al Auza'i meriwayatkan, dia berkata, "Aku pemah datang ke

Madinah, lalu aku bertan5n, "Siapa ulama yang ada di dalamnya?'" Lalu

dijawab, "Muhammad bin Al Munkadir, Muhammad bin Ka'ab Al

Qarazhi, Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas dan Muhammad

bin Ali bin Al Hasan bi Ali bin Abi Thalib. Lalu aku berkata, "Sungguh

aku akan memulai hal ini sebelum mereka dan memasukinya. Dia

bertanya, "Dari saudara kami yang mana kamu?." Aku menjawab, "Dari

negeri Syam." Dia berkata, "Dari bagian yang mana?." Aku menjawab,

"Dari penduduk Damaskus." Dia berkata, "Ayahku menceritakan

kepadaku dari kakekku dari Rasulullah, bahwa dia bersabda, "Kaum

muslim berada pada tiga benteng pertahanan. Benteng pertahanan dari

Al Malhamah Al Kubm (pertempuran besar) yang ada di 'umuq (distrik

kecil) Anthakiyah Damaskus. Benteng pertahanan dari Dajjal di

Damaskus. Dan benteng pertahanan dari Ya'juj dan MaJuj di Bukit

Sina." Diriwayatkan Abu Na'im di dalam Al Hiltah."387

Pada khabar lainnya yang diriwayatkan Abu Darda, bahwa

Rasulullah pemah bersabda,
oo

,, t/ .. /O a

a^r=1,^Jl ? at
. \J'JI *'Fu.

/.t@I -brLi o!

t&Jr iti p u'#;Aie"fiy.-i6

m Sepertinya dia adalah Aiddllah bin Abdullah bin Amru Al Khaulani seorrng
bbiin. Dia seorang ulama di Syam setelah Abu Darda. Dia unfat tahun 80 H. Uh.
Tahddb Wa At- Tahdzib(5/85-871.

38r 93. Abu Nu'aim dalam Al Hiljnh(6/7461
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"Sasungguhnya perkemahan kaum muslim di han Al Malhamah
(pertempuran) di Ghuthah di sisi suatu kota yang bemama Damaskus

5nng merupakan kota terbaik di S5am.'(HR. Abu Daud).342

Said bin Manshur di dalam Sunan-nya melalui jalur Abu An-
Nadhr bahwa Auf bin Malik pemah mendatangi Rasulullah 0, dan

bertanya, "Wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat." Beliau menjawab,

"Hendaknya kamu ke gunung Al Khamr." Dia (hnu Malik) bertanya,

"Dimanakah ifu gunung Al Khamr?." Beliau menjwab, "Tanah

F€rtemuan'"383

Melalui Jalur Atha Al Khurasani menyatakan, bahwa Rasulullah

pemah menyampaikan kepadaku, "Allah merahmati penduduk

Maqbarah." Beliau mengucapkannln sebanyak tiga kali. lalu beliau

ditanya mengenai ini, dan beliau menjawab, "Maqbarah itu berada di
Asqal31."384

Atha bemda di perbatasan tersebut setiap tahun sebanyak 40
hari, hingga akhimgra meninggal dunia disana.

Pasal: Menurut madzhab Abu AHullah makruh
hukumnya memindahkan kaum wanita dan kefurunan ke
benteng kubu pertahanan. Ini juga merupakan pendapat Al Hasan,

Al Auza'i bersandar kepada riwayat Yazid bin Abdullah, yang berkata,

382 H3. Abu Daud Dalam Al Mahalin (4/42981, dan HB. Ahmad dalam Musnad
rrya15/197

383 63. Said bin Manshur dalrim As=Sunan (2/255/2683), dengan lafazh, "Wahai
Rasulullah aku khawatir tidak bertemu denganmu setelah hari ini, maka berikanlah aku
wasiat.'f Rasulullah SAW bersabda, "Hendalmla lannu ke gunung Al Kharnr." Dia
(lbnu Malik) bertanya, "Dimanakah ihr gunung Al Khamr?" Beliau menjuab, "Tanah
pertemuan."

384 gp. Said bin Mashur dalam Surnn-nya (2/160/24L5). Asqalan adalah suatu
kota di Syam.
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"(Jmar pemah berkata, 'Jangan tempatkan kaum muslim di tepian

lautan'." Diriwayatkan Al Atsram melalui sanadnya.3&S

, Karena, benteng di perbatasan tidak amarl dari serangan musuh,

dan bisa juga dikuasai oleh musuh, sehingga dapat juga mereka

menguasai kaum wanita dan anak-anak yang ada di dalamnya.

Pasal: Para penghuni benteng di perbatasan

dirnustahabkan untuk berkumpul di masjid besar untuk

menunaikan semua shalat di dalamnSn.

Agar mereka dapat tetap bersatu. Apabila ada yang datang

(pasukan perang) menghampiri mereka, maka semua mereka akan

mengetahuinya. Apabila jika suatu kabar penting datang ada kabar yang

mesti harus disampaikan, mereka dapat mendengamya. Sehingga,

mereka semua dapat mengetahui keadaan dan jumlah kaum kafir

(musuh) dan dapat mernpersiapkan diri menghadapi mereka

Ahmad berpendapat: Apabila mereka dalam keadaan yang

berpencar-pencar, maka mata-mata dapat mengambil kesempatan dan

musuh dengan mudah akan menyerang mereka. Ahmad berujar, Al

Auza'i memberitahukan kepadaku, bahwa dia pemah menyampaikan

pidato di masjid-masjid di dalam benteng pertahanan, "Jikalau aku

memiliki kekuasaan atasnya, maka aku akan mencungkil pinfu-pintunya,

sehingga shalat mereka berada di safu tempat. Sehingga, apabila

sekelompok pasukan datang, dan mereka berpencar, maka hal ini tidak

akan terjadi apabila mereka berada di safu ternpat."

Pasal: Dalam menjaga (pasukan) di jalan Allah
terdapat kemuliaan besar. Di dalam suafu hadits dinyatakan,

3as 63. Abdurrazaq dalam N Mushannaf 15/9623) dengan lafazh, "Umar tidak

suka membawa kaum muslim perang di lautan."
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Bersumber dari hnu Abbas, dia berkata, "Aku pemah

mendengar Rasulullah $ bersaMa,

.Irr {::^- 'uUK W )tlt t&e \ )CrL
)., to/ ., lo uo 1..0o/,
y, y,dcts cit{ ,fs

"Dua mata gng tidak alan disqtfuh api nqala. Mata 3ang
menangis karena bkut kepda Allah dan mab yang terjiaga unfuk
mmjaga di jalan Allah.n386 Menurut At-Tirmidzi, hadits ni hasan gharib.

Pada hadits lainnya,

Bersumber dari Uqbah bin Amir Al Juhani dia berkata,

"Rasulullah panah baaMa, Wah alen mqahnnti prfizga psukan'."

Dalam suafu riwalat p€rang disebutkan, Saat malam tiba,

datanglah seonmg penuns5lang kuda Spng mengabarkan tentang posisi

dan kondisi kabilah Hauazin di bukt-bukit. Rasulullah $ tersenyum

seraya berkata: 'lfulah ghanlnah kita besok." Dengan sukarela salah

seorang sahabat berjaga-Ilga sernalaman unhrk meniaga keamanan

kaum muslim, beliau adalah Anas bin Abu Martsad Al Ghanawi 
"&dan

seterusnya.S8T

Utsman meriwayatkan, 'Aku pemah mendengar Rasulullah

bersabda,

,i,$ *, jlV Jbl yt,ff e#J">

se6 HR. At-Tirmidzi dalam pernbahamn tentang keutamaan Jihad (4/1539).
s87 HR. Daud dalam pembahasan tentang Jihad l3/25O1), dan sanadn5ra shahih.

6tW?V)
,.,
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"Bujaga-iaga di malam di iatan Allah lebih mulia dari pada

sqibu shakt malam di matam hari dan berpuasa di siang harltsg8

1625. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Apabila kedua orang fuanya muslim, maka tidak boleh

melakukan jihad dengan sukarela kecuali dengan iall-

keduanln."

Hal ini bersumber dari Umar, Utsman, dan juga merupakan

pendapat Malik, AlAuza'i, SlBfi'i, dan sejumlah ulama'

Di dalam suah.r hadits dinlntakan,

Bersumber dari Abdullah bin Amru bin Ash $, ada seseorang

png datang kepada Nabi $, dan dia menrinta izin untuk ikut serta

berjihad. Rasulullah bersaua, "Apakah kedua omng tuamu masih

hidup?" Dia menjawab, "Ya." Rasulullah bersaMa,

+lr*3W
"Buiihadtah kepda kdwnp. a8

Pada hadits yang bersumber dari hnu Abtas dari Rasulullah

sama seperti hadits di atas, png diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dia (At-

Tirmidzi) berkata, "Hadis ifu adalah hadits 6ut r." 39o

38s HR. Ahmad dalam Musmdrrya (l/Hadits no.433). Ahmad S5rakir

berpendapat, sanad hadits ini lernah karerra di dalamryn tetdapat Mrrh'ab bin Tsabit

bin Abdullah bin Zubair yang merupakan seorang yang lemah'

hnu Sinjir adalah Uutramrnaa bin Sinfr Abu Muhamrnad bin Abdullah bin SinIr Al

Jarqani, wafat tahun 158 H.
itg'HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang lihad (5/3004/Fath Al Bari, dan

jnga dalam pembahasan tentarg Adab LO/8972/5l1 Mr'slim dalam pembahasan

i"1tu"g Kebaiikan dan silah'ahmi, bab: Berbuat kebaiikan kepadg Kedrn orang tua

$/7s|Lg/sl;An-Nasa'i dalam pernbahasan tentang Jihad (6/31!3); Abu Daud dalam

pernbahasan tentang Jitnd 13/2591; dan Ahmad dalam Musnadrxla

(2 / L55,L88,193,L97,22L1.- 
3eo HR. At-Tirrnidzi dalam pembahasan tentang Jihad (4/165)
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Pada hadits lainnya,

Bersumber dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Suatu ketika
ada lelaki datang kepada Rasulullah #, dan dia berkata, ,,Aku

membaiatmu unfuk hijrah dan meninggalkan kedua orang tuaku
menangis. Rasulullah $ bersabda,

"Kembalilah kepada kdua omngtuamu, dan buatlah mereka
tertawa sebagaimana kamu telah menbuat kduanga menangis. "39l

Pada hadits lainnya disebutkan,

"Bersumber dari Abu Said Al l<hudri, bahwa ada srcmng lelaki
yang berhijrah menuju Rasulullah $ dari Yaman. Lalu beliau bertaryn,
'Apakah ada saeomng di Yaman?.'Dia manjawab, 'Kdua orang
fuaku. Beliau bersabda, Apalah memberi izin?., Dia
menjawab, "Tidak." Beliau bermbda, 'Kernbalilah kepada keduanSn,

dan mintalah izin keduanya. Apabila kduan5n mengizinkan, maka
jihadlah. Jika tidak, maka berbaktilah kepada keduang,p.'esz

Hal ini disebabkan berbakti kepada kedua omng tua hukumnya
adalah fardhu 'ain, sedangkan jihad fardhu kifayah. Fardhu
'ain mesti lebih dikedepankan daripada fardhu kifayah.

Namun, apabila kedua omngfuanya bukan beragama Islam,
maka tidak perlu meminta izin kepadangn. Hal ini sebagaimana yang

dinyatakan oleh syafi'i. sedangkan menurut pendapat Ats-Tsauri, tidak
boleh berperang kecuali dengan izin keduanya (meskipun non muslim).
Dikarenakan, hadits-hadits di atas bersifat umum.

3e1 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jibad (g/ZS2g); HR. Ibnu Majah
(2/2782\ HR. Nusai (7/41741; HB. Ahmad dalam Musnad-nya
(2/ 160,794,798,2041, dan sanadngn shahih.

3e2 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jhad (3/2530), dan sanadnya
sahih

-'l

:

@I - AI Mughni



Menurut pendapat kami, para sahabat Rasulullah pemah

berjihad, dan diantara mereka ada yang memiliki orang tua yang kafir,

dan mereka tidak meminta izin kedua orang fua mereka yang kafir.

seperti Abu Bakar Ash-shiddiq, dan Abu Hudzaifah bin Atabah bin

Rabi'ah yang ada bersama Rasulullah saat Perang Badar, sedangkan

orang tuanya pemimpin kaum musyrik saat itu, dan tewas pada perang

tersebut. Abu ubaidah membunuh ayahnya saat jihad, kemudian Allah

menurunkan firman-Nya,

'i 3;":6- **ii +A_, ;'\ 6Ai- q' 4 S

i l'fi t &&r,rjt1 5J fr';;'';it"i;
;f**5;+;r

oKamu tak akan mendapati kaum 5nng beriman pada Allah dan

hari akhirat, sal@ berl<asih-sayang dengw orang-orang tnng
merzentang Nlah dan Rasul-Nya, sel<alipun oftng-orang ifu bapak'

bapak, atau anak-anak atau saudam-saudam ataupun keluarga mereka."

(Qs. Al Mujadilah l58l: 22l'

Hadits-hadits di atas yang bersifat umum dikhususkan oleh

riwayatsriwayat yang kami sampaikan ini.

Sementara jika kedua orang fuanya budak, maka menurut

pendapat Al Kharaqi, tetap diwajibkan izin keduanya, berdasarkan

hadits-hadits di atas. Karena, kedua'orangtuanya ifu juga merupakan

orang Islam, sehingga harus disamakan dengan yang merdeka di dalam

hal ini. Ada kemungkinan juga tidak menganggap izinnya, karena dia

tidak ada wilayah dengan keduanya. Sedangkan jika kedua orang tuanya

gila, maka tidak wajib meminta izin kepada keduanya, karena hal ini

memang tidak memungkinkan.
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L626- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Apabila telah diwajibkan jihad, maka tidak perlu meminta
izin keduanya. Demikian juga haln5Ta dengan semua faraidh.
Tidak ada ketaatan kepada keduanya, unfuk meninggalkan
kewajiban."

Maksudnya, Apabila jihad telah diwajibkan, maka izin kedua

orang tua tidak diperlukan. Karena pada saat tersebut, hukum jihad

menjadi wajib 'ain, sehhgga apabila ditinggalkan maka merupakan

suatu benfuk kedurhakaan. Tidak boleh taat kepada seorang manusia

dalam perbuatan yang bersifat kedurhakaan kepada Allah.

Demikian juga dengan kewajiban haji, shalat berjalamaah

ataupun perjalanan untuk menunfut ilmu wajib.

Al Auza'i berpendapat, tidak perlu ketaatan kepada kedua orang

tua untuk meninggalkan perbuatan wajib, seperti haji dan jihad. Karena

keduanya ini merupakan ibadah 5nng telah menjadi wajib ('ain) ,

sehingga tidak diperlukan adanya izin kedua omng tua. Sama halnya

seperti shalat. Karena Allah telah berfirman,

--l
I
I

54ny#,;-#bo6i&ni'
'Mengerjakan haji adalah katnjiban manusia terhadap Allah,

lnitu ha7i) orang tnng sanggup mengadakan perjalarian ke Baifullah

(Qs. Aali Imraan t3l: 97). Pada ayat ini, tidak disebutkan adanya izin

kedua orang tua.

Pasal: Apabila keluar untuk melaksanakan jihad

secara sukarela dan mendapatkan izin kedua orang fua, lalu

tiba-tiba kedua oftmg fua mencabut izinn3n dan

melarangnya setelah dia berjalan dan sebelum diwajibkan
jihad, maka dia harus pulang. Karena, apabila larangan pada saat
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perrnulaan, maka akan sama apabila larangan tersebut datang setelah

pertengahan (jalan), sama seperti larangan yang lain. Kecuali jika dirinya

mengkhawatirkan dirinya saat pulang, atau mengalami suatu uzur

seperti sakit atau kehabisan bekal materi ataupun sejenisnya. Apabila dia

dapat berdiam di lalan, dia boleh berdiam di sana, akan tetapi jika tidak,

maka dia harus ikut serta berperang bersama yang lainnya. Saat itu

dirinya telah berada di dalam kalajiban perang, dan tidak perlu

meminta izin kepada kedua orang fuanya.

Namun apabila kepulangannya (karena penarikan izin orang tua)

setelah diwajibkan perang (hukum perang menjadi wajib 'ain), maka dia

tidak perlu pulang.

Apabila kedua orang fuanya awalnya kafir, lalu masuk Islam dan

melarangnya untuk pemng, maka hal ini sama dengan perrnasalahan

adanya larangan orang tua setelah memberikan izin sebelumnya. Sama

juga dengan pelrnasalahan pemberian izin oleh orang yang memiliki

piutang darinya, lalu kemudian dia menarik izinnya.

Sementara apabila terjadi uzur di dalam diri seseorang seperti

sakit, buta ataupun pincang, maka dia harus kembali pulang, baik telah

bertemu kedua belah pihak di pertempuran atau tidak. Karena, dia tidak

mungkin unfuk melakukan perang, dan tidak ada faedah keberadaannya

di tempat tersebut.

Pasal: Apabila kedua orang fuanya memberikan izin
unfuk ikut suafu peperangan, dengan syarat dirinya tidak

boleh bertempur. Lalu tiba waktu pertempuran, dan perang

menjadi wajib 'ain baginln, maka syarat yang disebutkan kedua

orang tuanya menjaga gugur. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al

Auza'i dan Ibnu Mundzir. Karena, saat ifu perang sudah menjadi wajib

hukumnya, yang tidak boleh ditinggalkan, meskipun dia keluar berjihad

tanpa ada izin kedua orang tuanya, lalu tiba pertempuran kemudian
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kedua orang fuanya memintanya pulang, maka dia tidak boleh
meninggalkan perang.

Pasal: Orang lrang memiliki hutang baik kontan
maupun kredit tidak boleh keluar berjihad kecuali dengan
adanya izin dari pemberi hutang. Kecuali dia meninggalkan
harta yang dapat melunasi hutangnya, atau meninggalkan
orang yang dapat melunasi hutangnya, atau juga menyerahkan
barangnya sebagai jaminan atas pelunasan hutangnya. Ini merupakan
pendapat syafi'i. Sedangkan Malik memberikan rukhsah keringanan
untuk ikut berperang bagi orang yang tidak memiriki kesanggupan untuk
mernbayar hutangnya. Karena, dia tidak dapat ditagih dan tidak dapat
dipenjarakan disebabkan hal ini, sehingga dia tidak dihalangi untuk
melakukan jihad, sama seperti jika dia tidak memiliki hutang sama
sekali.

Menurut kami, jihad bertqmn mendapatkan syahadah, yang jika
seseorang gugur, maka hak omng lain juga akan berakhir darin5n tanpa
ada pelaksanakan darinya.

Dalam suatu hadits disebutkan,

Dari Abu Qatadah, bahwa ada seseorang gnng datang dan
bertanya kepada Rasulullah $, "Bagaimana pendapat engkau wahai
Rasulullah apabila aku gugur di jalan Allah apakah dosa-dosaku
diampuni?" Rasulullah menjawab, "ya, jika kamu gugur di jalan Allah
dan kamu menjalaninya penuh kesabamn. dan mencari ridha-Nya
dengan menghadapi musuh dan tidak melarikan diri dari mereka. kecuali
hutang yang tidak dapat dihapus, sesungguhnya Jibril menyatakan hal
ini kepadakr." 393

393 HR. Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (B/LLZ/LSOU; HR.
At-Tirmidzi (4/1712)i HR. An-Nasa'i (6/3ls6l; HR. Ad-Darimi dalam pembahasan

l
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Namun, apabila jihad sudah berbenfuk fardhu 'ain, maka tidak

perlu meminta izin kepada pemberi hutang. Karena, saat itu jihad sudah

menjadi suatu kewajiban yang harus dikedepankan dari semua

tanggungan lainnya, sama seperti keurajiban 'ain yang lain. Namun, dia

dimustahabkan untuk menjaga dirinya baik-baik dan tidak menceburkan

diri ke barisan depan dalam pertempuran.

Apabila dia meninggalkan orang yang dapat melunasi

hutangnya, maka dia boleh melakukan jihad tanpa ada izin si pemberi

hutang.

Hal ini dikarenakan Abdullah bin Haram Abu Jabir bin Abdullah

melakukan jihad di perang Uhud, sedangkan dia memiliki hutang yang

banyak. Lalu dia pun gugur, dan anaknya melunasi hutang-hutangnya

sepengetahuan Nabi, dan beliau tidak mencelanya atas hal ini dan juga

tidak mengingkari perbuatanngn tersebut. Akan tetapi beliau memujinya,

dan bersabda,

lo t h7z
o).rJrJ) ?J\6

6z ./ . o t*

e kir-j*ll
il t. . o

ilyi a(;,)LLJt

'Malaikat senantiasa menaunginSn dengan sayap-saqp mereka

hingga kalian m engangkabzga. ts94

Beliau juga pemah bersaMa kepada hnu Jabir,

'Tidakkah kamu meraakan, bahwa Attah menghidupkan

ayahmu berbicara dangann5a dengan berhadapatl."395

tentang Jihad 12/2412); HR. Malik dalam Al Muw:aththa' (2/46lli HR. Ahmad dalam

kitab Musnadnya (5 / 297,304,308) (3 / 325,37 3l
3% HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Peperangan (7/4080/Fath Al

furl; HR. Muslim dalam pembahasan tentang Keutamaan para sahabat
(4/L30/1918); FIR. tur-Nasa't (4/l&1), dan HR. Ahmad dalam Musnad-nya

13/98,3071
3e5 93. Tirmidzi dalam pernbahasan tentang Tafsir (5,/300); HR. hnu Maiah

dalam Muqaddimah (1,2190) dan dalam pembahasan tentang Jihad (2/2800), dan

sanadnya hasan
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1627. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Orang Ahlu Kitab dan Majusi harus diperangi tanpa diseru
terlebih dahulu, karena dal$rah sebenamya telah sampai
kepada mereka. Sedangkan penyembah berhala harus
didalruahi terlebih dahulu sebelum diperangi."

Pemyataannya, bahwa ahlu Kitab dan majusi tidak perlu diseru

kepada Islam (didak\ rahi) sebelum dipemngi merupakan hal yang

bersifat umum. Karena, dakwah telah menyebar, sehingga tidak ada di

antara mereka yang belum mendapatkan dal$rah kecuali hanya sedikit

di antara mereka dan sifatrya sangat jamng.

Sementara pemyataannya, penyembah berhala harus didal$rahi

terlebih dahulu sebelum diperangi," bukan bersifat umurn. Karena siapa

di antara yang telah menerima dal$rah tidak perlu didakr,vahi lagi,

sedangkan mereka ytrng belum menerinn daku/ah maka harus

didal$rahi sebelum diperangi.

Demikian juga jika didapatkan ada di antara ahlu kitab yang

belum disampaikan dakwah, harus didal$rahi sebelum mernerangi

mereka.

Hal ini bersandar kepada hadits,

Ketika Rasulullah menugaskan seoftmg panglima yang

membawa pasukan menuju perternpumn, beliau senantiasa berpesan

kepada panglima tersebut dan kaum muslim yang menyertainya,

utamanya pesan tal$/a kepada Allah dan pesan atas kebaikan. Apabila

kamu bertemu kaum musyrik lpng menjadi musuhmu, maka

tawarkanlah kepada mereka tiga pilihan. Yang manapun dari ketiga itu

yang mereka pilih, maka terimalah dan janganlah kalian menyerang.

Ajaklah mereka masuk Islam. Apabila mereka menerima ajakanmu,

maka terimalah dan janganlah mereka diserang. Apabila mereka

menolak dan tidak mau masuk Islam, maka suruhlah mereka membayar

pajak. Jika mereka bersedia, maka terimalah dan janganlah memerangi
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mereka. apabila mereka menolak, maka mintalah pertolongan kepada

Allah dan perangilah mereka.396

Kewajiban unfuk menyeru kepada Islam sebelum perang, ada

kemungkinan berlaku sebelum dal$/ah Islam tersebar. Adapun saat ini,

dakr,vah Islam telah tersebar, maka halseperti ini tidak diperlukan lagi.

Ahmad berujar, "Nabi # menyeru kepada Islam sebelum

melakukan perang. Hingga pada akhimya Allah menegakkan Islam dan

Islam menjadi agama yang tinggr. Pada hari ini, aku tidak mengetahui

seseorang yang harus diajak karena dak\uah telah sampai kepada semua

orang. Dalnvah telah sampai ke Romawi dan penduduknya mengetahui

apa yang harus mereka lakukan. Aiakan masuk Islam sebelum perang

hanya berlaku pada awal munculnya Islam. Akan tetapi apabila orang

yang sudah menerima dakwah tetap bijak, maka hal ini tidak mengapa."

Abdullah bin Umar 4& pemah meriwayatkan

Bahwa Rasulullah $ pemah menyerbu Bani Mushthaliq di saat

mereka dalam keadaan terlena serta herryan-her,r.ran temak mereka

sedang diminumkan dari sumber mata air. lalu beliau membunuh

pasukan perang mereka, menangkap tawanan mereka. Muttafaq

661r.3e7

Hadits Sha'b bin Jatstsamah, "Nabi $ pemah ditanya tantang

penduduk rumah 5nng dihuni orzng-orzng mus5rik, lalu diantara warga

mereka dan anak cucu merel<a tertimpa musibah," maka beliau

3e6 HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jrhad (3/3/1357-1358); HR. Abu

Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2612); HR. Tirmidzi (4/16171; HR. hnu
Majah dalam pembahasan tentang Ji}Eld 12/2581; HR. Ad-Darimi dalam As-9unan
(2/2M21, dan HR. Ahmad dahm Musmdrrya(5/352,3581

397 HR. Al BuLhari dalam pembahasan tentang Pembebasan budak (5/2451); HR.

Muslim dalam pembahasan tentang Ji}nd (3/7/1356); HR- Abu Daud dalam

pembahasan tentang Jihad (3/2612); dan HR. Ahmad Dalam MusnadnVa (2/31-
32/'Ll
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bersabda, " Mereka 6nng furtimpa musibah) adalah termasuk merel<a

(omng-orang musyrik Snng menginap di rumah mereka).398

Salamah bin Al Alsra' berkata, "Rasulullah pemah

memerintahkan Abu Bakar, lalu kami pun mexnerangi oran!-orang

musyrik." Diriwayatkan Abu purd.399

Ada kemungkinan perintah unfuk berseru atau berdakwah

terlebih dahulu yang terdapat di dalam hadits Baridah hukumnya

sunnah, sehingga hukumnya sunnah dalam setiap keadaan.

Nabi # jugu pemah mernerintahkan Ali saat beliau memberikan

bendera kepadanya di perang Khaibar. Beliau mengutusnya untuk

memerangi mereka, dan menyemkan (dal<ulah) kepada mereka,

meskipun mereka orang-oftrng yang telah mendapatkan dals rah.

Diriwayatkan Al Bukhari.oo

Khalid bin Walid juga bersem (dal<urah) mengajak Thulaihah Al
Usaid sebelum mememngi mereka, padahal dia termasuk orang yang

telah mendapatkan dakwah sebelumnyra.tlol Demikian juga Salman yang

mendakwah penduduk Persia. @2

Jlka telah demikian adanya, maka jika objek dal$/ah adalah

orang Ahlu kitab atau Majusi, maka mereka hanrs diajak masuk Islam

terlebih dahulu. Apabila mereka menolaknya, mereka diajak untuk

membayar pajak. Namun jika mereka tetap menolaknya, mereka dapat

diperangi.

398 gp. Muslim dalam pembahasan tentang Ji}rrd (3/26/1364); HR. Abu Daud
dalam pembahasan tentang Jilad 13/26721, darlr HR. hnu Majah dalam pembahasan
tentang Jtnd (2/28391

3ee HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2538), dan HR. Ibnu
Majah dalam pembahasan tentang Jihad (2/2Wl dan sanadnya .6asar.

400 93. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan (7/4211, dalam suatu
hadits panjang.

cot'g{. A eaifraqi Dalarn As-Sunarl8/2061.
402 gp. Ibnu Abu Syaibah Dahm At Mushannafdari Kitab Jitnd, (L2/361)

j
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Sedangkan selain Ahlu Kitab dan Majusi, mereka dapat diajak

dahulu ke agama Islam. Namun jika mereka menolak, maka mereka

dapat diperangi. Barangsiapa dari mereka yang terbunuh sebelum

mendapatkan dakwah, maka tidak apa-apa. Karena, dia tidak memiliki

keimanan dan jaminan keamana, sehingga tidak masalah, seperti kaum

wanita dan anak-anak yang telah mendapatkan dak^'ah'

L628- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
.Ahlu Kitab dan Majusi boleh diperangi hingga mereka

masuk Islam, atau membaFr iizyah (baca: paiak) dengan

patuh sedang mereka dalam keadaan funduk. Sedangkan

orang-orang kafir selain mereka diperangi hingga mereka

masuk Islam."

Intinya, orang-orang kafir ada tiga bagan-

Pertama: Ahlu Kitab yaitu penganut Yahudi, Nasrani dan orang-

orang yang menjadikan Taurat dan Injil sebagai Kitab Suci mereka,

seperti Samirah,403 atau lainnya. Mereka ini dapat diterima pajak dari

mereka. Hal ini bersadar kepada firman Allah,

'iH| IrU';y,:t11 '\t33 6"51

S:r;$t +A\{; &<-'UL-s 5.3\\Jrs

'e # i* 5A'iS; A'6{ifi (9u 5;}
*aee

,)/

<r;i{.

e3 Samirah adalah salah satu kaum Yahudi png menyimpang dari beberapa

ajaran mereka. Lihat: Milal Wa AftNihal, Syahrastani ll/5141
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"Perangilah omng-omng Sang tidak beriman kepada Nlah dan

tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan

apa Wng dihammkan oleh Allah dan RasulNSa dan tidak beragama

dengan agama yang benar (agama Nlah), (gifu omng-orang) yang

dibenkan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah

dengan pafuh sedang mereka dalam kadaan funduk. " (Qs. At-Taubah

Ie\ 29)

Kedua, kaum yang merniliki seperti Kitab Suci, yaitu Kaum

Majusi yang disamakan hukum rnereka dengan Ahlu Kitab dalam

pengaktran dan penerirn ran pajak dari mereka. Hal ini bersandar

kepada sabda Rasulullah $,

?6t,yfe*;*
'Pe.rbhianlah mqelo (oruryemng Majusi) &nE,

dangan ,1r1; 1566."404

Kami ticlak menernui silang pendapat di arilara pam ulama

mengenai kedua bagian ini.

Ketiga, kaum yang tCak merniliki kitab suci dan png mirip

der,sun kitab suci. Yaitu mereka Snng selain dtn bagian dia atas, seperti

para penyembah berhala dan kaum kafir lainnSn. Mereka ini tidak boleh

diterima pajak mereka, dan tidak ada yang boleh diterima dari mereka

kecuali masuk Islam. Ini merupakan kesimpulan pendapat di madzhab

Syafi'i.

Ahmad meriwayatkan, boleh merierima paiak dari kaum kafir

kecuali para penyernbah berhala dari bangsa Arab. Ini juga merupakan

madzhab Abu Hanifah.

Menurut pendapat Malik, dapat diterima pajak dari semua orang

kafir kecuali Kafir Quraisy, bersandar kepada hadits Buraidah di atas

404 Tehh dijelaskan sebeluryra pada masalah no.1156, no.39
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sebelumnya ynng bersifat umurn. Karena, mereka semua adalah orang

kafir, sehingga sama seperti kaum Majusi.

Menurut pendapat kami, keumuman yang di dapat dalam firman

Allah,

i#*L"'4rfi1ij3s6

'H| l'4{;-6'1 \33

@

A;5{ifr/ ,/?l /
4 q>Jt d;
t)/ / /e)*8

'Maka bunuhlah orang-omng musyrikin ifu dimana saja kamu
jumpai mereka."(Qs. At-Taubah [9]: 5)dan sabda Rasulullah $,

"Aku dipernAhkan menerangi manusia hingga mereka

mengwapkan laa llaha ilallah (tiada tuhan selain Nlah), " dikhususkan

Ahlu Kitab disini dengan firman-Nya,

S5 ;51 + A\ I i fi <,r-i-s OJi $>s

<,A.i7t zl./ l/l:-- -

<,i;t
"Perangilah orang-oftng 5nng bdak beriman kepada Allah dan

tidak (pula) kepada hari kenudian, dan mqel<a tidak mengharaml<an

apa Wng dihammkan oleh Allah dan Rasul-N5n dan tidak beragama

dengan agama 5nng bmar (agama Allah), (gitu orang-orang) jnng
diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai merel<a membayar jizph
dengan patuh sdang mereka dalam keadaan tunduk.'(Qs. At-Taubah

191 291.

Sedangkan Majusi dikhususkan dengan sabda baginda Rasulullah

&,

/ )t/)

oi,u-

6Jl
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7qt,yf *'ff,
"Perlakukanlah mereka (omng-onng Maiusi) sama perlakuan

dengan ahli kitab."

Sedangkan selain mereka, tetap berada di dalam ketentuan

umum. Karena, para sahabat tidak mengambil pajak dari kaum Majusi.

Umar tidak mengambil pajak dari mereka, hingga diriwayatkan

Abdurrahman bin 'Auf bahwa Nabi bersabda,

74t,Yl',Ji- ff'rt:;'
,,Perlakukanlah merel<a (omng-omng Maiusi) sama perlakuan

dangan ahli kitab."

Nabi juga pemah menganrbil paiak dari kaum Majusi Hajar. Hal

ini menunjukkan, mereka tidak menerima pajak dari selain mereka. Jika

mereka tidak mengambil paiak dari orang Snng menriliki seperti Kitab

suci, maka bagi mereka yang tidak merniliki yang mirip dengan kitab

suci lebih diprioritaskan

Kemudian, mengambil paiak dari mereka Maiusi dan ahlu Kitab)

berdasar khabar yang mengkhususkan mereka, sehingga hal ini

menunjukkan mereka tidak mengambil pajak dari selain mereka. juga

karena Nabi pemah bersabda,

76t,Yll*. *)F'
,,Perlakukanlah mereka ama p*lakuan dengan ahli kitab."

Hal ini menunjukkan pengkhususan Ahlu Kitab dalam

pembayaran pajak. Jika bersifat umum bagi semua orang kafir, maka

tidak ada pengkhususkan Ahlu kitab.

.o lz
I j*r'
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L629. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila datang musuh, wajib bagr semua orang untuk
berperang, baik yang sedikit maupun yang banyak. Tidak
boleh keluar berperang kecuali setelah mendapat izin
pemimpin pasukan, kecuali apabila musuh tiba-tiba
menyer.rng, khawatir mereka dapat menguasai, sehingga
tidak perlu meminta izin pemimpin perang terlebih dahulu.

. Pemyataannyra, baik yang sedikit maupun yang banyak

maksudnya adalah Wallahu A'lam, 37ang kaya maupun yang miskin.

Atau yang memiliki harta yang minim atau yang banyak. Maksudnya,

semua pejuang pemng yang mampu berpemng saat dibutuhkan dengan

adanya kedatangan musuh menyemng mereka.

Pada saat tiba wakfu peftrng, tidak ada yang boleh melarikan diri

atau bersembunyi tidak berperang, kecuali oftmg-omng yang memang

dibutuhkan tidak ikut serta berpemng untuk menjaga tempat, keluarga

atau harta, ataupun orang yang diminh pemimpin perang unfuk tidak

keluar berperang, atau omng yang frdak memiliki kemampuan unfuk

berperang.

Hal ini bersandar kepada firrnan Alllah,

<133;6qb?)
"Berangl<atlah l<amu bik dalam kadaan memsa ringan maupun

bemt."(Qs. At-Taubah [9]: 41)

Juga sabda Rasulullah #r,

ro t .grt o !t.o.otJrlb y;*t r5l
9
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'Jika

(untuk jihad).

Allah

mereka saat

Nya,

dipernahkan untuk bemngkat maka berangkatlah

orang-orang yang pulang ke rumah-rumah

, sebagaimana yang tertuang dalam firman-

,1c-6 w Gfi. Lt i,Ji l;!i ffi 3"; i )Zfriftffo,t' o+''Ae

@5rr- SLi'i-iot133;

'Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi (unfuk

ketnbali pulang) dengan berkata , "sesungguhnya rutnah'rumah kami

terbuka (tidak ada pmjaga).o Dan rurnah-rumah itu sekali-kali tidak

terbuka, mereka tidak lain hanln hendak lari.'IQs. AI Ahzaab t33l: 13).

Karena, jika musuh telah datang, maka ker,vajiban jihad menjadi

fardhu 'ain, sehingga setnua omng wajib berperang dan tidak ada

seoftu.rg pun yang boleh melarikan diri.

Jika telah demikian, maka mereka (baca, pasukan Islam) tidak

boleh mulai menyerang kecuali dengan adanya izin dari pernimpin

pasukan terlebih dahulu. Karena, un$an perang diserahkan kepadanya.

Dia lebih mengetahui tentang keadaan, keberadaan dan strategi musuh,

maka oleh sebab ifu semua hams merujuk kepada idenSla, karena dia

lebih meruaspadai keadaan kaum mustim, kecuali apabila tidak

memungkinkan meminta izin kepadanya, kSrena kedatangan musuh

yang tiba-tiba.

aos 69. Al Bukhari Dalam Al Mihshar (4/1834/Fath Al Barll dan dalam

pembahasan tentang Jihad (6/2783); HR. Muslim Dalam Al Hajj (2/M5/986); HR.

Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/Hadis no.2480); HR. Tirmidzi Dalam

As Sair (4/L590); HR. hnu Maiah (2/2773), dan HR. Ahmad Dalam "Musnad"nya

(L/226,266)

kalian diperin,
,405

mencela ore

perane Ahzab

mencr

perang
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Pada saat ifu, tidak wajib meminta izin pemimpin perang untuk

melakukan serangan. Karena, suafu maslahat sudah tampak dengan

melakukan peperangan, dan suatu keburukan juga sudah terlihat apabila

tidak melakukan serangan.

Saat kaum kafir menyerang pasukan png diutus Nabi $,
Salamah bin Akwa dari luar Madinah langsung menyemng,@6 sehingga

Nabi ,$ memberikan dua bagian kepadanya, bagran penyerang berkuda

dan pejalan kaki.

Pasal: Ahmad pemah ditan5p mengenai seorang

pemimPin
berkata,

yang tengah marah kepada seseorang, sambil

"Keluarlah berperang, kamu harus

menemaniku,"lantas orang tersebut membunyikan alarm

perang. Apakah ini suafu benfuk perizinan baginya untuk

melakukan hal tersebut? Dia menjaunb, 'Tidak, karena

pemimpin tersebut bermaksud mengajak dirinya saja,

sehingga dia tidak boleh mengajak lnng'lain, kecuali si

pemimpin juga mengizinkannya untuk memanggil yang

lain."

Ahmad berujar, "Apabila seruan shalat datang dan juga alarm

perang, apabila musuh masih jauh, maka png bertugas menghadapinya

adalah pasukan terdepan, sedangkan Snng lain boleh shalat dan

kemudian ikut bersama pasukan terdepan tersebut. Apabila pasukan

terdepan meminta bantuan, dan pasukan mgsrrh sudah datang, maka

pasukan lainya dapat menunaikan shalat di atas funggangan mereka.

Menurut saya, memberikan banfuan lebih afdhal dari melaksanakan

shalat secara berjamaah. Setiap peiuang bol€h menunaikan shalat di

406 HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihd (3/133/L433-lM2l dari suatu

hadits panjang dari salamah; HR. Abu Daud.dalam Al Jihd (3/27521, dan juga HR.

Ahmad dalam "Musnad" rVa (4/52-531
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atas kendaraannya, dan dia ikut berperang lebih afdhal Insya Allah.

Apabila mendengar alarm perang, sedangkan wakfu shalat telah tiba,

maka setiap pejuang mesti menunaikan shalat dengan sederhana

mungkin, menyempumakan rukuk dan sujud serta membaca surat-surat

pendek saja. Para sahabat Rasulullah $ pemah ikut berperang dalam

keadaan junub, dia adalah Hanzhalah bin Ar Rahib yang dimandikan

para Malaik61."4o7

Ahmad berujar, "seseorang tidak boleh memufuskan

(memotong) shalatnya apabila terdengar suara alarm perang. sama

seperti shalat jumat, apakah boleh meninggalkan imam yang tengah

berkhutbah dan bergerak perang? apabila imam mengajak shalat

berjamaah, karena sesuatu hal dengan bermusyawarah sebelumnya,

maka tidak ada seorangpun dari pasukan yang melanggar (tidak

menjawab) seman tersebut. "

L630- Masalah: Abu Al Qasim Al l(harqi berkata,
'Pasukan Islam fidak boleh membawa kaum wanita ke tanah

musuh, kecuali para wanita fua untuk memberi minuman
pasukan, atau mengobati korban luka dari pasukan,
sebagaimana yang pemah dilakukan Nabi $."

Intinya, dimakruhkan mernbawa kaum wanita ke tanah musuh.

Karena mereka bukan pelaku perang, dan mereka juga tidak merasa

aman dari serangan musuh yang bisa saja datang tiba-tiba, sehingga

para musuh dapat menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah

dari diri mereka.

Haqtrah bin ZtDh pemah meiwalatkan dari nenel<nya ibu

a5nhnya, bahwa ia pemah keluar berp*ang bersama Rasulullah pada

wakfu pemng l{haibar, ia adalah wanita keenan. Kemudian hal tersebut

407 Tehh dijelaskan sebelumnya pada foot note no.3, masalah: 335.
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ta-iui *.iriu nututUnn, blu beliau mengiim utusan kepada karni.

Karni melihat pada diri beliau terdapt ka namhan, beliau merzgatakan, "

Bersarna siapal<ah kalian keluar? Dan dengan izin siapakah kalian

keluar?."

I<ami menjawab, "Wahai Rasulullah, kami keluar unfuk

melanfunkan syair, dan dengann5n lanni mernbntu di ialan Allah, serta

lami membawa obat unfuk oftng 5ang terluka, kami mengambill<an

anak panah, serta metnberi minum. Kernudian beliau berkata,

"Bangkitlah kalian." Hingga setelah Nlah menaHukkan Khaibar beliau

memberi kami bagian sebagaimana mqnberi bagian kepada pam lelaki.

Ia berkata, "Aku katal<an kepdanin, "Wahai nenek. Apakah bagian

tersebut?. " Ia menjawab, "Kurma.NB

Adapun kaum wanita fud, iika terdapat masalah dalam

membawanya seperti memberi minum pasukan perang atau mengobati

korban luka dari pejuang, maka hal ini diperbolehkan. Karena, ada

suatu riwayat yang menptakan bahwa Ummu Sulaim dan Nasibah binti

Ka6b ikut berperang bersama Nabi $. Ummu Nasibah dalam perang itu

ikut berperang, hingga tangannln pufus pada perang Yamamah.

Dalam suatu riwayat disebutkan,

Bersumber dari Rabi' binti Mu'awwidz, dia berkata, "Kami

pemah ikut bersama Nabi (dalam peperangan), dimana kami memberi

minum pasukan, mengobati yang terluka."4og

Pada riwayat yang lain disebutkan,

Anas berujar, 'Rasulullah pemah berpemng bersama-sama

dengan Ummu Sulaim dan bebemp wanita Anshar, ketika perang

berkeamuk, merel<a memberi minum dan mangobati tantam gng

408 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihed (3/2729); HR. Ahmad dalam

Musnad-nya (5/271) (6/3711. Albani mengemukakan, sanad hadits ini lemah'
40e HR. Mgslim dalam pembahasan tentang Jil6d (6/2882-2883); HR. Abu Daud

dalam pembahasan tentang Jihad (3,2253L), dan Tirmidzi (4/15751
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terluka.4lo At-Tirmidzi mengemukakan, hadits ini adalah hadits hasan

sahih.

Apabila ada yang mengatakan, bahwa Nabi pemah membawa

salah seorang istrinya setelah dilakukan undian ke medan perang, dan

beliau kerap membawa Aisyah 6 beberapa kali. Pemyataan ihi dapat

dijawab, bahwa ifu hanya seorang wanita saja, yang dibawa dikarenakan

ada kebutuhan kepadanya. Diperbolehkan seorang pemimpin membawa

istrinya, apabila memang dibufuhkan, nannun keringanan ini hanya

berlaku bagi pemimpin, dan tidak berlaku bagi mkyat lainngra, guna

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pasal: Seorang pemimpin pasukan hanrs bersikap

lemah lembut terhadap bala pasr.ilGnnya- Dia hams

membawa pasukannya berialan secara perlahan, sehingga

tidak memberatkan mereka. Apabila dibtrtuhkan, dia dapat
berjalan cepat, karena Nabi * iuga pemah membawa

pasukan berialan tergesagesa.

Hal ini bertujuan agar pasukan tdak lalai dalam melakukan

peperangan ini.

Seorang pemimpin tidak boleh condong (bersikap tidak adil)

kepada salah satu pasukan yang sealimn atau memiliki hubungan nasab

dan kekerabatan dengannya, agar hati pasukan lainnya tidak terluka

disebabkan perbuatan tersebut.

Seorang pemimpin iuga mesti harus banyak melakukan

musyawarah dengan para sahabatrya yang memiliki kecerdasan dan

kemampuan yang baik dalam berperang. Hal ini bersandar kepada

firman Allah & di dalam Al Qur'an,

a1o gp. Tirmidzi dalam At Tafsir (5/33143315). Albani berkata, "lsnad hadits ini

sahih."
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,f,t1j3:.ui3
oDan bamuqavwnhlah datgan mqel<a dalam un$irn ifu."(Qs.

Aali Imraan [3]: 159)

Seorang pernimpin harus mernilihkan ternpat singgah yang baik

bagi pasukannln. Apabila seseofttng mendapatkan salah seorang lainnya

terluka disebabkan serangtrn musuh, dia disrrrntkan membawanya,

namun hal ini Udak di^aiibkan. Hal ini sebagaimana SnnS dikernukakan

Ahmad, apabila dia khawatir ilnrt terbunuh disebabkan hal tersebut.

Menurut Qadhi, dia harus uaiib mernbaua kelebihan barang

bawaannln, a(Iar dia dapat berialan, atau mernbawa bahan makanan

png dibaunnya, atau iuga menyelarnatlmnnya dari musuh.

PasaL Ahmad pemah ditaqTa mengenai seseor-rng

yang membeli dua kuda unfuk berperang, dan dia
menggunakann5Ta secaria bergantian atau bergiliran. Ahmad
meniaurab, "A,ku pemah mendengar hal ini, dan aku

berharap hal ini fidak apa-apa."

Dia juga pemah ditanya, "Manakah yang lebih kamu sukai,

mengunrs rnakanan sendiri atau mernbawa seseorang (untuk

memasak)?." Dia meniarnrab, "Aku lebih membawa seseomng agar

dapat saling mernbanfu. Apabila kamu han5n seorang diri dan tidak

mungkin unfuk mernasak dan jusa gnng lainnp, maka diperbolehkan

mernbawa seseomng png mengatnr unrsan makan. Karena orang-

orang shaileh p€mah melakukan hal ini.

Ahrnad berular, "Menunrtlm fidak baik mernbawa mushaf saat

berperang. Yaitu mernasuki tanah musuh dengan membawa mushaf.

Hal ini bersandar kepada sabda Rasulullah $,

Al Mughn' - lm
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'Uanganlah kalian bepergian dengan membawa serta Al Qurbn
menuju 6r-i *r"u6.'471

1631. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila seorang pemimpin berperang bersama orang-
orang, maka tidak boleh bagi seseorang untuk memberi
makan hewan temak atau mencari kayu bakar dan juga tidak
boleh menyeftmg musuh dan keluar dari pasukan kecuali
dengan izin pemimpin."

Maksudnya, seseorang tidak boleh keluar dari markas unfuk

memberi makan temak atau mencari kayu bakar ataupun lainnya,

kecuali setelah mendapatkan izin pernimpin. Hal ini bersandar kepada

salah satu firman Alah &,

r:. t a 6b -a;,;,,&. w( t$i 69ilsl fr,
c

3ti3;* i* t#$ I ey I te

,#- 33:rU tlb :^y6 6\ 613.

&3,t;;;-
,, /".
irjl

,.r1 4j
@iit 4'+,A;*'i*b

"SaungguhnSm Sang sebmar-bqtar oft,ng mukmin ialah orang-

omng yang beriman kepda Allah dan Rasul-lYjn, dan apabila mereka

bemda bersama-sama Rasulullah dalam sauafu un$an yang

memerlukan pertemuan, mereka tidak mminggalkan (Rasulullah)

sebelum meminta izin kepadanya. Saungguhng orang-orang tmng

meminta izin kepadamu (Muhammad) mereka ifulah orang-orang yang

411 1"61', dijelaskan sebelumnya.
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beriman kepda Allah dan msul-N5a, maka apbila mereka meminta izin

kepdamu karqta sauafu keperluan, berilah izin kepda siapa Sang
l<amu kehqdaki di anbm merel<a.'(Qs. An-Nuur 1241: 621

Karena pemimpin perang lebih mengetahui perihal keadaan

pasukannya dan keberadaan musuh, apakah telah dekat atau rnasih

jauh. Apabila ada pejuang png keluar tanpa izinnya, maka dia tidak

arnem dari seorang musuh Snng bisa saja menyerang tiba-tiba, dan

kemudian berefek penyanderaan dirinya. Apabila dia keluar tanpa izin

pemimpin, dan kemudian pemimpin bersama pasukan lainnya bergerak

dan meninggalkannp, maka bisa berakibat tidak baik baginya karena

telah ditinggal sendiri.

Diharuskan meminta izin agar pernimpin mengetahui tentang

kepergiannya dan mernberikan izin, atau juga tidak memberikan izin

disebabkan fujuannp Sang tidak arrrm dari musuh.

Sedangkan untuk berduel atau bertempur boleh dilakukan

dengan izin pemimpin perang, menurut pendapat pam ulama, kecuali

Hasan yang memakruhkan hal ini.

Menurut pendapat kami, Hamzah, AIi dan Ubaidah bin Al Harits

pemah menyerang (berkelahi,/duel) di pemng Badar dengan izin Nabi

*.4t2 AIi pemah berduel dengan Amru bin Abdu Wud saat perang

Khandak, dan juga dengan Marhaban saat Perang Hunain. Ada yang

berpendapat dia berkelahi dengan Muhamrnad bin Masalah dan

sebelumnln dengan Amir Uin Alsrra yang gugur saat ifu. Bara bin Malik
juga pernah berduel dengan Pemimpin rimba,413 yang kemudian

membunuhnln dan mengambil harta rampasan perang darinya

412 6p. Al B*hari dalam pembalrasan tenhng pep€rar{ran (7/39661; HR.
Muslim dalam pembahasan tentang Tafslr (4/34/23231, dan HR. hnu Ma!fi dalam
pernbatrasan tenhng Jlt:nrd l2/%J351

al3 661. 5i.1'r An Nabawiyah, hnu Hiqpm, Da,ru Al Hadist, Snng telah selesai
pentahkikarnya.
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sebanyak 30.000. 414 Dia juga meriwayatkan, Aku pemah membunuh

77 perrimpifi kaum musgrri[.415"

Para sahabat Nabi ,$$ tenrs berduel di masa Nabi dan setelahnya,

dan tidak ada yang mengingkari hal ini, sehingga menjadi ijmak. Abu

Dzar pemah bersumpah bahwa firman Allah,

,;n'6XqGSari
'Tnilah dua golongan (golongan mulonin dan golongan kafir)

Snng bertengkar, mereka salng bertengkar mengenai Tuhan mereka."

(Qs. ru Hajj (22): 19) diturunkan berkenaan orang-orang png berkelahi

(duel) di perang Badar, seperti Hamzah, Ali dan Ubaidah yang berduel

dengan 'Atabah, Syaibah dan Walid bin 'Atabah.

Abu Qatadah berujar, "Aku pemah berduel di perang Hunain,

dan aku berhasil membunuhnya (musulh). aro

Jika demikian, maka sedapat mungkin harus meminta izin

kepada pemimpin perang sebelum melakukan pertarungan. Ini

merupakan pendapat Ats Tsauri dan Ishaq. Sedangkan Malik dan Syafi'i

memberikan keringanan dalam hal ini, bersandar kepada khabar Abu

Qatadah diatas, karena dia belum meminta izin kepada Nabi, dan

demikian juga halnya dengan kisah mayoritas omng-orang yang

melakukan perkelahian, yang tidak ada meminta izin kepada pemimpin

perang sebelumnya.

Menurut pendapat kami, seorang imam lebih mengetahui

mengenai keadaan pasukannya dan juga keadaan pasukan musuh.

Apabila ada seseorang yang tidak memiliki kemampuan yang memadai

ala H3. Al Baihaqi di dala As^1unai (6/310-311); HR. Said bin Manshur Dalam
As-5unarl2/2708)

41s H3. Abdurrazak Dalam At Mushannaf l5/9M9)
416 gg. Abdurrazak Dalam Al Mushannaf (5//236/94741
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maju berduel, maka berarti dia menjerumuskan dirinya ke dalam

kebinasaan, sehingga akan berakibat kesedihan di pihak pasukan Islam.

Ol"h karena ifu, hal ini mesti diserahkan kepada pemimpin

perang, untuk memilih salah seorang dari pasukannya yang kira-kira

dapat lebih dekat memenangi perkelahian dan pertarungan tersebut,

yang membuat kebahagiaan terlimpah di dalam hati kaum mukmin, dan

kekece'uuaan bagi pihak orang musyrik (musuh).

Apabila dikatakan, dengan penunjukan tersebut, seorang

pemimpin akan menjerumuskan salah satu pasukannya ke pihak musuh,

sehingga akan membuatrya terbunuh. Jawabannya adalah, jika hal

tersebut berbentuk perkelahian, maka hati pasukan akan terkait dengan

pertarungan tersebut dan menantikan kemenangannya. Apabila dia

dapat menang, maka akan membuat gembira dan bahagia teman-

temannya sesama pasukan Islam, dan sekaligus menghancurkan hati

kaum kafir. Namun, jika dia terbunuh maka akan terjadi sebaliknya.

Orang yang bertarung itu akan mengharapkan syahadah bukan

menantikan kerrienangan atau perlawanan.

Adapun pertarungan Abu Qatadah tidak lazim bentuknya.

Pertarungan tersebut terjadi setelah berkecamuknya peperangan. Ketika

dia melihat seorang lelaki musyrik telah membunuh seorang lelaki

muslim. Diapun berbalik hingga mendatanginya dari belakangnya, lalu

menebasnya dengan pedang di atas urat lehemya. Diapun berbalik

menghadap Abu Qatadah, lalu mendekapnya dengan kuat, dan dia telah

mencium aroma kematian dari musuhnya ifu. Tidak lama berselang dia

meninggaldunia dan melepaskannya. .

Bukan demikian itu yang dimaksudkan dengan pertarungan ini.

Akan tetapi salah seorang dari anggota pasukan maju ke depan di

antara kedua belah pihak barisan sebelum dimulai pertarungan, dan dia

mengajak untuk diadakan pertarungan. Benfuk pertarungan inilah yang

mesti harus ada izin dari pemimpin perang.
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Pada saat tersebut banyak mata dari kedua belah pihak yutg

menyaksikan ldbdua petarung, dan masing-masing mereka menantikan

hasil dari pertarungan tersebut, siapakah yang akan menjadi pemenang,

yang akan membuat kebahagiaan di diri para teman-temannya, dan

kesedihan bagi pihak musuh.

Jadi, pertarungan ini terbagi tiga bagian. Ada yang sifatnya

mustahab (sunnah), ada ynng mubah dan ada juga yang makruh.

Adapun yang mustahab, salah seorang musuh menantang untuk

dilakukan pertarungan. Maka dimustahabkan bagi siapa yang benar-

benar mengetahui keadaan dan kemampuan dirinya serta memiliki

keberanian unfuk bertarung dapat menerima tantangan pertamngan

tersebut, dengan tenfunya mendapatkan izin dari pemimpin. Karena,

dengan menerima tantangan ini, terdapat usaha memperlihatkan

kekuatan kaum muslim di mata musuh.

Sedangkan yang sifatrya mubah adalah, salah seorang dari

pasukan yang berani mulai menantang pasukan musuh unfuk

melakukan pertarungan. Pada saat ini, hukum pertarungan ini adalah

mubah bukan mustahab. Karena, sebenamya dia tidak perlu melakukan

hal tersebut. Karena tidak ada jaminan unfuk {apat mengalahkan

musuh, sehingga bisa menyebabkan kesedihan di pihak kaum muslim,

kecuali seorang pemberani yang meyakini kekuatannya, maka dia

diperbolehkan menantang musuh unfuk melakukan pertarungan

dengannya.

Sernentara yang makruh adalah, apabila' salah

seorang yang lemah dan tidak memiliki kekuatan yang pasti berusaha

menantang salah seorang musuh unfuk melakukan pertarungan. Pada

saat ini, pertarungan ini menjadi makruh hukumnya, karena akan

berakibat kesedihan di pihak muslim dikarenakan kekalahannya dalam

pertarungan tersebut.
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Pasal: Apabila salah seorang dari kaum kafir keluar

dan menantang melakukan pertarungan, maka

diperbolehkan untuk melempar dan membunuhnya-

Karena dia adalah oftlng musyrik yang tidak ada memiliki

perjanjian keamanan dengan pihak Islam, sehingga diperbolehkan

membunuhnya sama dengan yang lainnya. Kecuali apabila menurut

suatu kebiasaan yang berlaku, slapa yang menantang bertarung tidak

boleh dilukai oleh pihak lawan selain lawan tandingnya. Maka hal seperti

ini dapat dikatakan sebagai syarat.

Apabila salah seorang dari mereka keluar dari barisan dan

menantang bertarung dengan syarat tidak ada yang boleh membanfunya

dan lawannya, maka pihak Islam harus memrenuhi syarat tersebut.

Karena, kaum muslim berdiri di atas qnmt yang mereka tenfukan.

Apabila seorang muslim kalah dalam pertarungan dan dia lari

meninggalkan pertarungan atau terluka bersimbah damh, maka setiap

orang boleh memberikan perlawanan terhadap lawan tersebut (baca,

musuh). Karena, dia adalah seomng muslim yang jika bemda dalam

keadaan seperti ini, maka wajib bagi yang lain untuk melawan musuh

tersebut.

Apabila seorang muslim yang bertarung membuat syarat agar

tidak ada seorangpun yang berhak menggantikannya bertarung hingga

dia sampai ke barisan pihak Islam atau jika dia terluka bersimbah darah,

maka syarat yang seperti ini mesti dipenuhi.

lalu kemudian salah seorang dari pihak Islam maju untuk

menggantikannya bertarung dengan rnusuh tersebut. Dengan kata lain,

diperbolehkan menggantikan kawan yang sudah kalah atau bersimbah

darah untuk menjadi lawan tanding bagi musuh. dalam suafu

pertarungan.
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Apabila kaum kafir membanfu temannya yang tengah bertarung,

maka pihak Islam juga harus membantu temannya sesama pihak Islam,

dan mereka harus bertarung dengan mereka yang membantu temannya,

dan pasukan Islam tidak boleh membunuh si petarung dari pihak

musuh.

Menurut AI Auza'i, kaum muslim tidak boleh membantu teman

mereka yang tengah bertarung, meskipun telah bersibah darah, karena

dapat menjadi bahan perbincangan, bahwa kaum muslim

mengkhawatirkan salah safu temannya. Akan tetapi jika datang untuk

memisah kedua petarung, maka hal ini diperbolehkan. Namun, apabila

pasukan musuh membantu petarungnya, maka kaum muslim juga

diperbolehkan unfuk membantu petarung mereka.

Menurut pendapat kami, Hamzah dan Ali pemah membantu

Ubaidah bin Al Harist untuk membunuh Syaibah bin Rabi'ah saat

Ubaidah telah bersimbah darah.

Pasal: Diperbolehkan membuat suafu tipu muslihat di
dalam peperangan atau pertarungan. HaI ini mengacu
kepada saMa Rasulullah g,

Perang adalah tipu muslihat Ini adalah hadits hasan tuhih.4r7

Diriwayatkan dalam suafu riwalnt, bahwa Amru bin Abdul Wud
pemah bertarung dengan Ali {h. Saat Ali 4g menghadapinya, dia

berkata, "Aku tidak pemah bertarung melawan dua orang," lalu Amru
melirik ke belakang, saat dia lengah Ali {& menebas lehemya, dan Amru

417 93. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad (6,23030); HR. Muslim dalam
pembahasan tentang Jihad dan sejamh (3/L7/L361-1362); HR. Abu Daud dalam
pembahasan tentang Jrhad (3/2636); HR..lbnu Majah dalam pembahasan tentang
Jihad (2/2833); HR. Tirmidzi (4/L6751, dan HR. Ahmad (1,/90,113) (2/3L2,3L4')
(3 / 224,297,3081 (6 /387,4591
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berkata sembari menahan perih, "Kamu telah menipuku," lalu Ali

berujar, "Perang adalah tipu muslihat."

Pasal: Ahmad berkata, "Apabila berperang di lautan,

lalu salah seorang pasukan ingin menginap di sebuah

pantai, maka dia harus meminta izin atas hal ini kepada

pemimpin perang yang memimpin semua kapal (sekoci)'

Apabila kapal sekoci yang membawa pasukan banyak, maka

dia tidak bisa meminta izin kepada kapal sekoci yang ditumpanginya

saja, akan tetapi mesti merninta izin kepada seorang pemimpin perang

yang memimpin semua kapal-kapal perang.

1632- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
.Barangsiapa yang memberi banfuan dana untuk berbagai

perang yang akan dilakukan, lalu banfuan tersebut berlebih

maka sisa banfuan tersebut adalah unfuk si penerima.

Namun apabila bantuan tersebut bukan difujukan untuk

suatu perang tertenfu, maka sisa banfuan yang ada dialihkan

kepada perang-perang lain selaniutnya-"

Maksudnya, barangsiapa lrang memberikan banfuan harta untuk

suafu perang, maka ini dapat bersifat banfuan yang ditujukan untuk

suafu perang tertentu, dan juga bisa ditujukan kepada berbagai perang

secara mutlak. Apabila banfuan diberikan kepada suafu perang tertentu,

jika ada sisi dari bantuan tersebut setelah berlangsungnya perang, maka

sisa bantuan menjadi milik si penerima. Ini merupakan pendapat Atho,

Mujahid, dan said bin MusayTab. hnu umar juga pemah memberikan

unfuk bantuan perang kepada seseoftrng, lalu dia berkata kepadanya,

"Apabila kamu telah sampai di lembah Qum, maka bantuan itu terserah

keinginanmu." Karena dia memberikan bantuan untuk membanfu, dan

bukan bermaksud penyerdJaan.
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Namun apabila memberikan suafu banfuan unfuk berbagai

perang secara mutlak, maka jika ada sisa dalam banfuan tersebut, harus

dipergunakan unfuk peperangan lainnya. Karena, seseorang yang

memberikan bantuan tersebut memberikan banfuan dalam bentuk

ibadah, maka harus dimanfaatkan pada semua peperangan yang akan

dilakukan.

Pasal: Apabila ada seseorang memberikan sesuatu
untuk membanfu suafu perang, Ahmad berkata, "Dia tidak
boleh meninggalkan banfuan tersebut sedikit pun untuk
keluarganya, karena banfuan tersebut bukan miliknya. Kecuali dia

memberikannya kepada pimpinan perang sebagai lembaga

penyimpanan banfuan. Si pemimpin tersebut dapat mengirimkannya

kepada keluarganya dan tidak boleh mernanfaatkan bantuan ifu sebelum

melakukan perang, agar tidak salah penggunaannya. Apa yang

diberikan pemimpin tersebut tidak boleh dimiliki, kecuali untuk

dibelanjakan kebutuhan perang seperti senjata dan alat-alat perang

lainnya."

Apabila bantuan tersebut diberikan khusus kepada pejuang yang

menerimanya, maka menurut Ahmad banfuan tersebut tidak boleh

dipergunakan unfuk memberi makan (keluarganya), akan tetapi harus

dipergunakan untuk kebutuhan perang atau jihad. Karena, bantuan

tersebut memang ditujukan untuk jihad.

1633- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila ada seseorang memberikan hewan ternak untuk
dikendarai, lalu dia kembali dari suafu perang maka
kendaraan tersebut menjadi miliknya, kecuali apabila si
pemberi menganggapnya sebagai suatu wakaf, sehingga

I
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tidak boleh dijual dan harus diwakafkan dan dibiarkan

sebagaimana semestinYa - "

Maksudnya, apabila ada seseorang yang memberikan seekor

he',r.ran temak untuk dikendami saat perang, maka apabila si penerima

menerimanya dan menggunakannya unfuk perang dia dapat

memilikinya, sebagaimana dia juga boleh memiliki bantuan material

yang diberikan kepadanya. Kecuali jika si pemberi menganggapnya

sebagai barang seuraan yang disewakan kepada pihak penerima atau

harta wakaf yang harus diwakafkan dan dibiarkan sebagaimana mestinya

(baca: tidak boleh dijual atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi)'

Dalam suafu riwaYat disebutkan,

Umar bin Al I(hatthab berkata, "Aku telah memberikan seekor

kuda lama untuk tuiuan di ialan Allah, kemudian pemiliknya menyia-

nyiakannya. Aku menduga ia telah meniualnya dengan harga mumh.

Kemudian aku tanyakan kepada Rasulullah s. perihal tersebut." Beliau

bersabda, 'Janganlah kamu beli ifu, dan jangan kamu tarik kembali

shadaqahmu, karena omng inng menarik kembali shadaqahng adalah

ibamt aniing yang memakan kembali muntahnSa'

Hadits ini menunjukkan barang tersebut sudah meniadi miliknya,

jika tidak dia tidak akan menjualnya. Hadits ini juga menunjukkan

barang yang diberi itu menjadi miliki si penerima setelah pelaksanaan

perang.

Menurut pendapat kami, hadits umar tidak ada pensyaratan

kepemilikan. sedangkan jika dia berkata, "lni adalah wakaf," maka

barang tersebut tidak boleh dijual. Hal ini telah dijelaskan sebelurnnya

dalam pembasahan wakaf, dan juga akan dipaparkan kernbali pada

pernbahasan kurban, Insya Alah.
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Pasal: Ahmad berkata, "Tidak boleh mengendarai
hewan temak yang dipergunakan sebagai kendaraan (kuda)
untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi si penunggangnya
boleh memanfaatkan dan mengendarainya untuk
kepentingan jihad di jalan Allah. Dia tidak boreh
mengendarainya berkeliling ke berbagai kota dan
perkampungan, dan diperbolehkan untuk memberinya
makan.'

Ahmad memakruhkan pemanfaatan kendaraan tersebut unfuk
perlombaan pacuan kuda. Bagian kuda ini adalah milik orang yang
menungganginya seorang pejuang tidak boleh menjual harta wakaf
kecuali dengan alasan jika barang wakaf tersebut telah hancur dan dapat
menjualnya untuk kemudian membelikan hasil penjualan tersebut untuk
membeli barang lainnya. Apabila dengan hasil tersebut dia ingin
membelikan kuda untuk dikendarai, maka menurut Ahmad hal ini
mustahab hukumnya.

1634. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila seorang imam menawan para tahanan, maka dia
bebas memilih beberapa pilihan. Dia bisa memilih
membunuh mereka, berbuat baik kepada mereka dan
melepaskan mereka tanpa ganti rugi, membebaskan mereka
dengan menerima harta dari mereka, membebaskan dengan
tebusan, menguasai mereka (menjadikan mereka budak),
atau melakukan apapun yang dianggap sebagai usaha
menundukkan musuh dan memberikan kebaikan bagi kaum
muslim."

Intinya, para tawanan pemng ada tiga bagian.

Pertama, kaum wanita dan anak-anak. Mereka ini tidak boleh
dibunuh, dan dapat dijadikan hamba sahaya bagi kaum muslim. Karena,
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Rasulullah telah melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak.

Muttafaqun Alaihi. Beliau selalu menjadikan mereka sebagai hamba

sahaya apabila beliau menawan merela.

Kedua, kaum lelaki yang merupakan Ahlu Kitab atau majusi

yang siap membayar pajak. Maka imam berhak memiliki empat pilihan

terhadap mereka ini. Boleh membunuh, berbuat baik tanpa ganti rugi,

membebaskan dengan tebusan, atau menjadikan mereka sebagai budak

hamba sahaya.

Ketiga. Kaum lelaki yang mereka para penyembah berhala atau

Iainnya yang enggan membayar pajak. Terhadap mereka ini, imam

memiliki tiga pilihan. Boleh membunuh, berbuat baik atau

membebaskan dengan tebusan. Namun, mereka tidak boleh diladikan

budak.

Menurut suafu riwayat dari pemyataan Ahmad, dia

memperbolehkan menjadikan mereka budak. Ini juga merupakan

pendapat dalam madzhab Syafi'i, dan yang kami sebutkan mengenai

para ahlu Kitab. Al 'Auza'i, Syafi'i dan Abu Tsauri berkata, "Menurut

Malik adalah sama dengan Madzhab kami. Menurut dia juga tidak boleh

berbuat baik tanpa ganti rugr terhadap mereka, karena hal ini tidak

memiliki maslahat apapun. Akan tetapi seorang imam diperbolehkan

melakukan sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya.

Dikisahkan dari Al Hasan, Atha' dan Said bin Jubair, makruh

hukumnya membunuh para tawanan. Menurut mereka, dapat dilakukan

berbuat baik tanpa ganti rugi atau membebaskan mereka dengan

tepusan, sebagaimana yang dilakukan terhadap para tawanan Perang

Badar. Karena, Allah berfirman,

Al Mughni - lssel



V"'f ilis rsy# rt)t (,i;:t W'uit',4 $Y

,sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka

tawanlah merel<a dan sesudah itu kantu boleh membebaskan mereka

atau menerima tebusan."(Qs. Muhammad l47lt 4). Ayat ini memberikan :

pilihan antara dua hal tersebut dan tidak ada lainnya. Menurut para

ulama yang bersandar kepada rasionalitas, seorang imam boleh memilih ,

untuk menebas leher mereka atau meniadikan mereka sebagai budak,

dantidakadapilihanlainnya.Diatidakbolehberbuatbaikterhadap

berfirman,

;#*L"i{-iJ,ij,s6
,Maka bunuhtah'oftng-oftng musyrikin ifu dimana saja lamu

jumpai merel<a."(Qs. At-Taubah [9]: 5), setelah firmarrNyia,

{:rr$fr.V,Wi 
I

,*. rr#,,T"1":iff ,Iru*** 
meret<a atau menerima tebusan'"

UmarbinAbdulAzizdan.IyadhbinUqbahjugapemah
I

I membunuh Para tawanan'

Menurut pendapat kami, berbuat baik dengan membebaskan

tanpa ganti rugi ataupun melepaskan dengan tebusan diperbolehkan'

Allah berfirman di dalam Alqumn,
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'Dan squdah ifu kamu boleh membebaskan mereka atau

menen'ma tebusan.'(Qs. Muhammad I47l: 4],.

Baginda Rasulullah juga pemah melepaskan dengan tanpa ganti

rugi terhadap Tsamamah bin Atsalal8, Abu 'lzzah Asy Sya'ir419, dan

Abu Ash O,n *_pu6i,a20.

Rasulullah juga pemah bersabda saat perang Badar,

'Apabila Muth'im bin Udai masih hidup, kemudian dia

membicarakan denganku mengenai mereka 3mng busuk, maka aku akan

melepaskan m ereka unfuknga.tt42l

Beliau juga pemah menerima tebusan para tawanan perang

Badar yang berjumlah tujuh puluh tiga orang, dan masing-masing dari

mereka sejumlah empat 611p.422 Beliau juga pemah menerima tebusan

seseorang di perang Badar dengan dua orang.423

.Adapun mernbunuh, Rasulullah juga pemah membunuh para

lelaki dari Bani Quraizhah yang berjumlah sekitar 600-700,424 dan

ala 93. Al Bukhari (2/SlnlaV426), dan dalam pembahasan tentang Peperangan
(7/43721; HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jilad (3/59/1386); HR. Abu Daud
dalam pembahasan tentang Jrhad (3/2679); HR. An-Nasa'i (l/189), dan HR. Baihaqi
Dalam As-9 unan (9 / 65-66)

41e HR. Baihaqi Dalam As-Sunan(9/651
420 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2692)
42t y1g. Al Buk*rari Dalam Fardhu Al Khams (6/31391. HR. Abu Daud dalam

pembahasan tentang Jiyad (3/2698); HR. Ahmad (4/801; HR Baihaqi Dalam .As-

Sunan(9/681, dan HR. Abdunazak Dalam Al Mushannaf (5/9400)
422 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Ji}nd (3/2691), Baihaqi Dalam ls-

Sunan (9/68). Al Albani mengemukakan, "Hadis sahih hnpa penyebutan empat ratus.
an gp. Abdurrazak Dalam Al Mushannaf (5/9395) dari sebuah hadits panjang;

HR. Ahmad dalam Al Musnad (4/4261, Abu Ubaid Dalam Al Amwal (HaI.121,2 Hadis
no.321), bahwa baginda Rasulullah pemah menebus dua orang dari kaum muslim
dengan seorang dari kaum kafir, dan HR. Baihaqi Dalam As-Sunan (9/67)

424 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad wa Al Sair (6/3043/secara
ringkas) dan Dalam Al maghazi (7/41221dengan detail; HR. Muslim (3/Jihad/L3891;
HR. Tirmidzi (3/22,71,350) secam ringkas (6/7421 secara detail, dan HR. Darimi
Dalam Al Sar (2/25091
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membunuh An Nadhr bin Al Harits dan Uqbah bin Abi Mu'ith saat

perang Badar,425 
'serta membunuh Abu Giza di perang Uhud.

Kesemua kisah-kisah ini telah masyhur, dan baginda Rasulullah

melakukannya telah berulang kali. Kesemuanya menjadi bukti

diperbolehkannya hal tersebut. Juga, karena setiap kategori dilihat di

atas ada yang lebih baik dan lebih sesuai bagi sebagian para tawanan.

Di antara mereka ada yang memiliki kekuatan dan kemampuan

menghadapi kaum mukmin. Eksistensinya bisa membahayakan diri

kaum muslim. Maka, membunuhnya lebih baik dan sesuai.

Di antara mereka ada yang lemah, namun memiliki harta yang

banyak. Maka, menerima tebusan dari dirinya adalah lebih baik dan

lebih sesuai.

Di antara mereka ada yang merniliki kecerdasan dan logika

berfikir yang baik, dan sangat diharapkan dapat masuk Islam. Bersikap

dan berbuat baik kepadanya dan menjadikan bantuannya terhadap

kaum muslim dengan membebaskannya, lebih baik dalam keadaan ini.

Di antara mereka ada yang dapat diharapkan pelayanannya dan

dapat diyakini tidak berbuat jahat. Maka, pada keadaan ini lebih baik

menjadikannya sebagai hamba sahaya sama seperti kaum wanita dan

anak-anak.

Seorang imam lebih mengetahui terhadap suafu rnaslahat, maka

hal ini diserahkan sepenuhnya kepada dirinya.

Firman Allah,

;#*L"'+rfiIi]lsln

425 gp. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2686) dan yang sejenis;
HR. Baihaqi Dalam As-Sunan (9/641; HR. Abdurrazak Dalam Al Mushannaf (5/205-
206). Albani menilai hadits ini termasuk hadits hasaz sahih.
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'Maka bunuhlah omng-oftng musyrikin itu dimana saia kamu

jumpai merel<a." (Qs. At-Taubah [9]: 5) adalah bersifat umum. Maka,

diperbolehkan menjadikan mereka sebagai hamba sahaya, dan hal ini

tidak diharamkan.

Sementara para penyembah berhala, mengenai usaha

menjadikan mereka sebagai hamba sahaya ada dua riwayat. Pertama,

tidak diperbolehkan. Ini merupakan madzhab Syafi'i. sedangkan Abu

Hanifah berpendapat, hal ini diperbolehkan jika merupakan orang asing,

dan bukan orang Arab. Hal ini berdasarkan pendapatnya yang

mengambil pajak dari mereka.

Menurut pendapat kami, dia (penyembah berhala) adalah bagian

dari orang kafir yang tidak boleh diputuskan membayar pajak dan juga

tidak boleh menjadikan mereka sebagai hamba sahaya, sama seperti

orang murtad. Kami telah menjelaskan dan mernaparkan dalil dalam hal

ini.

Jika hal ini telah tetap, maka hal ini menjadi pilihan antara

maslahat dan ijtihad, dan bukan pilihan png berdasarkan hawa nafsu.

Saat seorang imam melihat ada maslahat di dalam salah satu kategori

pilihan tersebut, dia dapat mengambil salah sahmya, dan tidak boleh

menariknya kembali. Namun, apabila dia merasa ragu, maka

mernbunuh mereka adalah lebih baik.

Pasal: Apabila seorang tawanan masuk Islam, maka

dia langsung meniadi hamba saha57a, dan pilihan menjadi

hilang- Sehingga, hukum mereka sarna dengan hukum kaum

wanita. ini merupakan kesimpulan pendapat Syafi'i di dalam

salah satu pendapatnya. Sedangkan Syafi'i pendapat

lainnya, hukum bunuh menjadi gugur dan pilihan hanya

tinggal tiga saja.
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Hal ini bersandar kepada suafu riwayat, Pild sahabat Rasulullah

$ pemah menawan seorang laki-laki dari Bani Uqail. ia dibawa

menghadap Rasulullah S, dan ia berkata, "Wahai Muhammad!"

Rasulpun menghampirinya dan bertanya, "Ada apa?." Ia berkata,

"Kenapa engkau menawanku? Kenapa engkau menangkap orang yang

berangkat akan melaksanakan haji?." Maka beliau menjawab, "Aku

menawanmu karena kejahatan sekufu-sekufumu dari Bani Tsaqif yang

telah menawan dua orang sahabatku." lalu beliau berpahng darinya

Orang tersebut memanggil beliau kembali dan berkata," Wahai

Muhammad, wahai Muhammad!", Rasulullah # menjawab, "Ada

apa?." Ia menjawab, "sesungguhnya saya seomng muslim." Beliau

bersabda," Jika kamu mengatakannya ketika kamu masih bebas, kamu

telah beruntung."...maka iapun ditebus dengan dua orang sahabat yang

ditawan.' HR. Muslim.425

Juga dikarenakan pembunuhannya telah gugur dengan

keislamannya, sehingga yang tersisa tinggal kategori lainnya.

Menurut pendapat kami, dia termasuk sebagai tawanan yang

diharamkan untuk dibunuh, sehingga dapat menjadi hamba sahaya

sarna seperti kaum wanita. hadits di atas tdak menafikan

pembudakannya yang dapat ditebus dengan wanita yang juga hamba

sahaya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan Salamah bin Alr3yi6 Sang

pemah ikut berperang bersama Hawazin lalu dia mendapatkan

rampasan berupa' seorang wanita. Kemudian dia memberikannya

kepada Rasulullah & yang lalu mengutusnya bersama wanita itu ke

426 93. Muslim dalam pembahasan tentang Nadzar (3/8/72621; HR. Abu Daud

dalam pembahasan tentang sumpah dan Nadzar (3/33161; HR. Ahrnad (4/430,433-

434); HR. Abdurmzak dalan Al Mushanmf (5/93951, dan HR' Al Baihaqt dalam /s-
Sunadg/67)
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Maltkah yang menawan beberapa tawanan, lalu menebus mereka (para

tawanan) dengan wanita 1"o"$u1.427

Hanya saja dia tidak dapat menjadi tebusan atau berbuat baik

kepadanya kecuali dengan seizin para pelaku perang (yang berhak

mendapatkan harta rampasan perang), karena dia termasuk harta

rampasan perang bagi mereka yang dimungkinkan untuk diberikan

perbuatan baik kepadanya. Karena, jika diperbolehkan berbuat baik

kepadanya meskipun dia kaftr, maka dalam keadaan Islam lebih

diutamakan. Disebabkan keislamannya merupakan suatu perbuatan baik

yang membutuhkan adanya pemuliaannya. Tidak diperbolehkan

menyerahkannya kembali kepada kaum kafir, kecuali dia dapat

mencegah kesulitan atau lainnya dari kaum musyrik. Diperbolehkan

menjadikannya sebagai tebusan karena dapat menghilangkan kebudakan

dalam dirinya. Sementara jika dia masuk Islam sebelum ditawan, maka

diharamkan untuk membunuh dan menjadikannya hamba sahaya, dan

menjadikannya sebagai tebusan, baik dia masuk Islam dalam keadaan

sempit atau lainnya.

Pasal: Apabila para tawanan Ahlu Kitab meminta

unfuk membebaskan mereka dengan balasan pemberian
pajak dari mereka, maka hal ini tidak diperbolehkan pada kaum

wanita dan keturunan mereka. Sebab, mereka telah menjadi harta

rampasan perang. Sedangkan kaum lelaki diperbolehkan, dan opsi

pilihan tetap ada pada diri mereka. Para sahabat Syafi'i berkata, "Tidak

diperbolehkan untuk membunuh mereka, sebagaimana jika mereka

masuk Islam.

427 HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jilnd (3/45/1375-t3761; HR. Abu

Daud dalam pembahasan tentang Jfr'Eld (3/2697); HR. hnu Maiah dalam pembahasan

tentang Jilad (2/2U6), dan HR. Ahmad di dalam Al Musnad l4/M-47 dan 51)
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Menurut pendapat kami, ini merupakan pergantian yang tidak

diharuskan adanya jawaban dari mereka, sehingga tidak diharamkan

untuk membunuh mereka sama seperti pergantian para penyembah

berhala.

Pasal: Jika seorang hamba sahaya ditawan, maka dia
dapat menjadi hamba sahaya kaum muslim. Hal ini
dikarenakan dia merupakan harta kaum muslim yang
berhasil fnenguasainya, sehingga dapat menjadi para penerima

harta rampasan perang, sama seperti henuan. Apabila seorang imam

memilih untuk membunuhnya disebabkan adanya sisi bahaya jika

dibiarkan hidup, maka diperbolehkan untuk mernbunuhnya. Karena

orang yang seperti ini tidak memiliki nilai dan sama seperti orang

murtad. Sedangkan orang-orang yang diharamkan unfuk dibunuh di luar

kaum wanita dan anak-anak seperti oftrng jompo atau orang buta, maka

tidak dihalalkan menawan rrtereka. Karena membunuh mereka haram

hukumnya, dan tidak ada manfaat unfuk memelihara mereka.

Pasal: Abu Bakar menyebutkan, jika seorang kafir
merupakan hamba sahaya seoftrng muslim tidak boleh
dijadikan hamba sahaya. Karena, dengan menjadikannya hamba

sahaya dapat menghilangkan kepemilikan seorang muslim yang

ma'shum. Dia juga mengemukakan, tidak boleh juga menjadikan

anaknya hamba sahaya, jika dia juga dimiliki (seorang muslim). Jika
tuannya adalah seorang kafir dzimmi, maka diperbolehkan untuk

menjadikannya budak/hamba sahaya. Karena, tuannya dapat diladikan

hamba sahaya, maka terlebih lagi. dengan hamba sahayanya. Ini

merupakan kesimpulan dari Madzhab Syafi'i.

Adapun inti pendapat dari Al Kharaqi menyatakan

diperbolehkan menjadikannya budak. Karena dia boleh dibunuh dan
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berasal dari Ahlu Kitab, sehingga juga diperbolehkan utnuk

menjadikannSra budak, sama seperti yang lainnya. Hal ini disebabkan

diperbolehkannya menjadikann5n budak telah terwujud penguasaan

dirinya disertai adanya maslahat bagi kaum muslim dalam

, menjadikannya hamba saha5a. Apabila dia seorang wanita atau anak-

anak, maka tidak diperbolehkan dalam hal ini kecuali menjadikannya

sebagai seorang hamba sahaln, sehingga hal ini telah jelas.

1635- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Jalan bagi orang yang diiadikan budak di antara mereka,

. dan ganti rugi yang diambil atas pembebasan mereka adalah

jalan harta rampasan perang-"

Maksudnya, barangsiapa yang menjadi budak di antara mereka,

atau ditebus dengan harta tebusan, maka dia seperti harta rampasan

perang lainnya yang dibagi lima. Dimana, bagian 4/5 dibagikan kepada

para peserta perang. Kami tidak menemukan adanya silang pendapat

dalam hal ini. Karena, Nabi telah membagi tebusan para tawanan

perang Badar kepada para kaum mukmin yang ikut perang- Karena, hal

tersebut termasuk harta rampasan perang milik kaum muslim, sehingga

sarna seperti kuda dan senjata.

Jika ada yang berpendapat, para tawanan bukan menjadi milik

pelaku perang (harta mmpasan), karena ada hak di dalamnya, lantas

bagaimana mengaitkan hak mereka dengan pergantiannya?. Menurut

kami, adapun yang dilakukan imam yang menjadikannya sebagai hamba

sahaya, jika melihat ada maslahat dalam hal tersebut. Karena dia belum

menjadi harta rampasan perang. Saat setelah menjadi harta rampasan

perang hak kaum muslim png ikut perang menjadi terkait dengannya,

karena mereka telah mengalahkan dan menjadikannya sebagai tawanan,

dan hal ini tidak menghalangi. Bukankah seorcmg yriang memiliki hutang

jika dibunuh dan diwajibkan qishah baginya, maka para p€n /arisnya
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memiliki beberapa opsi pilihan. Jika mereka memilih pembayaran diyat,

maka terkait hak para penerima denda dengan pembayaran diyat

tersebut.

L636- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Adapun diperbolehkan menjadikan mereka budak apabila
mereka adalah para ahlu kitab atau majusi. Sedangkan
musuh selain mereka, orang-orirng dewasa mereka tidak
diterirna kecuali masuk Islam, pedang (dibunuh) atau
membayar tebusan."

Kami telah menjelaskan sebelumnya bahwa selain orang-orang

dq,vasa ahlu kitab tidak boleh dijadikan budak atau hamba sahaya,

menurut salah safu dari dua riwayat.

Pasal: Sedangkan kaum wanita dan anak-anak, dapat
dijadikan budak dengan menawan mereka. Sedangkan
Ahmad melarang penebusan kaum wanita dengan sejumlah
harta- Karena, dengan membiarkan mereka bersama kaum
muslim dapat membuat mereka condong unfuk masuk Islam,
dan mereka juga dapat diiadikan alat barter penukaran
tawanan dengan kaum muslim lpng ditawan pihak musuh.

Karena, Rasulullah $ pemah mengufus Salamah bin Akwa

bersama seorang wanita (yang telah menjadi seorang tawanan) menuju

ke Makkah, Ialu menebus mereka (para tawanirn muslim) dengan wanita

tersebut.428

428 gg. Muslim dalam pembahasan tentang Jilbd (3/M/1375-L3761; HR. Abu
Daud dalam pembahasan tentang Jihad (3/2697); HR. hnu Majah dalam pembahasan
tentang Jihad (2/2t34), dan HR. Ahmad di dalarn Al Musmd(4/4647 dan 51)
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Karena, wanita juga dapat menyelamatkan seorang muslim yang

telah tampak jelas keislamanngn. Sedangkan anak-anak tidak

diperbolehkan ditebus menurut Ahmad. Karena, anak kecil dapat

menjadi muslim dengan masuk islamnya ibunln yang ditawan. Sehingga,

dia tidak boleh untuk dikembalikan kepada pihak orang musyrik.

Demikian juga halnya dengan seorang wanita apabila telah masuk Islam,

tidak diperbolehkan dikernbalikan kepada kaum kafir dan lainnya. Hal

ini bersandar kepada firman Allah di dalam Aquran,

'Maka i,anganlah l<amu kmzbalikan mereka kepada orang-orang

l<afir. Merel<a tiada halal bagi oftng-orang l<afir ifu dan orang-orang kafir

itu tiada halal pula bagi merel<a.'(Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Karena juga, dengan mengembalikan dirinya (baca, wanita)

kepada kaum kafir, akan menjadikann5n kembali ke agama mereka dan

keluar dari agama Islam, dan menjadi halal bagi omng-orang yang

seharusnya tidak halal baginya.

Jika anak kecil yang belum jelas keislamannya, sama seperti

anak kecil yang ditawan bersama kedua orangfuanya, Udak

diperbolehkan membebaskannya dengan pembayaran tebusan. lantas

kemudian, apakah boleh menjadikannya sebagai tebusan bagi orang

islam yang ditawan oleh pihak musuh (barter tawanan)? Dalam hal ini

ada kernungkinan dua pendapat.

Pasal: Ahmad tidak memperbolehkan menjual seoftmg

hamba sahaya kaum muslim kepada orang kafir. Baik

hamba sahaya itu muslim ataupun kafir. Ini menrpakan
pendapat Al-Hasan. Ahmad berkata, "Kaum ahlu dzimmah tidak

boleh membeli tawanan kaum muslim. Dia (Ahmad) menambahkan,

",i'":U"i{;'lL'$i;KsJy;}};;"i
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"(Jmar bin Khaththab pemah menulis surat yang berisi larang bagi para

pemimpin daerahdaerah (trnfuk melakukan hal tersebut)." Sebagaimana

yang diceritakan oleh para penduduk Slpm, yang tidak merniliki isnad''

Sedangkan Abu Hanifah dan Syaifi'i mernperbolehkan hal ini.

Menurut pendapat kami, pemyataan Umar tidak diingkari oleh

seorangpun, sehingga dapat menjadi ijma'. Karena, menjualnya dapat

menghilangkan keislaman yang sudah tampak eksistensinya. Karena,

apabila dia tetap berada di tangan kaum muslim keislamannya dapat

dijaga, dan jika menjualnya maka akan menghilangkan sisi keislamannya

ini. Berbeda dengan orang yang sebelumnya menjadi hamba sahaya

bagi seorang kafir yang belum tampak sisi keislamannya'

Pasal: Barangsiapa lpng menawan seorang tawanan,

maka dia tidak boleh membunuhn3n hingga seorang imam

datang dan menenfukan pilihannya terhadap tawanan

tersebut. Sebab, jika ada seomng tawanan maka opsi pilihan

mengenai nasib tawanan tersebut berada di tangan seorang imam.

Ahmad telah meriwayatkan suafu pemyataan yang menunjukkan

diperbolehkan membunuhnya. Dia berkata, "Tidak boleh membunuh

seorang tawanan selain orang yang menawannya, kecuali jika pemimpin

memiliki kehendak lain. Maksudnya, diperbolehkan membunuh seomng

tawanan meski tanpa izin pemimpin. Dia boleh membunuhnya,

sebagaimana apabila dia melarikan diri atau melawan dan

memeranginya.

Jika tawanan enggan untuk diikat dengannya (yang menangkap),

maka dia boleh mengintimidasi atau memukul tawanan tersebut. Apabila

tidak memungkinkan unfuk mengintimidasainya, maka boleh

membunuhnya. Apabila dikhawatirkan akan melarikan diri, maka orang

yang menangkap juga diperbolehkan unfuk mernbunuhnya'
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Apabila tawanan tidak mau diikat bersamanya disebabkan suatu

luka atau sakit, maka orang yang menawan dapat membunuhnya juga.

Ahmad merasa sedfit bimbang mengenai pembunuhan orang yang

sedang luka ini.

Namun, menurut pendapat yang shahih, boleh membunuhnya'

sebagaimana membunuh para korban luka dari pihak musuh. Sebab,

mernbiarkannya tetap hidup dapat beresiko datangnya bahaya bagi

pihak muslim, dan kekuatan bagi kaum kafir. Sehingga, membunuhnya

diperbolehkan dalam hal ini.

sedangkan tawanan omng lain, fidak diperbolehkan unfuk

dibunuh, kecuali jika masuk dalam suatu keadaan diperbolehkan bagi

otang yang menawannlra unfuk membunuhnya'

Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan suafu hadits, bahwa

Rasulullah pemah bersaMa,

,,Tidak boleh salah seomng dari kamu membunuh tawanan

temann5n iila dia tetah menahannSn '429 (I-IR' Said)'

Membunuh tawanannya atau tawanan oremg lain sebelum itu

merupakan suatu perbuatan buruk, yang tidak dijamin

pertanggungjawabannSn. Ini merupakan kesimpulan pendapat Syafi'i-

Al Auza',i berkata, "Membunuh tawanan sebelum datang imam

(pemimpin) fidak menjadi tanggung jawab si imam' Sedangkan

membunuhnya setelah kedatangan imam, maka akibatnya adalah denda.

Karena, dia telah merusak harta rampasan Perang yang memiliki nilai,

sehingga dia harus bertanggUng jawab terhadap perbuatannya tersebut'

42e HR. Ahmad dalam .4/ Musnad (5/181; HR. Said bin Manshur dalam
,,sunan,,nya (2/252/26721. Al Haitsimi dalart Al Maima'(5/332) mengemukakan,

"Hadis ini diriwayatkan oi"r, gtn Thabrani dari hadits Samumh bin Jundib secara

marfu'. Dia mengemukakan, "Di dalam periwayatan hadits ini ada Ishaq bin Tsa'labah,

yang merupakan seotang yang lernah-
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Menurut pendapat kami, Abdurrahman bin 'Auf pemah

menawan Umayyah bin Khalaf dan anaknya Ali di saat perang Badar.

lalu Bilal melihat keduanya dan kaum Anshar menjerit kepada

keduanya, hingga mereka membunuhnya, dan tidak ada denda

apapun.43o

Karena, dia telah merusak sesuafu yang belum berupa harta

benda, maka dia tidak membayar denda. Sama seperti apabila

merusaknya sebelum kedatangan imam atau pemimpin pasukan. Sebab,

dia telah merusak sesuatu yang tidak bemilai sebelum kedatangan imam,

sehingga dia tidak harus membayar denda, sama seperti jika membunuh

seekor anjing. Sedangkan jika membunuh wanita atau anak-anak, maka

dia mesti membagnr denda.

Pasal: Apabila seoftmg tawanan mengaku dirinya
seorang muslim, maka tidak boleh menerima ucapanku kecuali

dengan adanya bukfi. karena, dia telah mengakui suafu perkara, namun

sebenamya malah kebalikannya. Apabila salah seorang bersaksi atas

keislamannya, maka yang bersaksi tersebut bersama dirinya harus

bersumpah, lalu membebaskannya. Menurut Syafi'i, tidak boleh diterima

kecuali atas kesaksian dua orang yang adil. Karena, dia bukan termasuk

harta benda, dan fidak berfujuan mendapatkan harta benda.

Menurut pendapat kami, suafu riwayat yang diriwayatkan oleh

Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah pemah bersabda, "Tidaklah

tersisa seorangpun dari mereka kecuali menebus atau ditebas lehernya."

Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kecuali Suhail bin Baidha,

sesungguhnya aku pemah mendengamya menyebut Islam. Kemudian

430 g3. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Peperangan (7/3977/Fath Al
Barll.
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Rasulullah bersabda, "Kecuali Suhail bin Baidha."431 pulu* hadits ini,

Rasulullah menerima kesaksian Abdullah bin Mas'ud seorang diri.

L637. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"seorang imam atau wakilnya dapat memberi an nafl fiatah
tambahan dari harta rampasan perang), sebagaimana yang

pemah dilakukan oleh Rasulullah pada awal permulaan

perang sebanyak seperempat bagian setelah dibagi menjadi

lima, kemudian memberi jatah tambahan sebanyak sepertiga

setelah dibagi menjadi lima pada saat pulang.'

An nafl adalah tambahan jatah bagi bagian orang yang ikut

peperangan. Misalnya nallu ash shalatmal<sudnya tambahan shalat dari

yang telah diwajibkan.

Allah berfirman,

6C kS 'au-C 3jaj i3tlL A (6;

@<--*
'Dan l{ami telah mmtberikan kepada-ryn (Ibrahim) lshak dan

YaQub, sebagai suatu anugemh (daripada lkml. Dan masing-

masingn5n l{ami jadikan oftng-orzng gng shalih." (Qs. Al Anbiyaa'

l2ll: 721. Maksudnya, seolah-olah beliau meminta seorang anak, lalu

kemudian Allah menganugerahi kepadanya seorang anak, lalu

menambahkan seorang lagi. Adapun maksud di awal permulaan disini

431 93. At-Tirmidzi dalam Tafsir (5/3084ll; HR. Ahmad dalam Al Musnad (L/383-
384). Syaikh Ahmad Syakir berujar, "lsnad periwaptan hadits ini lemah, disebabkan
terputusnya Abu Ubaidah yang tidak pemah mendengar dari ayahnya Abdullah bin
Mas'ud. HR. Hakim dalam Al Mustadmk (3/22-231. Hakim berkata, "Hadits ini sahih

sanadnya, namun tidak diriwayatkan .Bul.drari dan Muslim. Adz-Dzahabi berujar,
"Hadits ini sahih, didengar oleh Jairi bin Abdul Hamid.

l--

AI Mughni - El



adalah awal masuk memulai peperangan, dan pulang maksudnya

setelah kepulangan pasukan. 
.

Jatah tambahan dalam perang terbagi tiga bagian:

Pertama, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al Kharaqi,
yaitu seorang imam atau wakilnya jika memasuki daerah perang untuk
melakukan perang, dapat mengufus dan mengirim sejumlah pasukan

(detasemen)untuk menghadapi dan menyerang musuh. Kemudian imam

dapat memberikan jatah tambahan seperempat bagian setelah dibagi

menjadi lima. Sementara harta rampasan yang dibawa pasukan tersebut

diambil seperlimanya kemudian diberikan kepada detasemen tersebut

yang mempakan bagian mereka yaitu sejumlah seperempat sisanya.

Itulah seperlima terakhir, kemudian sisanya dibagikan pada semua bala

tentara dan termasuk detasemen pasukan (yang diutus). Kemudian
sepulang sejumlah pasukan yang diufus (detasemen),- tadi setelah

melakukan penyerbuan, dibagikan bagian mereka sepertiga setelah

dibagi lima. Sedangkan apa yang dibawa pasukan tersebut dikeluarkan
(diambil) seperlimanya. Kemudian sejumlah pasukan yang diutus

menyerbu tadi diberikan jatah sepertiga yang tersisa, kemudian

dibagikan kepada seluruh pasukan perang termasuk sejumlah pasukan

yang diufus menyerbu tadi. Ini merupakan pendapat Habib bin
Maslamah, Al Hasan, Al Auza'i, dan sejumlah ulama. Diriwayatkan dari
Amru bin Syuaib, bahwa tidak ada jatah tambahan dari harta rampasan
perang setelah Rasulullah (wafat). Sepertinya dia (Amru) bersandar

kepada firman Allah,

|,4r, b Suftror; i',rv i & jgr,:t
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'Mereka menanSnkan kepadamu tentang (pembagian) harta

mmpasan pemng. Katakantah: 'Harta mmpasan perang kepunyaan

Attah dan Rasul'." (Qs. Al Anfaal [8], 1). Sehingga dia (Amru)

mengkhususkan harta rampasan ini unfuk beliau. sementara Sa'id bin

Musayyab dan Malik berpendapat, fidak ada jatah harta tambahan dari

rampasan perang kecuali dari bagian seperlima. Menurut Syafi'i, jatah

tambahan tersebut diambil dari seperlima setelah dibagi lima. Hal ini

bersandar kepada hadits,

Diriwayatkan Ibnu Umar 4S, bahwa Rasulullah pemah mengirim

pasukan termasuk Abdullah bin umar ke daerah dekat Najed- Mereka

mendapatkan rampasan perang berupa unta yang banyak sekali.

Mereka mendapat jatah resmi sebanyak 12 ekor unta, sedangkan jatah

tambahannya untuk setiap orang sebanyak safu ekor unta. (Muttafaq

Alaihl.aaz Jika beliau memberikan 'mereka dari bagian 4/5 yang

merupakan jatah bagian mereka, maka ini bukan merupakan jatah

tambahan. Akan tetapi menrpakan bagian jatah resmi bagi mereka.

Menurut pendapat kami, ada hadits yang diriwayatkan Habib bin

Maslamah yang berkata,

"Aku pemah menyaksikan Rasulullah memberikan jatah

tambahan seperempat pada awal permulaan perang dan sepertiga saat

pulang. Dalam lafazh lain disebutkan,

Bersumber dari Habib bin Maslamah, bahwa Rasulullah pemah

memberikan jatah tambahan sebanyak seperempat bagian setelah dibagi

432 HR. Al Bulfiari dalam pembahasan tentang peperangan (7/4338/Fath Al
Barlt; HR. Muslim dalam pembahasan tentang ii|:p1d (3/35/1368); HR. Abu Daud

dalam pembahasan tentang Jihad (3/27471; HR. Darimi dalam Asy-syait (2/24871;

HR. Ahmad dalam "Musnad"nya (2/621, serta HR. Malik dalam Al Muwaththa'nya

(2/4501
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menjadi lima, dan mernberikan seban3nk sepertiga setelah dibagi lima
saat pulang. Keduanya diriwayatkan oleh Abu Daud. €g

Pada riwayat lain disebutkan,

Bersumber dari Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah s
pemah memberikan jatah tambahan pada awar peperangan sebanyak
seperempat dan saat kepulangan sejumlah sepertiga. Diriwayatkan oleh
Tirmidzi.e Menurut Tirmidzi, hadits ini merupakan hadits hasan
gharib.

Dalam lafazh lainnya disebutkan

Rasulullah memberikan jatah tambahan saat mereka memulai
sebanyak seperempat, dan memberikan jatah tambahan jika mereka
kembali sebanyak sepertiga. Diriwayatkan oleh Al Khilah melalui
isnadnya. ,-

Al Atsram meriwayatkan melalui sanadnya dari Jarir bin
AMullah Al Bajili, bahwa saat Umar mendatangi kaumnya, dia berkata,
"Apakah ada dari kalian yang mau mendatangi Kufah dan berhak
mendapatkan sepertiga setelah dibagi lima dari setiap tanah atau
sesuafu?." hadits ini disebutkan Ibnu Mun&ir dari Umar.

Ibrahim An-Nakha'i mengemukakan, dia memberikan jatah
tambahan kepada delegasi pasukan sejumlah sepertiga dan seperempat
untuk memberikan motifasi bagi mereka dalam melakukan perang.

Sedangkan pemyataan Amru bin swaib yang menyatakan tidak
ada jatah tambahan setelah Rasulullah (wafat) dibantah oleh Makhul.
Makhul pemah berkata kepadanya saat dia menyatakan, ,,Tidak 

ada

433 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jhad (g/2249); HR. hnu Malah
(2/28521; HR. Ad-Darimi dalarn As *tr (2/Z4egl ffn. et*ua D;lam "Musnad"nya
(4/\q9-L6Ol dan sanad periwayatan hadib inl sahih

'tgl Hn. Tirmidd aaur" a"-suir (4/ts6rldari hadib ubadah. Ini merupakan haditshasn. HR. Ad-Darimi dalam As!,€yair l2/Z4fj2l, dan HR. Ahnnd dalam
"Mr.snad"nya (5/3241dengan lafazh serupa, dan sanad periurayatan hadib ini sahih.
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jatah tambahan setelah Rasulullah (wafat)," "Kamq telah disibukkan

memakan anggur di Thaif. Semua yang ditetapkan untuk Nabi juga

ditetapkan unfuk para umam setelah beliau, selama belum ada dalil yang

mengkhususkan beliau dalam hal tersebut.

Sedangkan hadits Ibnu Umar sepertinya kurang tepat. Karena

jumlahnya akan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, dan hal ini

mustahiladanya.

Sementara hadits-hadits yang kami sampaikan sangat jelas

hukumnya, sehingga tidak dapat dibantah oleh kesimpulan apapun.

Apabila telah demikian adanya, maka' zlzahir pemyataan Ahmad

menyatakan, "Mereka berhak mbnerima jatah tambahan ini dengan

syarat sebelumnya. Apabila mereka tidak memenuhi syarat ini, mereka

tidak berhak menerimanln. "

i Jika ada yang menlntakan, bukankah Rasulullah fl$ telah

mernberikan jatah tambahan di awal perang sebanyak seperempat dan

saat pulang sepertiga? dia menjawab, 'Ya, jika pasukan tersebut dapat

kembali pulang." Hal ini telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan hal ini,.maka jika seomng imam melihat harus

memberikan jatah tambahan kepada' mereka, maka dia dapat

melakukannya. Apabila dia melihat memberikan jatah tambahan mereka

selain dari sepertiga dan seperempat, maka dia juga diperbolehkan

melakukan hal itu. Sebab, jika diperbolehkan ia tidak memberikan jatah

apapun kepada mereka, maka juga diperbolehkan baginya trnfuk

memberikan sedikit tambahan, dan dia tidak boleh memberikan jatah

tambahan lebih dari sepertiga. Ini merupakan pemyataan Ahmad dan

juga kesimpulan dari pem5riataan Makhul, Al Auza'i, dan jumhur

mayoritas ulama.

. Menurut pendapat Syafi'i, tidak ada batasan di dalam jatah

tambahan, akan tetapi hal ini diserahkan kepada ijtihad imam. Karena,

Nabi suatu ketika memberikan jatah tambahan sebanyak sepertiga dan
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terkadang memberikan jatah tambahan sebesar seperempat, dan dalam 
;

hadits Ibnu Umar di atas lebih dari ifu semua. Halini menunjukkan tidak i

ada batasan di dalam jatah tambahan ini, akan tetapi kesemuanya j
diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad imam. 

I

Menurut pendapat kami, Nabi $ memberikan jatah tambahan I
maksimal sebesar sepertiga, maka tidak boleh memberikan jatah j

tambahan tersebut melebihi jumlah tersebut. 
i

Adapun pendapat Syafi'i di atas menunjukkan tidak ada batas I

minimal di dalam jatah tambahan hi, dan seorang imam boleh 
I

memberikan jatah tambahan kurang dari sepertiga atau seperempat. 
I

Menurut kami, hal ini bertentangan dengan pem5ntaan dan pendapat 
I

kami. 
i

Menurut pendapat kami, apabila seorang imarn menetapkan 
I

jatah tambahan ini lebih dari sepertiga, maka jatah tersebut harus j

dikernbalikan. 
I

Al Auza'i mengernukakan, fidak harus mensyaratkan setengah' 
I

Apabila imam memberikan tambahan atas ketetapan tersebut boleh 
1

diambil dan menjadikan bagian tersebut adalah bagian dari seperlima. 
{

Dilebihkannya jatah tambahan saat pulang daripada saat awal ' 
I

berangkat disebabkan kadar kesulitan png dialami. I
Kedua, imam dapat memberikan jatah tambahan kepada 

I
sebagian pasukan disebabkan keberanian atau penderitaan yang 

I
dialaminya dibanding pasukan lainnya atau melakukan suatu tindakan 

I
yang bermanfaat bagi keseluruhan pasukan lainnya. 

I
Ahmad berkomentar mengenai seseorang yang diperintahkan 

I
pemirnpin pasukan untuk menjadi pasukan terdepan atau mengintai I
musuh, "Apabila ada seseorang yang memiliki kelebihan dan berjuang di I
jalan Allah, maka diperbolehkan memberikan jatah tambahan 

I
kepadanya. Hal ini disebabkan dia dapat memberikan suatu manfaat 

I

I
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yang besar dan menjaga dia dan pasukan lainnya sehingga dapat

berperang dan mendapatkan harta rampasan perang."

Dia melanjutkan, "Apabila seorang imam melakukan serangan

fajar, dan sebagian pasukan mendapatkan bagian dan yang lainnya tidak

mendapatkan apa-apa, maka seorang imam boleh memberikan

tambahan bagi mereka yang mendapatkan sesuatu, dan tidak

mernberikan kepada yang lainnya. Intinya, seorang imam dapat

memberikan harta tambahan ini tanpa didahului syarat atau kriteria

sebelumnya.

Dalilnya adalah hadits Salamah bin Akv;a, dia pemah berkata,

"Aku pemah menyerang Abdurrahman bin Ayyinah dengan

unta Rasulullah, lalu aku mengikuti mereka.....'dst,

kemudian beliau mernberikanku dua bagian; bagian penunggang

kuda dan bagan berjalan kaki. Diriwayatkan Muslim dan Abu Daud.

Ketiga, seorang imam berkata, "Barangsiapa yang memasuki

benteng (musuh) atau menghancurkan pagar atau melobangi (markas)

musuh, atau melakukan ini dan ifu, maka dia mendapatkan sekian."

Atau seorang imam berujar, "Barangsiapa yang membawa

(mendapatkan) seorang tawanan, maka dia berhak mendapatkan ini."

Kesemuanya ini diperbolehkan menurut pendapat jumhur mayoritas

qlama, di antaranya Ats Tsauri.

Ahmad berkata, "Jika dia berkata, "Barangsiapa yang membawa

sepuluh unta atau sepuluh sapi atau kambing, maka dia berhak

mendapatkan safu ekomya." Atau berkata, "Barangsiapa yang

mendapatkan lima buah sesuafu, maka dia berhak mendapatkan

separuhnya." Atau, "Bamngsiapa yang mernbawa sesuatu, maka aku

akan memberikannya kepadanya." Kesemua pemyataan ini

diperbolehkan."
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Malik menyatakan bagian ketiga ini makruh hukumnya, dan dia

tidak sependapat dengan ulama lainnya. Malik berkata, "peperangan
yang dilakukan dengan bentuk ini (baca: imbalan) bersifat tujuan
duniawi. Malik dan para sahabatrya menyntakan, fidak ada jatah

tambahan dari harta mmpasan perang kecuali setelah perolehan
ghanimah. Malik berujar, "Rasulullah S fidak men5atakan,

"Barangskp tnng mqnbunuh musuh, maka dia berhak
memiliki salb (harta t/ang dimmps) darin9a,"435 kecuali setelah
peperangan mereda.

Menurut pendapat kami, hadits Habib dan Ubadah yang telah
disebutkan sebelumnya, persyamtan Umar terhadap Jubair bin Abdullah
dan sabda Rasulullah S, "Elamngsiap tnng mexnbunuh musuh, maka

dia berhak merniliki sal6 (harta png dimmpas) darinya," dikarenakan
ada maslahat di dalamrya dan suafu usaha memotivasi perang, maka
hal ini diperbolehkan. Seperti kepernilikan ghaninah dan jatah

tambahan bagl p€nunggang kuda serta keperrilikan satb (harta

rampasan). Sedangkan yang mereka sebutkan (Malik dan pam
sahabakrya) terbantahkan dengan permasalahan-permasalahan ini.

Pemyataan mereka yang menyatakan bahwa Nabi memberikan
salb kepada seomng pejuang setelah peperangan mereda, maka
menunrt kami hal ifu merupakan suafu ketetapan hukum pada

peperangan selanjuhrya, setelah beliau men5ampaikan sabdanya

tersebut. Seakan-akan ini adalah pensyaratan di awal peperangan.

Menurut Qadhi, hal ini tidak diperbolehkan kecuali ada maslahat

kaum muslim di dalamnya. Namun, jika fidak ada manfaat di dalamnya,

maka tidak diperbolehkan. Karena, hal tersebut mesti dikeluarkan dalam

bentuk kemaslahatan, sehingga dianggap sebigai suatu hajat kebutuhan

sama seperti imbalan bagi para pembawa atau penjaga (sesuatu).

ass 1uplrij hadits ini akan disebutkan selanjutrya di foot note no.127 secara
lengkap

j
I

I
i
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Jika telah demikian adanya, maka an nafl fiatah tambahan) ini

tidak hanya khusus diambil dari harta benda.

Al Khilal menyebutkan, tidak boleh mernberikan jatah tambahan

dalam bentuk dinar maupun dirham. Ini juga merupakan kesimpulan

pendapat Al Awa'i, karena seomng pejuang tidak berhak atas sesuatu

dari bentuk tersebut, dan demikian juga yang lainnya.

Menurut pendapat kami, hadits Habib bin Masalah dan Ubadah

serta Jarir menyatakan bahwa Nabi memberikan jatah sepertiga dan

seperernpat dan ini dalam bentuk umum bagi semua yang mereka

dapatkan dari harta rampasan perang. Karena juga, dinar dan dirham

merupakan bagian dari harta benda, sehingga pemberian jatah

tambahan dalam benfuk keduanln diperbolehkan, sama seperti harta

benda lainnya. Akan tetapi, seomng peiuang dapat memperoleh jatah

tambahan dat', salb, bukan dalam benfuk dinar dan dirham.

Pasal: Abu Daud menukil dari Ahmad, bahwa dia
(Ahmad) pemah menyatakan, apabila seorang imam berujar,
"Barangsiapa yang kembali ke medan perang' maka dia

berhak mendapatkan safu dinar, dan demikian juga

yang bertugas mengumpulkan harta rampasan perang,'
Ahmad mengernukakan, hal ini diperbolehkan, dan masih terus

dilakukan oleh para penduduk Syam. Dan juga, di dalam hal ini (kembali

ke medan perang dan mengumpulkan harta rampasan perangan)

terdapat suatu manfaat di dalamnya.

Pemah ditanyakan kepadanya, "Jika ada pasukan yang

menyerang suatu perkampungan, dan mendapatkan berbagai tawanan,

hewan temak dan perabotan rumah tangga bersama mereka di dalam

perkampungan tersebut, lalu kernudian imam berkata, "Barangsiapa

yang membawa sepuluh pakaian, maka dia berhak mendapatkan sebuah

pakaian." Menurut dia hal ini juga diperbolehkan.

orang
-n
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Kemudian ditanyakan kembali kepadanya mengenai seorang

imam yang berkata, "Barangsiapa yang membawa tepung Romawi,

maka dia berhak mendapatkan safu dinar," dan adapun tepung tersebut

digunakan untuk memberi makan Para tawanan, maka hal ini

menurutnya diperbolehkan

Kemudian ditanyakan kembali, apabila ada seorang pemimpin

yang mengirim sejumlah pasukan perang dan memberikan jatah

tambahan bagi mereka semua, dan saat terjadi pertempuran dia berseru,

"Barangsiapa yang membawa ini, maka dia akan mendapatkan ini,"

sehingga orang-orang berusaha mencarinya. lantas bagaimana menurut

kamu mengenai harta tambahan ini?, dia menjawab, hal ini juga

diperbolehkan. Karena, hal ini merupakan suafu pendorong agar

mereka.giat melakukan hal tersebut, selama tidak lebih dari sepertiga.

lalu kembali ditanyakan kepadanya, "Menurutnu diperbolehkan

memberikan dua jatah tambahan pada sesuafu (perintah perang)?," dia

menjawab, "Ya diperbolehkan, selama tidak melebihi kadar sepertiga."

Hal ini aku dengar darinya lebih dari sekali.

Pasal: Imam atau wakilnla juga diperbolehkan untuk

memberikan suatu imbalan bagi orang yang menuniukkan

kepada hal yang memiliki maslahat bagl kaum muslim-

Seperti menunjukkan jalan pintas, atau menunjukkan air di suatu

padang pasir atau benteng yang baru saja dikuasai. Atau menunjukkan

letak harta benda, atau menunjukkan posisi r.nusuh, atau menunjukkan

suatu lobang untuk dimasuki,/dijalani.

Kami tidak menemukan silang pendapat di dalam hal ini, karena

hal ini merupakan suatu imbalan yang berkaitan dengan maslahat,

sehingga hal ini diperbolehkan. Seperti upah penunjukan jalan. Karena,

Rasulullah $ dan Abu Bakar juga pemah memberikan imbalan kepada
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seseorang yang menuniukkan jalan bagi mereka saat melakukan

hijra|.+se

Imbalan atau komisi dapat diterima dengan melakukan suatu

pekerjaan (asa) yang diminta, baik yang dilakukan seorang muslim atau

tentara kafir ataupun lainnya. Barangsiapa yang menjanjikan imbalan

pada sesuatu pekerjaan, maka kadar jumlahnya harus diketahui. Karena,

perkerjaan ini merupakan pekerjaan dengan beretek pemberian imbalan

dari sesuatu yang mesti jelas, sehingga harus dilakukan dengan jelas

pula. Seperti pemberian imbalan atau komisi (upah) untuk mencari dan

mengembalikan seorang budak yang melarikan diri, meskipun imbalan

ini berasal dari orang kafir.

Diperbolehkan juga memberikan koqrisi imbalan dalam bentuk

yang samar (tidak jelas), selama tidak menjadi halangan saat pemberian

ataupun menjadi perselisihan. Karena, Nabi $ pemah mengirim suatu

pasukan perang dan memberikan jatah tambahan sebanyak sepertiga

dan seperempat dari harta benda yang mereka dapatkan, dan hal ini

bentuknya tidak diketahui. Karena, selnua ghanimah berada dalam

benfuk yang tidak diketahui. Pemberian upah atau komisi imbalan ini

juga termasuk sesuafu yang sangat dibutuhkan, dan penugasan sesuatu

dengan komisi'imbalan diperbolehkan karena.adanya suatu hajat yang

dibutuhkan.

Apabila menjanjikan imbalan (komisi pada suatu pekerjaan)

kepada seorang hamba sahaya perempuan tertenfu (dari pihak musuh)

unfuk menunjukkan suafu benteng yang akan dikuasai, atau mencari

seseomng di dalam benteng tersebut, maka hamba sahaya tidak berhak

mendapatkan apapun sampai mereka (pasukan Islam) dapat

menaklukkan dan menguasai benteng tersebut. Karena memberikan

imbalan terhadap suafu pekerjaan (disini adalah menunjukkan suatu

benteng musuh), menunfut adanya syarat penyelesaian pekerjaan. Dan

'li}6 Tehh dijelaskan sebelumnya pada Jld.7/379
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apabila perkerjaan tersebut telah selesai dikerjakan (benteng tersebut

telah berhasil ditaklukkan), maka imbalan tersebut mesti diberikan
kepadanya. Kecuali jika dia masuk Islam sebelum penaklukan (benteng).

Dengan masuk Islam, dia telah menjadikan dirinya ma'shum, sehingga

sukar memberikan imbalan kepadan5n, sehingga harus menebus harga
(qimah)nya

Apabila penugasan dengan imbalan ini dilakukan seseorang dari
penghuni benteng, kemudian dia masuk Islam sebelum penaklukan,

maka dia juga menjadi ma'shum, dan tidak boleh membayamya, dan dia

berhak mendapatkan dengan menebus qimah (harganya). Apabila

hamba sahaya perempuan ini dan lelaki ifu masuk Islam setelah ditawan,

maka jika dia muslim imbalan harus diserahkan. Jika dia kafir, maka dia
berhak mendapatkan dengan menebus qimah(harga)nya.

Jika keduanSn meninggal dunia sebelum atau setelah

penaklukan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Apabila penaklukan

terjadi dengan perdamaian, dan pemimpin perang memberikan komisi

imbalan kepada hamba sahaya perernpuan dan lelaki tersebut, maka hal

ini diperbolehkan.

Pasal: Ahmad berujar, An-NafI fiatah tambahan)
diambil dari bagian 4/5 harta ghanimah. Ini merupakan
pendapat Anas bin Malik dan para ahli fikih dari negeri
Syam, seperti Raja bin Haywah, Ubadah bin Nasi, Udai bin
Udai, 437Malftul, Qasim bin AMurrahman, Yazin bin Abi
Malik, Yah5n bin Jabir dan AI Auza'i. Ini juga merupakan

kesirirpulan pendapat Ishaq dan Abu Ubaid. Abu Ubaid berujar, "Orang-

orang di masa sekarang ini melakukan hal tersebut." Ahmad berujar,

€7 Udai bin Udai bin Umairah Al Kandi, seorang pernimpin penduduk Jazirah. Dia
seorang yang taat beribadah dan seorang ahli fikih lnng terpercaya. Wafat pada tahun
120 H. At Tahdzib 17/752-1531
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"Sa'id bin Musayyab dan Malik bin Anas mengemukakan, tidak ada an

nallkecualiberasal dari seperlima. lantas, mengapa hal ini tidak tampak

bagi keduanya, padahal keduanya mengetahuinya?."

An Nakha'i dan sejumlah orang berpendapat, seorang imam

berhak memberikan pasukannya jatah tambahan baik sebelum maupun

sesudah dibagi lima. Abu Tsauri berpendapat, pemberian jatah

tambahan diberikan sebelum dibagi lima. Dia bersandar kepada hadits

Ibnu Umar yang telah kami paparkan sebelumnya

Menurut pendapat kami, hadits Rasulullah 0 yutg menyatakan,

"Tidak ada pemberian an-nalJ (jatah tambahan) kecuali setelah

dibagi lima." hadits ini jelas menunjukkan pemberian jatah tambahan ini

harus setelah dibagi lima. Juga hadits serupa lainnya yang menyatakan,

Bersumber dari Habib bin Maslamah, bahwa Rasulullah pemah

memberikan jatah tambahan sebanyak seperernpat bagian setelah dibagi

menjadi lima, dan memberikan sebanyak sepertiga setelah dibagi lima

saat pulang.

Hadits Jarir, saat Umar berkata kepadanya, "Kamu berhak

memiliki sepertiga setelah dibagi lima." Karena Rasulullah #
memberikan jatah sepertiga dan tidak tergainbar diambil dari seperlima.

Karena Allah berfirman,

@l ,11 fi,'tvr6'i#6r#V
'Ketahuilah, saungguhrya apa saia 5nng dapat kamu peroleh

sebagai rampasan perang, maka sesungguhryn seperlima untuk Nlah-"

(Qs. Al Anfaal t8l: 41). Ayat ini menuntut kadar seperlima diluar harta

ghanimah keseluruhan.

Sedangkan hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan Syuaib dari

Nafi'

L--
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"Diriwayatkan lbnu Umar 4&,, bahwa Rasulullah pemah

mengirim pasukan termasuk Abdullah bin Umar ke daerah dekat Napd.

Mereka mendapatkan rampasan perang: berupa unta 3nng banyak

sekali. Mereka mendapat jatah resmi seban5ak 12 ekor unta, sedangkan

jatah tambahannya untuk setiap omng sebarynk safu ekor unta.," ini
mungkin menjadi harta tambahan mereka yang diambil dari bagian 4/5
diluar para pasukan lainnya.

Pasal: Pemyataan Ahmad mengenai jatah tambahan diambil

dari bagian 4/5 adalah bersifat umurn, karena khabar mengenai hal ini
juga bersifat umum.

Kemungkinan dengan menempatkannya pada dua bagian

pertama diatas. Sedangkan bagian ketiga, ucapan seoftrng imam

berkata, "Barangsiapa yang memasuki benteng (musuh) atau

menghancurkan pagar atau melobangi (markas) musuh, atau melakukan

ini dan itu, maka dia mendapatkan sekian," kemungkinan berhak atas

hal tersebut dan ghanimah secara keseluruhan. Karena, bagian ini
(bagian ketiga) berada dalam benfuk imbalan komisi, sehingga sama

dengan salb(harta rampasan) yang tidak dibagi lima.

Ada kemungkinan pada bagian kedua, adanya penambahan bagi

sebagian pejuang adalah sebagai jatahnya karena keberanian, gang

diambil dari seperlima setelah dibagi lima yang dipersiapkan untuk

berbagai maslahat. Karena pemberian ini disebabkan adanya berbagai

maslahat di dalamnya

Adapun pemyataan madzhab mengenai hal ini adalah terhadap

bagian pertama. Karena, pemberian yang diberikan kepadq Salamah bin

Akwa berupa tambahan satu bagian dari jatah penunggang kuda adalah

diambil dan 4/5. Wallahu Akm.
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1638. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Jatah tambahan lBng didapatkan dikembalikan kepada

semua yang ada di dalam detasemen pasukan perang'

Karena kekuatan mereka semualah hal ini dapat

diwujudkan."

Hal ini merupakan gambaran yang disebutkan Al Kharqi, yaitu

bagiin pertama dari pembagian jatah tambahan ini. Yaifu, jika seorang

pemimpin mengirim satu detasemen pasukan, lalu dia memberikan jalah

tambahan sebanyak sepertiga atau seperempat, yang diberikan kepada

sebagian mereka, atau sebagian mereka membawa sesuafu dan

mendapatkan jatah tambahan, sedangkan sebagian lainnya tidak

membawa sesuatu sehingga tidak mendapatkan jatah, maka jatah yang

diberikan ini dibagi antam yang mendapatkan jatah tambahan dan yang

tidak mendapatkan, antam yang membawa sesuatu dengan yang tidak

membawa sesuafu apapun. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh

Ahmad. Karena, sebagian mereka mendapatkan jatah tambahan ini

tidak terlepas dari peran serta sebagian lainnya. Mereka mendapatkan

jatah ini hanya disebabkan sisi publikasi antara mereka, sehingga jatah

tersebut tidak bisa hanya khusus unfuk yang menerimanya saja'

sedangkan dua bagian terakhir lrang tidak disebutkan Al

Khamqi, yaitu pemberian jatah tambahan kepada sebagian pasukan

disebabkan keberanian dan prestasinya atau lpng memenuhi pemyataan

imam, "Barangsiapa yang memasuki benteng (musuh) atau

menghancurkan pagar atau melobangi (markas) musuh, atau melakukan

ini dan itu, maka dia mendapatkan sekian," maka jatah tambahan yang

mereka dapati<an untuk diri mereka, dan tidak dibagikan kepada yang

lainnya.

Hal ini dikarenakan Nabi $ mengkhususkan jatah salb bagi.

ogng yang membunuh musuh lnng memilil<i salb tersebut. Beliau juga

mengkhususkan Salamah bin Alnra dalam mendapatkan jatah
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penunggang kuda dan pejalan kaki. Pemberian jatah tambahan ini

merupakan suatu motivasi dan faktor pendorong untuk giat melakukan

peperangan, serta suafu anjuran unfuk melakukan sesuatu yang

dibutuhkan kaum muslim.

Tenfunya, dalam melakukan hal tersebut, si pelaku banyak

menemui berbagai kesulitan dan beban, dan ini merupakan jatah khusus

yang diberikan kepadan5n. Jika tidak dil'hususkan untuk diri si pelaku,

maka tidak ada pejuang 5ang lebih giat dan bersemangat, dan juga tidak

akan tercapai maslahat jatah tambahan ini, sehingga jatah tambahan ini

mesti harus dikhususkan kepada si pelakunya, sama seperti pahala

akhirat.

L639. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Barangsiapa di antara kita 3nng membunuh seseorang dari
mereka (musuh) yang berpiling dari peperangan, maka dia
(yang membunuh) berhak mendapatkan salb (harta

rampasan dari musuh tersebut) yang fidak dibagi lima. Baik

direstui imam atau tidak.

Dalam masalah ini ada enam pasal.

Pertama, Seorang pernbunuh (baca: pejuang) berhak memiliki

salb (harta rampasan) secara keseluruhan. Kami tidak mengetahui

adanya silang pendapat di dalam masalah ini. Dasar atau dalil hal ini

adalah sabda Rasulullah,

"Bamngsiapa tnng membunuh oftng kafir, maka dia berhak

memiliki salb (harta 5nng dimmpas) darinya.' HR. Jamaah dari

Rasulullah 0, di antaranya adalah Anas, Samurah bin Jundab dan

.lainnya.

Dalam hadits lainnya disebutkan,
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Bersumber dari Abu Qatadah r$, dia berkata, "Kami keluar

bersama Rasulullah & pada peftng Hunain. Kedka kami telah bertemu,

maka kaum muslim mendapat tekanan. Aku melihat seorang lelaki

musyrik telah membunuh seomng lelaki muslim. Akupun berbalik hingga

mendatanginya dari belakangnya, lalu menebamSn dengan pedang di

atas urat lehemya. Dia berbalik menghadapku lalu mendekapku dengan

kuat, dan aku mencium aror6 kematian darinp. ndak lama berselang

dia meninggal dunia dan melepaskanku. Aku segera menemui Umar bin

Khaththab dan berkata, "Ada apa dengan orang-omng?," dia menjawab,
,,(Jrusan Allah." Kemudian orang-omng pun kembali. Lalu Nabi $
duduk dan bersaMa, "hmngsiap mernbunuh s5eoftng dan dia

merniliki bukti atas hal itu' maka slb dari musuh itu mqi'adi milik oftng

lnng membunuhng." Aku berdiri dan berkata, "Siapa lnng rnau

bersalrsi unhrkku?" Lalu aku duduk kembali. Kemudian Nabi s
bersaMa, ,'Ehmngskp mqnbmuh s6@mng dan dia mqniliki bukti

ahs hal itu, maka salb dad musuh itu manfiadi milik omng gng
mantbunuhn5a. " Aku berdiri dan berkata, "siapa lrang mau bersal$i

untukku?" I_alu aku duduk kenrbali. Kernudian Rasulullah $ bersaMa

untuk SBng ketiga kalinln, dan aku pun berdiri. Rasulullah $ bertan5;a,

"Ada apa denganmu u/ahai Abu Qatadah?." Aku pun m€nceritakan

kepada beliau. salah seorang dari kaum berkata, "la banar wahai

Basulullah salb orang itu ada di tanganku, ridhailah ia unfukku." Abu

Bakar Ash shiddiq berkata, "Derni Allah fidak, bagaimana seseorang

yang telah menghadapi singa di antam singa-singa Allah lalu berperang

mernbela Allah dan Rasul-N5n dan salb musuh yang terbunuh diberilon

kepadamu?." Rasulullah 0 bersabda, "Elqtar!" dan beliau pun

menrberikan kepadan5n . Mutbkq Naih.Bg

e Hn. A Bul$ari dalam penrbalrasan tentang bagian se,pertima, Bab: Siapa-

stapa sap yang fldak dibagi s€Perlirna l6/3l4UFath Al Bari, dan iuga dalam

pg1nUuf,i*r, tentang p"e*rrgur,, Bab: Firrnan Atlah: "Dan dahn p*ang Humln'
(t/4321/Fath N Barltt HR. Muslim dalam penrbatrasan tentarg Jihad l3/4L/137G
iSZr), HR. Abu Dagd dalam pernbalramn terfiang Jlhil 13/2717); HR. lbnu lvtaph
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Anas juga meriwaSatkan, bahwa Rasurunah pemah bersabda
saat pemng Hunain,

"Bamngsiapa yang membunuh musuh, maka dia berhak
memiliki sal6 (harta png dirampas) darinya." Abu Thalhah saat ifu
membunuh sekitar dua puluh omng, dan mengambil salb -o"Lu.439

Kdua, salb diberikan kepada pejuang lnng berhak
mendapatkan bagian (resrru) atau bagian tidak resrni, seperti hamba
sahaya, wanita dan anak-anak. Ibnu urnar meriwalntkan, bahwa
seorang hamba jika berduel dengan ttnnnSa, dan mernbrrrruhnya, rnaka
dia tidak berhak mendapatkan salb dan mendapatkan jatah fidak resmi
yang bersifat sukarela.

Pendapat $nfili mengenai orang Saang tidak merniriki basar,
jatah resmi ada dm. sarah saturyra adalah dia udak berhak
mendapatkan alb,l<arqta ptah resrni pasti bagi,,!n berdasarkan ijrna.
Apabila dirinya fidak berhak mendapatkan !*ah resrni, maka lebih
utama tidak mendapatkan bagian sa/6.

Menurut pendapat l.rni, r&abar riwayat png ada bersifat
urnurn. Bahwa bamngsiapa 5nng berjr.rang, maka dia termasuk orang
yang mendapatkan ghanimah. Mal{a oteh sebab itu, dia juga berhak
merniliki sa/6. Karena seomng pernimpin jika mernbuat suafu sayembara
!'ang bermanfaat bagi kaum muslim, rnaka pelakunya berhak
mendapatkan komisi imbalan, rnaka dernikian pula yang ditetapkan
Nabi $.

Bedanya dengan saharn bagian, salb terjadi dalam s,-fu realitas
Snng bersifat kecenderungan. sedangkan saham didapatkan dengan ikut
serta menghadiri peperangan, dimana bagian pelaku dengan lainnya

(2/28361; HR. Darlmi dalam As Stu en&Sl, dan Matik dalarr At Muuaththa.
12/45+4551, dan HR. Atunad dalam "Musnad" (SZSO6)

43e HR. Abu Daud datam pernbafrasan-t-t qs JiA @tZltg). HR. Ad-Darimi
dalam &jarah (2/24uli HR. Ahrnad lg/rr4 ai rso1,'i* *;; periwatannya
shahih.
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adalah sama. salb didapatkan dengan adanya suatu perbuatan yang

hakiki, sehingga sama seperti orang png diberi imbalan atas suatu

pekerjaan atau jasa.

Apabila pejuang ada png tidak berhak mendapatkan bagian

resmi maupun tidak resmi seperti orang yang suka gemetar,

gelandangan dan orang yang membanfu kaum mt-rslim dalam

peperangan, maka mereka ini juga tidak berhak mendapatkan sal6, jika

ikut serta berperang. Ini merupakan pendapat Syafi'i. karena, mereka ini

bukan termasuk orang yang berhak ikut serta berjihad.

Apabila seorang hamba ikut menyerang dengan tanpa ada izin

dari tuannya, maka dia juga tidak berhak mendapatkan salb.l\arena, dia

telah melakukan suafu kedurhakaan. Demikian juga dengan semua

omng yang durhaka, seperti Sang ikut perang tanpa ada izin pemimpin.

Ahmad merniliki pendapat sendiri tentang orang yang ikut tanpa

ada izin. Yaitu bagiannSn diambil dafit/s.

Ketiga, salb adalah milik seomng pejuang dalam keadaan

apapun. Ini merupakan pendapat Syaf i, Abu Tsauri, Daud dan Ibnu

Mundzir. Masruq berpendapat, jika kedua belah pihak telah bertemu di

medan perang, maka tidak ada sal4 namun yang ada adalah an nafl

fatah tambahan), baik sebelum maupun sesudah peperangan. Hal

senada juga dikemukakan oleh Nafi'.

Al Auza'i, Said bin AMul Aziz dan Abu Bakar bin Abi Maryam

berpendapat, salb berhak dimiliki seoftmg pejuang (baca: yang

membunuh musuh) selama kedua barisan belum saling menyemng. Jika

telah melakukan tindakan saling menyerang, maka tidak ada seorangpun

1nng berhak mendapatkan sal6.

Menurut pendapat kami, Snng sesmi adalah kanmuman 5nng
terdapat di dalam hadits Rasulullah &r,
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"Banngsiapa Jnng membunuh musuh, maka dia berhak

memiliki salb (harta yang dinmpas) darinSn.

Abu Qadatah juga melakukan penyerangan terhadap musuh dan

kemudian mengambil salb darinya, pada saat terjadinya puncak

pertempuran. Bukankah dia menyatakan di dalam hadits diatas, "Ketika

kami telah bertemu, maka kaum muslim mendapat tekanan. Aku

melihat seorang lelaki musyrik telah membunuh seorang lelaki muslim."?

Demikian juga hadits Anas Snng menyatakan, Rasulullah pemah

bersabda saat perang Htrnain,
orr4zzz

'^:):, ili yi ,Pu
"Ehmngsiapa tnng mqnbunuh musuh, mal<a dia berhak

memiliki salb (harta Snng dimmpas) darin5a. " Abu Thalhah saat itu

membunuh sekitar dua puluh omng, dan mengambil salb mereka'

Bukankah kesernua hadits di atas menunjukkan bahwa hal

tersebut terjadi setelah peperangan berkecamuk?.

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal telah menceritakan kepada

kami, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim,

ia berkata; telah menceritakan kepadaku Shafwan bin 'Amr dari

Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari ayahnya dari 'Auf bin Malik Al

Asyja'i, ia berkata; aku keluar bersama Zaid bin Haritsah pada perang

Muktah. Kemudian aku disertai bala bantuan dari penduduk Yaman

dengan hanya membawa pedangnya. Kemudian salah seorang muslim

menyembelih unta dan seorang bala banfuan meminta kulit unta

tersebut, kemudian ia memberikan kepadanya. lalu orang-orang

tersebut menjadikannya seperti tameng. Dan kami berjalan dan bertemu

dengan orang-orang Romawi, dan diantam mereka terdapat seorang

laki-laki yang menunggang kuda berwama pirang padanya terdapat

pelana emas serta senjata gang dilapisi emas.
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Kemudian orang Romawi tersebut menyerang muslimin dengan

tiba-tiba. Kemudian seomng bala banfuan tersebut menunggunya di balik

batu besar, kemudian orang Romawi tersebut ler.vat, lalu orang bala

banfuan tersebut memotong kaki kudanya, maka orang Romawi

tersebut terjatuh dan salah seorang bala banfuan tersebut membunuhnya

dan mengumpulkan kuda serta senjatanya. Kemudian tatkala Allah &
memenangkan unfuk orang-orang muslim, Khalid bin Al Walid mengirim

utusan kepadanya dan mengambil sebagian dari salb tersebut. 'Auf

berkata; kemudian aku mendatangi Khalid dan berkata; wahai Khalid,

bukanlah engkau telah mengetahui bahwa Rasulullah $ memutuskan

bahwa salb adalah untuk orang yang yang membunuh? Ia berkata,

"Benar. Akan tetapi aku menganggapnln terlalu banyak. Maka aku

katakan; sungguh kamu kembalikan kepadanya aku akan

memberitahukanmu di hadapan Rasulullah $. Kemudian ia enggan

untuk mengembalikannya. 'Auf berkata; kenrudian kami berkumpul di

sisi Rasululluh #, lalu aku ceritakan kisah omng bantuan tersebut

kepada beliau dan apa yang dilakukan Khalid. Kemudian Rasulullah $,
"Wahai Khalid apa yang mendorongmu unfuk melakukan apa yang

telah engkau perbuat?,"" ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku

menganggapnya sudah terlalu banyak. Kemudian Rasulullah #
bersabda, "Wahai Khalid, kembalikan kepadanSa aPa yang telah engkau

anbil!" [-alu aku katakan kepadanya; sebentar wahai Khalid, bukankah

aku telah memenuhi janjiku kepadamu? Kemudian Rasulullah g
berkata; apakah itu? Kemudian aku beritahukan kepada beliau.

Kemudian Rasulullah S dat berkata, "Wahai Khalid, jangan kamu

kembalikan kepadanya! Apakah kalian akan meninggalkan para

pemimpinku? Kalian mendapatkan urusan mereka yang telah bersih dan

bagi mereka umsan yang masih keruh:u

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal telah menceritakan kepada

kami, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid, ia berkata;

saya bertanya kepada Tsaur mengenai hadits ini. Kemudian ia
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menceritakan kepadaku dari Khalid bin Ma'dan, dari Jubair bin Nufair

dari 'Auf bin Malik Al Asyja'i seperti hadits tersebut.

Keenpf, Ada empat syarat dalam kepemilikan sa/6

Pertama, Adapun Snng menjadi korban yang dibunuh di dalam

suafu peperangan adalah oremg-orcng yang diperbolehkan unfuk

dibunuh. Sedangkan jika membunuh seomng wanita, anak kecil, orang
jompo, orang lemah atau orang lainnya 1ang tidak mampu melakukan

peperangan, maka si pembunuh tidak boleh mengambil salb darinya.

Kami tidak menemukan adanlra silang pendapat di antam para

ulama di dalam masalah ini.

Apabila korbannya adalah orang yang mampu berpemng, maka

si pembunuh boleh mengambil salb darinya, karena si korban termasuk

orcmg yang diperbolehkan untuk dibunuh.

Bamngsiapa yang mernbunuh tawanannSp atau tawanan oftulg

lain, rnaka dia fidak berhak memiliki salb darinya.

Kedua, hanrs ada terdapat manfaat di dalam korban yang

dibunuh, dan bukan ormg yang lernah karena terluka. Apabila

membunuh orang yang lernah karena sudah terluka, maka si pembunuh

ini tidak berhak memiliki salb darin5n. Ini menrpakan pendapat Makhul,

Jarir bin Utsmaneo dan Spfi'i.

Hal ini dikarenakan Muadz bin Amru bin Jumuh melukai Abu

Jahal, kemudtan akhimSra ia (Abu Jahal) dibunuh oleh lbnu Mas'ud.

Kemudian, Rasulullah $ memutuskan menyerahkan slhrya kepada

Muadz bin Amru, dan tidak memberikan sesuafu apapun kepada hnu
Mas'ud.41

tl40 p5u adalah Hariz bin Ustnan. Seorang penshafal Al Qur'an, alim dan pafuh.
44r HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang bagian seperlirna, l6/3142/Fak

Al Bai,, dan juga dalam pembahasan tentang peperangan, bab: Pembunuhan Abu
Jalra.l (7/39621, dan HR. Muslim dalam penrbahasan tentang Ji}:rd (3/42/L374, dan
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Apabila seseorang memotong tangan dan kaki seorang musuh,

kemudian ada orang lain yang kemudian membunuhnya, maka salb

berhak dimiliki oleh yang memotong kedua kaki dan tangannya. Karena

si pemotong adalah orang yang mencegah keburukan (korban) terhadap

kaum muslim.

Apabila ada seseorang yang memotong tangan atau kakinya, lalu

ada orang lain yang membunuhnya, maka salb berhak dimiliki orang

yang memotong, menunrt salah safu pendapat. Karena si pemotong{ah

yang membuat korban tersebut menjadi tidak berfungsi, sehingga dia

sama seperti membunuhnya. Sedangkan omng kedua berhak

mendapatkan bagian dan ghanimah. Karena apabila si musuh memiliki

kaki dan tangan yang sehat, maka dia akan mampu melakukan

penyerirngan dan perlawanan, namun si pemotong ini tidak dapat

mencegah keburukan musuh ini secam keseluruhan. Hal ini menjadikan

si pembunuh tidak mendapatkan bagian salb dari musuh tersebut,

karena dia menghabisi nyawan5n dalam keadaan lemah dan terluka.

Demikian juga apabila ada seseorang lrang memotong tangan

dan kakinya secara silang, dan atau memotong salah safu tangan atau

salah safu kakinya, kemudian ada orang lain yang membunuhnya, maka

bagi si pembunuh bagran dan ghanimah. Ada kemungkinan salb dari

musuh ini dapat dimiliki oleh omng yang membunuh, karena dia telah

berhasil membunuh seseoftmg yang masih bisa melukai kaum muslim.

Apabila seseorang menyerang musuhnya, kemudian musuhnya

dibunuh oleh orang lainnya, maka salb dari musuh ini berhak dimiliki

oleh si pembunuh. Ini merupakan pendapat syafi'i. Sedangkan Al

Auza'i menyatakan sebaliknya, salb tersebut berhak dimiliki si

peny€rang.

Menurut pendapat kami, saMa Rasulullah,

tidak ada Dalamnya pemyataan, "dan tdak memberikan sesuafu apapun kepada hnu

Mas'ud."

L--
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'Ekmngskp trang mqnbunuh musuh, mal<a dia berhak
memiliki salb (harb 5nng dimmps) darin5a," sudah jelas. Karena dia
telah mencegah musuh tersebut melakukan kejahatan terhadap muslim
lainnya, sehingga sama dengan tidak disemng oreh orang lainnya.

Demikian juga apabila ada seseorang yang berhadapan dengan
seorang kafir (musuh), kemudian datang orang lainnSn dari belakang
menebas leher dan membunuhnya. Maka salb dari musuh ini mpnjadi
milik si pembunuh. Halini bersandar kepada kisah korban pembunuhan
png dilakukan oleh Abu Qatadah.

Ketiga, dilakukan pembunuhan atau melukai musuh sehingga
musuh tersebut berada dalam keadaan terbunuh.

Ahmad berpendapat salb fidak diberil*n kecuali untuk si
pembunuh. Jika menawan seseoftmg, maka dia fidak berhak mendapat
salb darinya, baik dibunuh imam atau tidak.

Makhul berpendapat, salb fidak boleh dimiriki keqnli oleh orang

lang menawan dengan keras atau mernbunuhnya.

Menurut Qadhi, jika seseomng menawan seo'mg musuh, lalu
musuh ifu dibunuh imam, maka salb dari musuh ifu adalah milik orang

lrang melakukan penawanan. Karena disini, menawan lebih sulit
dibanding dengan membunuh. Menurutrya, apabira imam fidak
membunuhn5ra, maka penebusan tararanan tersebut diberikan kepada
orang yang melakukan penawanan. Karena, orang yang melakukan
penawanan ini telah mencegah keburukan musuh tersebut terhadap
kaum muslim.

Menurut pendapat kami, kaum muslim pemah menawan para
tawanan percmg saat perang Badar. Kemudian Nabi $ membunuh
uqbah bin Al Harits, dan menrbiarkan para tawanan lainnya. pada saat
tersebut, Rasulullah * fidak memberikan salb maupun tebusan mereka
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kepada kaum muslim yang melakukan penawanan terhadap mereka.

Adapun penebusan mereka dimasukkan ke dalam harta ghanimah.

Hal ini dikarenakan Nabi $ hanya memberikan salb dari

seorang musuh kepada pembunuh musuh tersebut, dan bukan kepada

pembunuh tawanan perang. Karena, seorang imam bebas memilih opsi

pilihan terhadap para tawanan.

Keempat, melakukan penyerangan secara sendiri, bukan

bersama orang lain. Apabila seseorang melemparkan anak panah dari

barisan kaum muslim, sehingga akhimya membunuh seomng musuh,

maka si pembunuh tidak berhak mendapatkan salb dari musuh tersebut.

Ahmad berpendapat, salb dari seorang musuh didapatkan

dengan cam melakukan duel safu lawan safu (bertarung), dan bukan

dalam suatu penaklukan.

Apabila seseomng membawa seotang musuh, kemudian ada

seseorang yang membunuhn5n, maka salb dari musuh tersebut

dimasukkan ke dalam harta ghanimah.

Apabila ada dua oftmg bekerja sama dalam membunuh seorang

musuh, maka zhahA pendapat Ahmad adalah salb dari musuh tersebut

dimasukkan ke dalam harta ghanimah. Dalam riwayat lain, Ahmad

berpendapat, si pembunuh berhak mendapatkan salb dari musuhnya,

jika dia melakukan pembunuhan secam sendiri,/independen.

Abu Khitab menceritakan dari Qadhi, maka keduanya (yang

bekerjasama melakukan pembunuhan) berhak mendapatkan salb dari

musuh secara berkongsi.

Hal ini bersandar kepada sabda Rasulullah $,
o22 lzzziL iryi,FU
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'Barangsiapa Wng metnbunuh musuh, mal<a dia berhak
memiliki salb (hdrta jnng dimmpas) darinya." Hal ini mencakup satu
orang atau secara berjamaah. Karena keduanya telah bekerjasama
dalam melakukan suatu pekerjaan, maka keduanya juga harus berkongsi
pada salb yang didapat dari musuh.

Menurut pendapat kami, salb boleh dimiliki dengan adanya
penyerangan dalam membunuhnya. Hal ini tidak terwujud dengan suatu
kerjasama dua orang dalam melakukan pembunuhan. sehingga, mereka
tidak berhak mendapatkan salb dari musuh. sebagaimana jika musuh
dibunuh oleh sejumlah orang.

Kami belum menernukan suatu riwayat dari Rasulullah $ yang

menyatakan beliau membagi salb kepada dua omng secara kongsi,
apabila keduanya bekerjasama dalam membunuh musuh.

Apabila ada dua oftmg bekerjasama.dalam membunuh musuh,
maka salah safunya pasti melakukan penyemngan yang lebih berat
dibandingkan yang lainnya. Maka salb ini berhak diberikan kepada yang
lebih berat melakukan penyerangan.

Karena, Abu Jahal disemng oleh dua oftmg yaifu Muadz bin
Amru bin Jamuh dan Mu'adz bin 'Afraa. Saat keduanya mendatangi
Rasulullah $, beliau bersabda, "Kalian berdua telah membunuhnya."
Kemudian beliau menetapkan salb dari Abu Jahal adalah milik Muadz

bin Amru bin Jamuh.

Apabila orang-orang kafir berhasil dipukul mundur, kemudian
ada salah seorang yang menemukan salah seorang yang mundur
tersebut dan membunuhnya, maka harta rampasan dari musuh tersebut

tidak dapat menjadi miliknya. Karena dia tidak menyerang dalam

membunuhnya.

Jika perang sedang berkecamuk, dan ada salah seorang dari
mereka yang melarikan diri lalu dibunuh, maka salb dari musuh itu
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adalah milik orang yang membunuh. Karena, pemng sedang

berlangsung dan berkecamuk. Salamah bin Alnpah pemah membunuh
pasukan depan dari musuh yang melarikan diri. Kemudian Rasululluh S
bertanya, "Siapakah yang membunuh orang ifu?," mereka menjawab,
"Salamah bin Akura." Kemudian Rasulullah $ bersaMa, "&lb darinya

adalah miliknya (Salamatrl.ac Ini merupakan dasar pendapat Syafi'i.

Abu Tsauri, Daud dan hnu Mundzir berpendapat, salb adalah

milik orang Snng mernbunuh, berdasarkan ketrmuman hadits-hadits png
berkaitan dengan hal ini, dan juga bersandar k"pada hadits Salarnah bin

Al$/a diatas.

Menurut pendapat kami, hnu Mas'ud lBng mernbunuh Abu
Jahal fidak mendapatkan salb dari Abu Jahal. Rasulullah S jrgu pemah

memerintahkan untuk membunuh Uqbah bin Mu'ith dan An-Nadr bin Al
Harits, dan beliau tidak mernberikan salb dari keduanya kepada orcmg

png mernbunuh keduanSn. Bani Quraizhah juga pemah dibunuh,

nalnun beliau juga tidak mernberikan salb dari mereka kepada orang

Snng mernbunuh mereka.

Akan tetapi beliau memberikan salb bagi orang yang bertanding

atau mencegah keburukan musuh terhadap kaum muslim. Adapun

penyeftmgan unfuk mernbunuh atau orang png melarikan diri saat

perang sudah selesai, maka kaum muslim telah tercegah dari kebunrkan

mereka, sehingga bamngsiapa yang membunuh orcmg-orang ini tidak

berhak mendapatkan salb mereka. Sarna sep€rti membunuh tawanan.

Sedangkan omng kafir 5ang dibunuh Salamah adalah omng

lrang lari dan berlindung ke suafu kelompok, maka sal6 darinya

diberikan kepada yang mernbunuh. Demikian halnln juga dengan orang

yang membunuh seseorang png melarikan diri dan berlindung ke suafu

442 HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jihad l3/137+l375li HR. Abu Daud
dalam pembahasan tentang Jihad (3/26il1dan Ahmad dahm MusmdnVa (4/461.
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kelompok saat perang sedang berkecamuk, unfuk kemudian kembali

menuju peperangan.

Jika telah demikian adanya, tidak ada syarat pemberlakuan salb

harus didapatkan dengah cara penyqangan dengan seizin imam.

Karena tidak ada 5ang meriwayatkan kepada kami, sernua orang yang

ditetapkan Rasulullah $ mendapatkan salb (harta yang dirampas) dari

musuh, merupakan orang-orang yang mesti mendapat izin imam dalam

melakukan peperangan. Sedangkan semua hadits yang berkaitan

dengan hal ini menunjukkan pemberlakuan salb dari musuh adalah milik

pembunuhnya.

Kelima, Harta yang dirampas (salA dari musuh tidak dibagi lima.

Hal ini bersandar kepada riwayat Sa'ad bin Abi. Waqash. Ini merupakan

pendapat Syafi'i, Ibnu Mundzir dan hnu Jarir.

Menurut Ibnu Abbas harta yang dirampas dari musuh ini harus

dibagi lima.ffi Ini merupakan pendapat Al Auza'i dan Makhul yang

bersandar kepada firman Allah,

,L4&ffirr6i#(3r$x'
'Ketahuilah, saungguhn5a apa saja Snng dapat l<amu peroleh

sebagai mmpasan pemng, maka sesungguhryn unfuk Allah."
(Qs. Al Anfaal [8]: 41).

Ishaq berpendapat, apabila seorang imam menganggap harta

tersebut terlalu bangnk, maka imam boleh membaginya menjadi lima

bagran. Hal ini bersandar kepada hadits lbnu'Sirin, bahr,rn Al-Bara bin

Malik bertanding dengan Marzaban pada perang 7arah. Kemudian Al

Barra menikamnya sehingga berhasil membunuh Marzaban yang

mengenakan penutup kepala. Kemudian dia mengambil harta rampasan

dari Marzaban.

44ir HR. Al Baihaqi Dalam As-5umnl6/3L21
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Saat Umar selesai shalat zhuhur, Abu Thalhah menyampaikan

hal ini kepadanln di rumahnya. Kemudian Umar berkata,

"sesungguhnya dulu kami tidak menyertakan rampasan dari orang kafir

yang terbunuh ke dalam hifungan resmi. Namun, karena harta

rampasan yang di dalam oleh Al-Bara ini banyak sekali, maka saya

mengambil kebijakan unfuk membaginya secara resmi, menjadi lima

bagian.,, Harta rampasan Al-Bara dari orang kafir yang terbunuh

diladikan hitungan resmi untuk pertama sekali di dalam Islam.4

Diriwayatkan oleh said di dalam "As Sunan." Di dalam riwayat ini

disebutkan bahwa harta mmpasan dari Marzaban mencapai 30.000.

Menurut pendapat kami, suafu riunft png diriwayatkan oleh

Auf bin Malik dan Khalid bin walid, Rasulullah $ memutuskan bahwa

harta yang dirampas dari orang kafir yang terbunuh adalah milik

pembunuhnya. Dan harh rampasan tersebut tidak dibagi lima. e5

Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Keumuman semua riwayat gnng kami sampaikan dan juga

khabar dari Umar di atas dapat dijadikan hujjah. Yaitu, "sesungguhnya

dulu kami tidak menyertakan ftrmpasan dari omng kafir yang terbunuh

ke dalam hifungan resmi." Adapun pemSntaan periwayat yang

menyatakan, "Harta rampasan Al-Bara dari orang kafir'yang terbunuh

dijadikan hifungan resmi unfuk pertama sekali di dalam. Islam,"

maksudnya adalah; Nabi, Abu Bakar dan umar di awal kekhalifahannya

tidak membagi lima harta mmpasan ini, dan mengikuti hal ini adalah

lebih baik.

Al Jauzani berkata, "Saya fidak yakin seseorang boleh

berkomentar tentang sesuafu yang telah ditetapkan di zaman Rasul,.

kecuali kita hanrs mengikutinya. Pemlntaan seseorang disamping

a'H tehtr dijelaskan sebelumnya pada foot note no.88, masalah no.L631
445 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jil.nd (3/2721), dan HR. Ahmad

Dalam Musnadnya 14/90)
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pemyataan Rasulullah tidak dapat diterima. Berdasarkan hal ini, dapat
mengkhususkan keumuman yang terdapat di dalam ayat. Jika telah
demikian adanya, maka salb (harta mmpasan) dari pihak musuh pada
dasamya adalah ghanimah. "

Malik berpendapat, salb (harta rampasan) dari pihak musuh
dapat dianggap sebagai sesuatu yang dibagi lima.

Menurut pendapat kami, Rasulullah telah menetapkan bahwa
harta yang dirampas dari orang kafir yang terbunuh adalah milik
pembunuhnya secara mutlak. Tidak ada riwayat yang menyatakan
bahwa beliau menganggapnya bagian yang mesti dibagi lima. Karena,
jika dianggap sesuatu yang mesti dibagi lima (pembagian resmi), maka
perlu untuk mengetahui kadar dan jumlahnya, namun tidak ada riwayat
yang menyatakan hal ini. Karena, sebabnya tidak membufuhkan ijtihad
seorang imam, sehingga tidak perlu dibagi lima, sama seperti bagian
penunggang kuda dan pejalan kaki.

Keenam, seorang pernbunuh (musuh) berhak mendapatkan
harta rampasan dari musuh tersebut, baik dinyatakan oleh imam
maupun tidak. Ini merupakan pendapat Al Auza'i, Al-laitsi, syafi'i,
Ishaq, Abu Ubaid dan Abu Tsauri.

Sedangkan Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat, si
pembunuh tidak berhak atas harta tersebut kecuali telah disyaratkan
oleh imam kepadanya.

Malik berpendapat, si pembunuh tidak berhak atas harta
tersebut, kecuali dinyatakan oleh imam. Namun dia tidak meriwayatkan
imam menyatakan hal itu keruali setelah selesai perang. sebagaimana

'yang telah disebutkan dari madzhabnya mengenai An-Natt (ptah
tambahan). Di sini, dia (Malik) mengkategorikan harta rampasan yang

didapat dari musuh yang telah terbunuh merupakan bagian dai- Anfaal
(Jatah Tambahan)
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Ahmad meriwayatkan pendapat yang sama seperti pendapat

mereka, yang juga merupakan pendapat Abu Bakar. Dalilnya adalah

riwayat Auf bin Malik, bahwa sekelompok bantuan mengikuti mereka

dan memerangi orang kafir. Lalu l(halid mengambil sebagian harta

bendanya dan menyerahkan sebagiannya, dan mengadukan hal ini

kepada Rasulullah &. Kemudian Rasulullah # bersabda, "Wahai

Khatid, jangan kamu kembalikan kepdaryal" (HR. Said dan Abu

Daud)."'145 hadits ini saya kernukakan disini secara ringkas.

Keduanya juga meriwayatkan melalui isnad keduanln, dari Syibr

bin 'lqlimah, dia berkata, "Aku bertarung dengan seseoftmg saat perang

Qadisah, lalu aku akhimya berhasil membunuhn5ra. Kemudian aku

mengambil salb darinya, dat memberikannln kepada Sa'ad' Sa'ad

kemudian berkhutbah dihadapan para sahabattya, "sesungguhnya salb

yang didapat oleh syibr ini lebih baik dari 12.000, dan kami telah

memberikan harta rampasan perarlg kepadanyia. "

Meskipun tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tidak dibenarkan

menjadikannya sebagai tarnbahan ghanimah. Hal ini sebagaimana yang

dicontohkan Umar mengambil lima [5] dari harta mmpasan pemng

tghanimahl padahal menjadi haknya. Begitu juga tidak dibenarkan

mengambilnya lagi walau sedikit karena nabi Muhammad #
memberikan harta rarnpasan Abi Qatadah kepadanya tanpa ada

penjelasan dan jaminan.

Menurut pendapat kami: hadits nabi Muhammad #,
"Bamngsiapa Wng mq)bunuh s@ftng musuh dan puryn bukti, maka

dia berhak memiliki harta mmrynn darirya." Ini adalah keputusan nabi

Muhammad # y*g sangat masyhur yang diamalkan para l'halilah

sesudahnya. Serta pengalaman mereka (para sahabat) sebagai bukti

kebenarannya. Maka 'Auf bin Malik berdalil pada Khalid ketika dia

mengambil harta mmpasan pemngnya dari Mudadi dan dia berkata

446 Tehh diielaskan sebelumnya
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pada 'Auf: apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Rasulullah $
telah memutuskan harta musuh yang terbunuh ifu hak pembunuh?
Jawab 'Auf: ia, dan perkataan Umar ds: sesungguhnya kami tidak
membagi harta rampasan dari musuh kalau,kami tahu pembunuhnya
jadi 5 bagan.

Dari pemyataan di atas menunjukkan bahwa ifu sudah menjadi
hukum umurn pada setiap peperangan dan hukum yang sudah tetap
bagi setiap membunuh musuh, adapun pemyataan nabi Muhammad
tentang Khalid agar tidak mengernbalikan kernbali harta rampasan ifu
kepada Madadi sebagai hukuman kefika sedang memamhi'Auf sebab
dia mencaci Khalid di hadapannya, dan perkataannya: sungguh telah
aku serahkan padamu apa l,ang kamu sebutkan tadi adalah perintah
dari Nabi Muhammad $, adapun hadits dan syibi dia peroleh dari
saad yang ditetapkan oleh Rasulullah S dan disebut dengan naflan
karena pada hakikatr5n itu adalah sebagai tambahan bag'rsa.

Adapun kejadian Abu Qatadah, dia menantang dan tahu bahwa
salb itu miliknya, maka dijelaskannSa di hadapan pada mujahid waktu
ifu- Karena salb ifu diambil dari harta tanpa sepengetahuan
dan keputusan Imam (pernimpin) dan tidak bufuh penjelasan, apabila
sudah pasti, Ahmad be*ata: tidak mengherankan buatku diambilnSa
salb kecuali dengan izin imam

Demikian haln3n dengan pendapat imam Auza'i, pendapat Ibnu
Mundzir dan syafi'i: dia boleh mengambitn3a tanpa sepengetahmn
imam sebab salb ifu sudah meniadi hul'qn yang sudah ditetapkan nabi
Muhammad &r, fidak boleh melamngnp unfuk mengambil haknya,

adapun pendapat Ahmad dalam hal ini adalah bentuk ijtihad tidak
bolehnya mengambil harta rampasan dari omng kafir yang telah kita
bunuh kecuali dengan ii.r:, imam seperti mengambil bagiannya,
kemungkinan maksud Ahmad dianjurkan (sunnahkan) mengambilnya
dengan izin Imam agar tidak terjadi perbedaan dan pertengkaran,
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bukan wajib, atas dasar ini jika dia tetap mengambilnya tanpa

sepengetahuan imam tidak ada masalah.

L640. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Hewan tunggangan serta harta yang ada diatasnya adalah

nlb, jil<a penunggangnya terbunuh maka semuan!,Er iadi hak

yang membunuh, begifu juga dengan pedang, pakaian

walaupun iumlahnp banyak, dan apabila ada padanp harta
yang fidak termasuk salb diriwayatkan dari Abu Abdillah rtp

bahwa hewan funggangan tidak termasuk harta salb-"

Secara global salb adalah: jika 5nng terbunuh itu memakai

pakaian, serban, penufup kepala, selendang, permata, hiasan dan mn,

khuf dan segala perhiasan yang ada padanln karena pemahaman dari

salb adalah pakaian, pedang (alat perang), tombak, pisau dan lab.47

Selain itu, ada lain benda semacamnln karena dia

menggunakannya untuk membunuh. Dan hal ini lebih berhak diambil

daripada pakaian. Begitu juga dengan heuran funggangan sebab dia

menggunakannya maka hetruan ifu seperti pedang dan mungkin lebih

besar fungsinya dari pedang, oleh sebab itu ditambah bagiannya dua

lagi selain pedang, adapun harta yang ada di atas tunggangan atau

persimpanannya tidak termasuk salb karena dia tidak menggunakan

dan memakainya ketika terjadi pepeftIngan-

Begifu juga kendaraan dan barang-barangnya yang tidak

dibawanya ke medan perang tidak termasvk salab, ini pendapat fluza'i,
Makhul dan Imam syaf i, akan taapi Imam syafi'i berbeda pendapat

dalah satu hal: segala yang tidak dibufuhkan ketika perang seperti

permata, gelang, tali pelana, al-haiman yang unfuk perbekalan tidak

disebut salb dalam salah safu pendapatnya karena semuanya ini tidak

&7 t-aa setiap lpng bisa melukai seseomng (benda taiam) (139).
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menjadi pendukung dalam peperangan maka sama saja dengan harta
yang tempat simpanannya

Menurut pendapat kamir bahwa pada hadits barm', bahwasanya

dia adalah Banz Marzaban Az-Zarah maka dia membunuhnya hingga
pasukan militemya dan teritorial daerah sampai 30.000 pasukan

tentara, maka Umar membaginya jadi lima bagian kernudian

memberikannya kepadanya.ffi

Pada hadits Amru bin Ma'dikarib "Bahwasanya dia membawa

ke gabungan pasukannya kemudian menikamnSn dan menghunuskan
pedangnya ke perutrya dan meneriakkann3n kemudian dia furun dan

memotong tangannya kernudian mengambil dua pasukannya (suwal

dan teritorial dan Yalmafrg, yang ada padanya terdiri dari suha,

pedang, dan teritorialnya maka semuanla itu disemhkan padany6."450

Hal tersebut karena semuanla dipakain5a rnaka disamakan

dengan pakaian yang ia paloi, dan termasuk dalam kategori

salb menyerupai pakaian dan teritorial daerahnya dan masuk dalam

hadits nabi Muhammad fu: " Mal<a bsntp (pembunuh) alabrya (lnn7

terbunuh)" akan tetapi berbeda halqla dengan heunn funggangan

menurut Imam Ahmad tidak termasuk salb pendapat ini berdasarkan

pada Abu Bakar, sebab yang namanya salb apa Snng ada pada yang

terbunuh tadi, sedangkan heuran funggangan tidak termasuk, dan juga

tidak disebutkan dalam hadits, dan dia berkata: Abdullah menyebutkan

hadits Amru bin Ma'dikarib dia mengambil alih kedua pasukannya,

teritorial daerahnya dan tidak disebutkan kudanya.

Menurut pendapat kami: Apa yang diriuayatkan oleh Auf bin

Malik berkata: Aku keluar dengan Zaid bin Haritsah pada perang

Mut'ah dan saya diternani oleh Mudadi dari Yaman maka kami bertemu

4'18 Tehh dijelaslon (di foohrote) sebelumnya no.88
4e Al Yalmaq sama dengan Al Baqau (141)

'150 Uhat 6*u Tarit<h At-fnabariS/576 (144
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dengan pasukan Roma, diantara mereka ada seseorang menaiki kuda

yang di kudanya ifu berwama pirang, pedang yang berkilau sehingga

menyilaukan Pasukan muslimin, dan duduk disana Mudadi di belakang

batu besar ketika pasukan Roma melanrat, maka jafuh kudanya, dan

mendirikannya kembali setelah ifu dibunuhnlp dan diambilnya pedang

dan kudanya

Setelah kaum Muslimin menang dalam peperangan ifu, maka

Auf didatangi Khalid bin Walid unfuk mengumpulkan harta rampasan

perang (sald, maka Auf berkata: "maka saya menghampiri Khalid

seraya berkata: wahai Khalid" apakah kamu tidak tahu bahwa harta

salb ifu untuk penrbunuhn3p,ifu sudah ditetapkan Nabi Muhammad S,
maka dijawab Khalid: ia, memang benar" (HR. Astam).451

Adapun hadits 5nng diriwayatkan oleh Syibri bin 'Alqamah "

bahwmsan5a dia mangambil kudarya" sependapat juga dengan Imam

Ahmad,'karena kuda sangat besar pemnnlra dalam pepemngan, maka

disamakan dengan pedang, maka apa yang mereka katakan secaftt

otomatis gugur bila dibandingkan dengan busur panah , tombak, dan

lata, ini semua adalah salb dan fidak dipakai seperti pakaian, kalau ini

sudah jelas hukumn5n, maka kuda, pelana, tameng, perisai, dan

"111611.452
Demihan pula dengan bamng berharga (perhiasan) 5nng ada

pada kuda termasuk alb,l<arena setnua ifu peralatan dan perlengkapan

kuda dan ikut andil dalam pepemngan disebut harta sal6 apabila ada di

atas kuda itu, apabila bamng ifu di rumahnya, sama orang lain, harta

mmpasan tidak termasuk harta alb seperh pedang yang tidak ada

padanya, jika dia mernbawa pedang itu menaiki kuda, dipacunya

dengan kencang kemudian dia terbunuh setelah iafuh pedang itu.

451 Tehh dUelaskan sebelumnya no.88 (1u13)

62 Tuifif aduluh: seutas tali png dipukulkan kepada kuda.(1214)
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Jadi harta salb, ini pendapat Auza'i, apabila dia memegang tali

pelana tidak membawanya ketika naik kuda. Ada suafu riwayat dari

Imam Ahmad: pertama "termasuk harta salb, sependapat dengan Imam

Syafi'i sebab mungkin saja dia membunuh dengannya, maka sama saja

dengan pedang, panah, 5nng ada di tangannya," kedua "tidak termasuk

harta salb. Ini juga pendapat Al Kharfi dan Khilal, karena dia tidak

membawanya sama halnya dengan jika pedang ifu sama anaknya, jika

ada pada kudanya dan di tangannya ada pakaian sutera maka tidak

termasuk harta salb karena tidak mungkin dia bisa membawanya

bersamaan.

Pasal: Tidak diterima tuduhan pembunuhan kecuali
dengan bayyinah (bul<ti), Imam Auza'i berpendapat:
diberikannya harta rampasan filb iiya dia berkata sala yang
membunuhnya dan tidak ditan3Ta penjelasannSp, sebab nabi
Muhammad $ menerima pernlrataan Abu Qatadah.

Menurut pendapat kami: hadits Nabi Muhammad $:

;Lfi^*$rii$,pA
"Ehmngsiap trug membunuh musuh dan dia pun5n bukti

maka bagtnW harta (salb) omng tnng dibunuhnSa rtu "(HR. Muttafaqun

Alaih).ass Adapun Abu Qatadah tentang perdebatannya sudah

ditetapkan sebagai miliknSra lsah,lmam Atrnad berkata: tidak diterima

kesaksian seseorang. kecuali ada dua saksi, pendapat sekelompok

ahli hadits diterima dengan safu sal{si dan sumpah, karena

fuduhan harta, dan kemungkinan bisa diterirna dengan safu saksi tanpa

sumpah, karena Nabi Muhammad S menerima pemyataan Abu

Qatadah dengan safu saksi tanpa disertai sumpah, adapun pendapat

'153 Tehh dijelaskan sebelumnya no.88 (145)

r!
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pertama bahwasanya nabi Muhammad $ menyertakan penjelasan dua

saksi, ifu untuk fuduhan pembunuhan seperti pembunuhan disengaja

(qatlul'amd)

Pasal: Boleh mengambil semua harta salb dari musuh

yang terbunuh dan meninggalkannya tanpa busana, ini
pendapat A'uzai, dimakruhkan At-Tsauri dan lbnu Mundzir

sebab membuka aurat mereka.

Menurut pendapat lonri: saMa nabi Muhammad S pada

Salamah bin Al Akwa' tentang salb orang yang dibunuhnSn "Bagrnp

(nlamah) semuanya (salbl' serta hadits lain: "Ehrangsiap Sang

membunuh seorcng musuh dan pun5a bukti, bqhak memiliki harb

mmrysan darin5n", hadits ini menuniukkan harta salb secam

keseluruhan buat 5nng mernbunuh.

L64L. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Dia berkata, 'Dan barangsiapa yang kiA berikan keamanan

kepada mereka baik laki{aki maupun perempuan atau

hamba saha5n boleh mengamankanryra'."

Secara global, bahwa ftIsa arnan jika diberikan kepada ahlul

harb (orang yang dipemngi) dihammkan membunuh mereka, harta

benda, jiwa mereka, dat dibolehkan atas sernua kaum muslim yang

sudah baligh, danrasa, bemkal, normal, baik laki-laki, perempuan

maupun hamba saliaya, ini pendapat At-Tsauri , Auza'i, Imam Syafi'i,

Ishaq, Ibn Al Qasim, serta mayoritas ulama, ini juga diriwayatkan oleh

Umar bin Khaththab .lS, Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat:

tidak boleh memberikan rasa ar6n kepada hamba sahaya kecuali dia

dibolehkan untuk dibunuh, karena dia tidak wajib jihad (berperang)

maka tidak sah mengamankannya dia sama dengan anak-anak, dan
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juga karena dia bemsat dari orang,kafir maka tidak diberikan rasa aman
padanya sebab fidak mungkin kita mendahulukan kemaslahatan
mereka.

Menurut pendapat kami: hadits Nabi Muhammad $:
" Tanggungan kearnanan onng muslim safu, boteh digunakan oleh
orang 5ang pling rqdah di anbm mereka, maka banngsiapa gang
manghina seorang muslim bastnya latmat (murka) Allah, malaikat, dan
seluruh manusia, tidak diterima pendapbt5n suta omngrya tidak
u4i1."454 HR Al Bukhari).

Diriwayatkan oleh Fadhil bin yadd fu-Riqasyi berkata: umar
bin Khaththab membekali dan merepaskan pasukan perang dan saya
ada bersama mereka, maka kami uba di stnfu daerah maka ingin kami
taklukkan hari ini maka kami diterima disana dan beristirahat maka
tertinggal seorcmg hamba sahap dari rombongan kami, maka mereka
berbicam maka mereka mernbtrat padanln dengan bahasa }lang tidak
kami mengerti, maka mereka merrbuat perpniian keamanan dan
mengganfungkannya diatas b,r.rsur panah, kemudian melemparkannya
kepada mereka, mereka mengambitn5ra dan berpencar.

Kemudian ditulis lagi perjanjian gnng dikirim ke umar bin
Khaththab seraya berkata: 'Hamfu sahaSa muslim adatah bagian dari
kaum muslim jiwanja adalah jiun maeJ<a (muslimin),,(F,IR. sa.i61.css
karena dia seorang muslim dan unjib diberilon rENa arrran sama dengan
orang muslim yang merdeka, sdangkan Snng mereka sebutkan tentang
Tuhma batal jika dia diizinkan unfuk berperang, maka sah unfuk
memberikan ftNa arnan padanya, dan begifu iuga perempuan sah
memberikan rasa arnan padanya menurut pendapat mereka.

ff faan dijelaskan (di footrote), No.20, masalah No.l417 (lrt6)
455 69. sa'id bin manshur aun uuta, sumrnyatilid (2/260gl, dan Abdurrazzaq

dalam kitabnp N Mushannaf Jilid (S/ZZ2-Z2\), (14n,
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Aisyah berkata: "jiwa perempuan ifu memberi manfaat bagi

muslimin maka boleh", dari Ummu Hani mengadu pada Rasulullah :

tentang kedatangan dua kerabat suaminya unfuk meminta perlindungan

sementara dari padanya. Namun saudaranya (Ali bin Abi Thalib) ingin

membunuh mereka, maka Ummu Hani menutup pinfu rumahnya, dan

menemui nabi Muhammad $ maka nabi Muhammad $ bersabda,

kepada Ummu Hani "sungguh kami memberikan kamanan kepda
omng gng angkau beri kamanan boleh digwakan oleh omng 5nng
plin7 rqtdah di,antam mqeka." (HR. Sa'id1,cs6 dan Zainab binfr

Rasulullah'membqi kannanan pda Abul 'Ash bin ar-Rabi' dan

Rasulullah manbanarlannSa. " 457

Pasal: Boleh memberikan rat;a arn rn bagi tawanan
perang iika ada perjaniian maka fidak makruh, karena

secara Umum masuk dalam hadits di atas, dan dia seorang

muslim yang sudah baligh dan berakal maka disamakan
dengan lpng bukan tawanan, bqlifu juga memberikan msa atnan

pada yang membutuhkan dan pedagang pada pepemngan (daerah

konflik), ini pendapat Imam Syaf i. At-Tsauri berpendapat: tidak boleh

memberikan rasa arnan bagi salah safu diantam mereka.

Adapun menunrt pendapat kami keumuman hadits di atas dan

dikiaskan kepada selain mereka, adapun anak yang mumag4iz (anak

,156 HR. Sa'id bin manshur dalam buku Sururrya tfil. Z/26L21, dan Al Baihaqi

dalam buku Sunarnya. lJil. 9/951. dan Abdurrazzaq dalam kitabnp Al Mushannaf
(Jil. 5/9438). Buk*rari dalarn kibb Shalat, pada pembahasan tentang Shalat dengan
berselimutkan sattr pakaian. (Jil. l/357 Fath Al krti dan pada Kitab Al Adabu (Jil.

L0/6L58 Fath N Bafi, dan pada pembahasan tentang Jizynh bab Kemarnn
perempuan dari segi anggota hrbuh (Jil. 6/3171), Failz Al Bad, dan Abu Daud pada

Vrbrb Jkad lJil. 3/27631, dan Mrrslim bab: Shalat qashar musafir. (Jil. 1/82/498).
(148).

67 HR. Al Baihaqi dalam Sunan-n5ra, dan Abdurmzzaq dalam kitabnya A/
Mushannaf (Jil. 5/9M,9M21. (1491
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yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk, belum

dewasa) Ibn Hamid berkata: ada dua riwayat:

Pertama: "Tidak boleh memberikan rasa aman padanya ini
pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i karena dia belum mukallaf
(dewasa) dia belum dibebani hukum sama halnya dia dengan orang

gila."

Riwayat kedua "boleh memberikan rasa aman padanya ini

pendapat Imam malik, dan Abu Bakar berpendapat boleh merhberikan

rasa aman padanya, di riwayat lainnya,'maka dialihkan pendapat yang

tidak membolehkai pada yang hdak muma5yb berdasarkan umumnya

hadits diatas dan dari seorang muslim mumayyiz maka boleh

memberikan rasa arnan padanya sama seperti orang yang sudah baligh,

berbeda halnya dengan orang g,lu,' sebenamya tidak apa

pembahasannya.

Pasal: Tidak boleh memberi perlindungan bagi orang
kafir walaupun kafir dzimm\ karena nabi Muhammad #
bersabda,

r^
', lr.I 4r)

'Tanggungan kamanan onng muslim safu, boleh digunakan

oleh'orang Snng paling rendah di antam mereka."Maka keamanan itu

hanya unfuk kaum muslim bukan pada orang kaftr, sebab kafir dzimmi

itu bisa jadi mata untuk umat Islam sertia keluarganya sama saja dengan

orang kafir, dan tidak boleh memberikan keamanan bagi orang gila
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dan anak-anak, sebab perkataannya tidak bisa dipertanggung jawabkan

dan kebal hukum, dan orang yang hilang akal sebab tidur atau mabuk,

karena tidak tau mana yang baik dan buruk sama halnya dengan orang

gila, dan juga omng yang terpaksa sebab perkataannya terpaksa tanpa

kebenaran, tidak dibenarkan seperti qarar (ketetapan, kepufusan).

Pasal: Seorang Imam boleh memberikan tanggungan
keamanan bagi kaum kafir atau seseorang diantara mereka,
karena wilayah kekuasaannya mencakup kaum muslim, dan juga

seorang pemimpin yang wilayah kekuasaannya ada kaum Musyrik,

adapun pada hak selain mereka sama dengan kaum muslim sebab

wilayahnya boleh mernbunuh semuanlra selain mereka, boleh

memberikan tanggungan keamanan bagr tiap kaum muslim bagi

seseorang dan 10 oftmg dan safu kabilah yang kecil dan hashankecil,
sebab Umar rg membolehkan memberi tanggungan keamanan bagi

seorang hamba sahaya dari keltnrga hashan yang telah kami sebutkan

riwayatrya, tidak boleh memberi tanggr.rngan keamanan untuk safu

daerah (kota) danu risgtbq, kumpulan orang banyak, sebab bisa

menghambat jihad dan membangkang kepada pemimpin (imam).

Pasal: Seorang Imam (pemimpin) boleh memberikan
tanggungan keamanan bagi tawanan perang setetah ada
perjanjian padanya, karena Umar rg, ketika dia berhdapan dengan

seorang tawanan namanya Harmazan, dia berkata, Tidak mengapa.

Kemudian dia ingin membunuhnya maka Anas rg, berkata, "saya telah

menanggung keamanannya maka kamu tidak berhak unfuk

membunuhnya, kejadian ifu disaksikan oleh Zubair, maka tidak jadi

tawanan itu dibunuh, (H.R Sa'id)./$a Karena hanya Imam yang berhak

memberikan rasa aman pada tawanan, adapun selain Imam tidak

4s8 HR. Sa'id bin manshur dalam buku Sunanrya jilid2/267 (750)
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memilikinya, ini pendapat Imam S1Bf i, dan Abul Khathab

membolehkan seseorang menanggung keamanan selain Imam sebab

Zainab binti Rasulullah menanggung keamanan suaminya Abul Ash bin

Ar-Rabi' setelah dia ditawan, maka nabi Muhammad $
membolehkann5n, dan riwayat ini diperoleh dari Al Auza'i.

Menurut pendapat kami tentang urusan tawanan perang

diserahkan sepenuhn5n pada Imam (pemimpin) fidak boleh

membantahnya, tidak boleh membunuhn5n (tawanan), adapun hadits

Zainab yang menanggung keamanan tawanan ifu atas dasar persetujuan

nabi Muhammad $.

Pasal: Apabila ada dua sal$i atau lebih dari kaum
muslim bagl tawanan bahura dia sudah ditanggung
keamanannyra maka aton diterima jika mereka memenuhi
kriteria sebagai saksi, Imam Slnfi'i tidak menerima persaksian

mereka karena mereka bersal{si atas perbuatan mereka sendiri.

Menurut pendapat kami bahwasanyra mereka ifu adil dari kaum

muslim bukan sebagai mata-mata mereka bersaksi dengan menanggung

keamanannya maka wajib menerima kesaksian mereka, sebagaimana

kalau mereka bersaksi atas oftmg lain bahwa dia menanggung

, pendapat mereka tidak benar, karena Nabi Muhammad

$ menerima kesaksian seorang ibu yang menyusui atas perbuatannya

sendiri.

Disebutkan pada hadits Uqbah bin At Harits,4ss jika hanya satu

orang saja yang bersaksi bahwa dia yang menanggung keamanan

tawanan tadi Al Qadi berkata kiasan pendapat Imam Ahmad bahwa dia

menerimanya sama seperti jika seomng hakim berkata setelah dia furun

jabatan: sungguh aku telah mengarnbil keputusan pada si fulan atas si

4se Tehh diJelaskan, no.S, masahh No.1367 (151)
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fulan dengan benar, diterima kepufusannya dan perkataan AbilKhathab

diterima tanggungan keamanann5a dan kesat<siannya seperti seomng

hakim pada wilayahn5ra, ini pendapat Auza'i, dan mungkin juga tidak

diterima, karena bukan kewajiban dia unfuk menanggung keamanan

tawanan ifu sebenamln rnaka tidak diterima kepufusannya, seperti

kalau dia mengambil keputusan pada hak orang lain,ini pendapat

Imam Syafi'i dan Abu LJbaidah.

Pasal: Jika dahng seoriang muslim membawa orang
muqTrik dan menuduhny4 sebagai hwanann3a, dan seorang
kafir menuduh bahwa dia menanggung keamanannlra pada

masalah ini ada tiga riwa5Tat:

Pertama: png benar adalah pengakuan muslim, sebab pada

dammSn musyrik itu bersarnanp, dan pada dasamya iuga halaln!,a

damh orang kahr harbi,tanpa mernberikan kearnarnn.

Kedua: Yang benar adalah perkataan tawanan itu, mungkin

dia benar sebab nlrawanya sangat terancam pada wakfu itu disini ada

keragtnn agar dia sdamat dari pembunuhan, ini pendapat Abu Bakar.

Ketiga: dikernbalikan pada kenlptaan png ada pada saat itu

lnng bisa mendukung kebenamn perkataannS;a, jika omng kafir tadi

sangat lnrat dia mernitiki pedang, secara nynta dia benar, jika dia orang

lang lernah fidak mernbawa pedang rnaka dh berbohong fidak

dihiraukan perkataannp, Ulama png bersandar pada Imam Syafi'i

berpendapat fidak ditqirna pemSptaannp dan jika 5nng benar itu
seomng muslim karena dia fidak rnampu unfuk menangslung

keamanannya, maka tidak diterima keputr.rsannp.

Menurut pendapat kami dia seormg kafir dan belum jelas status

tarannannlp dan begifu juga yang mernbantahnyn, dan juga Snng
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dibantah maka diterima perkataannya dalam tanggungan keamanaan

sama statusnya dengan ufusan.

Pasal: Jika ada seseorang meminta jaminan
keamanan untuk mendengar kalam Altah & dan mengetahui

syariat ajaran agama Islam maka wajib diberikan keamanan

baginya sampai dia kembali ke tempat asalnln, dan kami tidak

menemukan perbdaan pendapat dalam hal ini, ini pendapat Qatadah,

Makhul, Awa'i, Imam Syafi'i, dan Umar bin Abdul Aaz mantajibkannya

pada setiap manusia, ini sesuai dengan firman Allah &:

/rz

TF li*,'!36 4-{fi1'e'!33j
a:t"f*,Xfi'*;ifr'r?

"Dan jika seomng dianbm orzng-omng ifu mqninta

perlindungan kepadamu, rrnka lindungilah ia supatm ia sempat

mendengar firman Allah, kernudian antarl<anlah ia ketempat yang aman

bagin5n. Demikian itu disebabkan mereka kaum tnng b'dak

mengetahui. "(Qs. At-Taubah Ayat: 6).

Al-Auza'i berkata: a5nt ini berlaku sampai hari kiamat, boleh

membuat perjanjian jaminan keamanan bagi pam utusan dirn orang

yang meminta keamanan: "karena nabi Muhammad $ yang langsung

memberikan jaminan kananan bagi pam ufusan kaum musyrikin."

Tatkala tiba dua omng utusan Musailamah kepada Nabi Muhammad

#, Ia bersabda "kalau pm Ufusan boleh dibunuh, sungguh

sudah saya bunuh kamu berdua'$o

Karena kita mernbutuhkan yang demikian, maka jika kita

membunuh ufusan mereka, maka mereka juga akan membunuh ufusan

450 1"61l dijelaskan no.22, masalah No.1538 (152)
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kita nanti, maka lenlraplah maslahat para ufusan, boleh memberikan

jaminan keamanan kepada salah safu diantara mereka secaftl cuma-

cumalMuthlad atau dengan s5nmt, dengan masa wakfu yang lama atau

sebentar, kecuali terjadi gencatan senjata dia harus jelas tujuannya,

harus muqa54mf izin menetapnSn terbatas sebab kalau diberikan dia

kebebasan dapat menghambat jihad, Qadhi berkata boleh menrberikan

izin tinggal pada hudnah tanpa upeti, Abu Bakar berkata ini

dengan pendapat Ahmad karena dikatakan padan5n,

Al-Auza'i berkata, "Omng musyrik tidak dibolehkan menetap di

Negam Islam kecuali dia masuk Islam atau bayar upd, Amhad berkata

jika ada yang menrberikan izin tinggal bagnya maka itu jada tanggwrg

jawab omng yang memberikan jaminan, pendapat ini berbeda dengan

apa yang dikatakan oleh Auza'i

Abu Al-Kathab berkata: menurut saya tidak boleh o-tg kifit

tinggal di Negara Islam safu tahun kecuali dia mernbayar uPd, ini juga

pendapat Auza'i dan Imam Slnfi'i sesuai dengan firmah Allah &:
"ampai mqela manbsarfl4ph dangan ptuh sdang merela dalam

keadaan tunduk.". (Qs: At-Taubah Aft: 29).

Dan pendapat pertama: orang kafir dibolehkan tinggalmenetap

di Negara Islam tanpa karajiban mernbayar ,i4lah (upetr) kalau

memang dia tidak berka,rnjibari mernbayamya, seperti perernpuan dan

anak-anak, karena ufusan jika terrnasuk orang 5nng tidak boleh diambil

jr4ahnya sama saja pada hakngra boleh menetap selama setahun atau

kurang tidak boleh mengambil ji4lah darinya pada dua masa ini, jika dia

diizinkan menetap pada salah satun1n maka boleh pada yang lainnya

sebab dikiaskan padanya, firrnah Allah &t "sampi merel<a metnhSar

jizph."(Qs: At-Taubah A5at: 29). Yakni diharuskan padanp dan tidak

ditemukan bentuk hakikat pembalnmnnya, ini sangat khusus dan

sudah sepakat, maka dia boleh menetap tanpa ada ka,rnjiban

sesual
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membayal jlzyah. Karena ayat di atas dikhususkan tanpa ada batas

(haul) satu tahun maka dikiaskan pada yang membuat haultersebut.

Pasal: Jika orang kafir harbi masuk ke Negara Islam

dengan tanggungan keamanan maka dia menitipkan
hartanya kepada seorang muslim tahu dzimmi atau

meninjamkan sesuafu pada keduanya kemudian dia kembali
ke negaranya. Maka dalam hal ini hanrs diteliti lagi, jika dia masuk

sebagai pedagang, utusan, atau ada kepentingan yang harus

diselesaikannya. Kemudian dia kembali ke negara Islam maka harus

diberikan izin tinggal dan keamanan pada dirinya dan hartanya, karena

dia tidak keluar dari niat unfuk menetap di negam Islam, maka sama

saja dengan kafir dzimmi. Dan apabila dia kernbali dengan mustauthin

(meminta ke',r,arga nqlaraan) tidak diberikan ftrsa aman pada dirinya

kecuali hartanya. Sebab pada dasamya dia masuk kembali ke negam

Islam dengan aman maka keamanan ifu tetap ada pada harta yang ada

padanya, jika tanggungan keamanan sudah gugur pada dirinya dengan

masuknya dia ke negara asalnya (darul harbl

Akqn tetapi hartanya tetap aman, sebab yang izin keamanan itu

hanya batal pada dirinya saja, jika ada orang yang bilang jika

tanggungan keamanan itu masih ada pada harta sebab harta itu

pengikut baginya. Jika yang diiluti (kafir harbi) tadi sudah batal izin

keamanannya maka secara otomatis hartanya juga ikut bersamanya.

Kami jawab: bahkan keamanannya tetap dengan maksud jika dia masih

berada disana, sebab dia masuk dengan hartanya itu, dengan ini izin

keamanan ifu tetap ada padanya, jika tidak ada lagi jaminan keamanan

padanya dengan alasan jika dia diutus bersama pengusaha atau

wakilnya, maka sungguh masih tetap jaminan keamanannya, maka

tidak ada lagi jaminan keamanan baginya kalau ada yang demikian itu
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pada saat itu apabila sudah habis masa jaminannya, maka dia kembali

seperti awalnya (kafir harbi-

Apabila dia membawanya ke negara asalnya maka secara

otomatis batal jaminan keamanannya sebagaimana batalnya jaminan ifu

pada dirinya sendiri, karena dia yang membatalkannya, jika ini sudah

jelas maka temannya tadi jika dia memintanya unfuk mengufusnya

kembali maka jika dia melakukan hansaksi jual beli, hibah atau yang

lainnya diterima dan sah. Jika dia meninggal di negara l<aht ldarul

harb) maka akan dialihkan hartanya pada ahli warisnya dan jaminan

keamanan tetap ada. Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan batal

jaminannya, sebab sudah beralih ke ahli warisnya dan tidak ada

perjarijian keamanan, maka izin itu batal dengan sendirinya begitu juga

seluruh hartanya.

Menurut pendapat kami: bahwa jaminan keamanan ifu adalah

haknya yang harus dipenuhi, begltu juga segala yang berkaitan dengan

harta kekayaannya, jika dialihkan pada ahli warisnya secara otomatis

jaminan keimanan ifu juga beralih padanya, sama halnya dengan hak-

hak yang lainnya seperti; hak menetap (mhnl, hak jaminan (dhaman),

hak Syuf'ah (membeli lebih awal), ini pendapat yang dipilih oleh al-

Muzni, karena ini adalah harta, pasti ada jaminannya maka akan

kembali ke ahli warisnSn dengan jaminan tetap, ibarat harta yang ada

pada pengelolanya (mudharid.

Jika tidak ada ahli warisnya maka harta itu diserahkan ke

baitul mal. Jil<a dia memiliki ahli waris di negara Islam, Al Qadhi

berpendapat' dia tidak dapat morarisinya karena beda negara, namun

secara aulawiyah dia dapat ma,r,rarisinya, karena safu kedudukan

(daerah) dia me'u;arisinya sama seperti dua orang muslim. Apabila

meninggal orang yang dapat jaminan (musta'minl menetap di negara

Islam sama saja hukumnya dengan yang meninggal di negara kafir

(darul harb) karena orang kafir yang ada izin menetapnya sama
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hukumnya dengan mereka jika kembali ke negaranya (darul harbi) maka

dia ditawan dan diperbudak.

Al Qadhi berkata: maka ditangguhkan (mauqui hartanya hingga

ada kepastian kematiannya atau lainnya, jika dia meninggal maka

hartanya jadi harta rampasan (fai) karena budak tidak diwarisi, jika dia

sudah merdeka maka dia dapat manrarisinya, juga dia tidak diperbudak

dan Imam menghadiahkannya padanya dan menebusnya maka menjadi

hartanya (budak), jika dia terbunuh maka hartanya dikembalinya kepada

ahli warisnya, jika ia tidak ditawan akan tetapi masuk ke negara Islam

tanpa jaminan keamanan maka boleh merampas hartanya,

membunuhnya dan menyandefttnya, karena walaupun ada jaminan

keamanan bagi hartanya narnun baginya fidak, ibarat jika hartanya itu

dititipkan di negara Islam dan dia berdomisili di negara l<atir (darul

harbl.

Pasal: Apabila oftmg lpng mendapat iaminan
menetap di negara Islam mencuri; membunuh atau

merampok kemudian dia kembali ke daerahnya di negara

kafir kemudian dia kembali lagi ke negara Islam untuk
kedua kalinya maka dia harus menyelesaikan segala

kesalahan yang dia lakukan baru diberikan izin menetap,
apabila dia membeli hamba saha5n muslim kemudian dia kembali ke

negaranya dan menetap disana maka tidak menjadi harta ghanimah,

karena dia belum pasti kepemilikannya sebab jual belinya tidak sah

(batal) dan dikembalinya harga pembeliannya kepada orang kafir karena

dia sudah selesai jaminan keamanannya, jika hamba sahaya itu merasa

rugi maka tuannya yang kafir harus menggantinya.

Pasal: Seorang harbi5nh (perempuan kafir) masuk ke

negara Islam dengan jaminan keamanan kemudian
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ia menikah dengan seorang dzimmi (orang kafir yang sudah

menetap di negara Islam) kemudian ingrn kembali ke negara

asalnya boleh saia iika suaminya meridhainya, atau

menceraikannya, sedangkan Abu Hanifah tidak melarangnya.

1642. Masalah: Abu Al Qasim At Kharqi berkata,
'Barangsiapa yang meminta iaminan keamanan unfuk

membuka benteng kekuatan (pertahanan) maka diberikan

rasa am.rn ifu dan mereka harus berikrar dengan kalimat,

'Saya yang memberikannlra, maka mereka tidak boleh

dibunuh'.'

r Secara umutn jika kaum muslim mengepung suatu benteng

pertahanan kemudian ada seseomng memanggil mereka semya

berkata: beri aku rasa aman maka akan aku bukakan benteng ini buat

kalian, maka boleh diberikan jaminan itu kepadanya.

7-ay1ad bin Lubaid ketika mengePung Nuiai/5|pada waktu itu

Asy'ats bin Qais meminta jaminan keamanan pada kaum muslim

selama sepuluh hari maka dia akan' membantu kaum muslim

menaklukkan benteng pertahanan ifu. Maka diberikan padanya jaminan

ifu, apabila samar-samar orang yang diberikan jaminan tadi dan

semuanya mengaku bahwa mereka yang dapat jaminan itu, apabila

sudah jelas siapa orangnya hanya kepada dia diberikan, jika tidak

diketahui siapa orangnya tidak boleh membunuh salah safu diantara

mereka sebab setiap mereka mungkin benar atau salah, maka sudah

bercampur aduk perkara yang mubah dengan yang haram yang tidak

ada mudharat padanya, maka diharamkan membunuh mereka secara

keseluruhan

461 Nriuir adalah: benteng del<at Hadham maut mani'karena rombongan orang

murtad melarikan diri kesana dengan AsVlats bin Qais pada masa Lhalifah Abu Bakar

rg. Mu'jam Al Buldani iilid.4/762-763. (153)
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Masalah ini sama seperti kasus bangkai dan yang disembelih

atau saudaranya, saudaranya dengan orang asing (ajnabiah), orangyang
berzina yang sudah nikah dengan orang baik-baik, dalam kasus ini

Imam Syafi'i berkata: saya tidak menemukan perbedaan pendapat

disini, urtui memperbudak mereka ada dua pendapat; pertama:

mengharamkannya, ini menurut Al Qadhi ini pendapat Imam Ahmad

dan madzhab Syafi'i sebagaimana disebutkan pada pembahasan

pembunuhan sebab tidak boleh memperbudak orang yang tidak halal'
untuk diperbudak.

Kedua: mereka diundi maka narna yang keluar diundian dialah

yang selamat dan yang lainnyn jadi budak, Abu Bakar berkata karena

yang benar hanya salah satu diantara mereka dan tidak diketahui maka

dibuatlah undian diantara mereka sama kasusnya jika fuannya tngin

memerdekakan salah safu hamba sahalnnya dan belum pasti siapa

orangnya, berbeda kasusnya dengan pembunuhan mengalirkan darah

dengan tujuan menolak yang syubhat (samar) tidak sama dengan budak

oleh sebab itu fidak dibolehkan membunuh r*nnita-wanita, anak-anak

dan budak, jika beriman salah seorang diantara mereka sebelum

kemenangan sungguh safu kehormatan bagi kita.

Kemudian terjadi kerancuan dan tidak ketahuan siapa yang

masuk Islam'tadi, mereka semuanya mengaku masuk Islam, maka

mereka berusaha unfuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan

meninggalkan 10 harga dan menurut kami ada dua pendapat dalam hal

ini seperti yang diatas.

Pasal: Imam Ahmad berkata, "Jika seseorang
berkata, 'Bei aku tarrgguhan sampai aku menunjukkanmu
pada sesuatu'," maka dia dibawa bersama mereka untuk

menunjukkan jalan akan tetapi tersesat (tidak sesuai dengan yang
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diharapkan) maka mereka berhak untuk memenggal lehemya, sebab

jaminannya bersyarat dan tidak dapat dipenuhinya.

Imam Ahmad berkata: Jika seseorang bertemu di lalan dengan

orang atheis (kafir) dan dia memohon perlindungan maka jangan

dipercaya, karena ditakutkan kejahatannya, jika jumlah mereka banyak

maka boleh melindunginya sebab kalau mereka banyak tidak takut dan

khawatir akan kejahatannya (atheis) mereka bisa membunuhnya,

berbeda halnya jika seorang diri. Jika mereka berjumpa dengan

beberapa orang kafir (atheis) datang untuk meminta perlindungan, jika

mereka membawa pedang, iangan hiraukan perkataan mereka, sebab

dengan membawa pedang ifu menunjukkan atas pembangkangan dan

jika mereka tidak mernbawa pedang maka terimalah perkataan mereka

sebab itu menunjukkan kebenaran mereka

Pasal: Jika seorang kafir harbi masuk ke dalam

negara Islam tanpa ada izin keamanannya, harus dipertegas

dan diteliti tujuan kedatangannSn, jika dia datang membawa

barang dagangan untuk diperdagangkan di negara Islam dan sudah

menjadi tradisi masuknya mereka unfuk berdagang tanpa izin tidak

perlu dicurigai.

Imam Ahmad berkata: Jika suafu kaum berlayar di laut dan

mereka mendapati di dalamnya ada beberapa pedagang musyrikin dari

negara musuh mereka ingin masuk ke negara Islam unfuk berdagang

maka jangan dihalangi apalagi membunuh mereka, setiap kafrr (harbl,

musyrik masuk ke negara Islam dengan tujuan berdagang maka tidak

perlu dipermasalahkan dan dipersulit.

Jika tidak ada barang dagangannya dan berkata kedatangan

saya unfuk meminta perlindungan tidak diterima dan Imam berhak

unfuk menentukannya diterima atau tidaknya dia, ini pendapat 'Auza'i

dan Imam Syafi'i, jika dia tersesat di lalan atau terbawa angin waktu di
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dalam kapal sampai ke negara Islam, maka bagi orang yang

menemukannya dalam safu riwayat, riwayat lain jadi harta rampasan

Vai.

1,643. Masalah: Abu Al Qasim Al lGarqi berkata,

"Maka barangsiapa yang masuk ke daerah kekuasaannya

(tanahnyalpasukan berkuda dari medan peperangan maka

dia harus memberi makan kuda ifu sebelum pembagian hasil

harta rampasan perang (shanimahl dan dia mendapat safu

bagian prajurit berjalan l<aki (niil dan iika yang masuk.itu

pasukan berjalan kaki maka ketika membagikan hasil

ghanimah dia menjadi pasukan berkuda maka dia mendapat

bagian lnng berkuda."

Matan di atas menjelaskan hak bagian para mujahidin ketika

pembagian harta rampasan perang, apabila kefika pembagian harta

ghanimah dia termasuk pasukan berialan kaki maka dia mendapat safu

bagian pejalan kaki, lika dia termasuk dalam pasukan berkuda maka dia

dapat satu bagian berkuda juga, sama saja halnya ketika masuk ifu baik

pasukan berkuda atau pejalan kaki, Imam Ahmad berkata: pendapat

saya setiap yang ikut di medan pertempuran sebagai peran apapun

diberikan bagiannya baik itu pasukan berkuda, pejalan kaki, masing-

masing memperoleh bagiannya, karena Umar berkata: harta rampasan

unfuk yang menyaksikan perternpuran (pepemngan)'

Pendapat ini dinyatakan oleh Al-Auza'i, Imam Syafi'i, Ishaq,

Abu Tsaur dan sebagaimana yang dikatakan Ibn Umar, dan Abu

Hanifah berkata: adapun maksud ikut dalam peperangan, jika dia

pasukan berkuda maka dia mendapat bagian pasukan kuda dan

memberi makan kudanya sebelum peperangan, dan jika ikut perang

dengan berjalan kaki maka dia mendapat bagian pejalan kaki, walaupun
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dia berperang dengan bantuan kuda, dan juga ada riwayat lain dari

Abu Hanifah yang sesuai dengan pendapat kita-

Imam Ahmad berkata: Bahwa Sulaiman bin Musa mendatangi

dan membantu mereka jika lewat batas ladmbdf62 pasukan berkuda

dengan berkuda, pasukan berjalan kaki dengan pejalan kaki juga ikut

dalam pertempuran dengan niat berperang maka tidak berubah

bagiannya dengan hilangnya kuda fungangannya atau berhasil

mendapatkannya seperti jika sudah selesai pertempuran'

Menurut pendapat kami: kuda adalah herr,ran yang ada

bagiannya sebab keberadaannya di peperangan sangat penting maka ia

mendapat safu bagian, iika tidak ada dalam pepemngan maka tidak

dapat bagian sama dengan orang lain. Adapun landasan mendapat

bagian kuda ifu adanln di peperangan sesuai dengan yang dikatakan

Umar, 'Harta mmpaszn Pemng ifu unfuk png ikut berpemngl' darr

juga sangat besar perannlp unfuk menang.

Berbeda dengan benda dan heunn lainnya, sebab harta yang

ada pada pemiliknya dan kita tidak tau apakah dapat memberikan

kemenangan atau tidak, karena kalau ada kaum muslim yang syahid di

medan perang tidak berhak atas apapun walaupun dia mendapatkan

sesuafu ketika ifu, atau ada harta yang dimmpas tawanan maka

dikembalikan ke kaum mr-slim,atau masuk Islam seorang kafir maka dia

berperang bersama kaum muslim berhak mendapat bagian dari sini

sudah jelas siapa saja yang mendapat bagan harta rampasan perang

dan yang tidak.

L644. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Pasukan berkuda dapat tiga bagian safu buat dirinya dan

dua bagtan lagi buat kudanp- Mayoritas Ulama

M2 Adnbu adalah melampaui batas sampai ke daerah musuh (l'55)
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berpendapat bahwa pasukan berkuda dapat tiga bagian,
satu buat tuannya, dua bagian laginya buat kudanya dan
pasukan berjalan kaki dapat 1 bagian, Ibnu Mundzir
berkata: ini pendapat Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Ibnu
Sirin, Husain bin Tsabita63 dan ini pendapat jumhur ulama
salaf dan khalaf, diantaranya Imam Malik,beserta pengikut
setianya dari Madinah, Tsauri, dan pengikutnya dari lraq,
Laits bin Saad, serta pengikutnya di Mesir, Imam Syafi'i,
Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Yusuf dan Muhammad.

Abu hanifah berkata: Kuda mendapat satu bagan, sebagaimana

yang diriwayatkan Majma' bin Haritsah: Bahwasanya Nabi Muhammad

S membagi harta rampasan perang Khaibar pada penduduk

Hudaibiah, ia mernberi dua bagian unfuk pasukan berkuda, dan satu

bagian untuk pejalan kaki, (FIR. Abu Daud).64 \\arena ia her,r,ran yang

merniliki bagian maka tidak boleh lebih dari satu bagian sama juga

dengan manusia.

Menunrt pendapat kami: Sesuai dengan apa yang diriwayatkan
oleh Ibnu Umar, "Bahtaaasan5a Nabi Muhammad $ membagi harta

rampasan peranng Khaibar dengan tiga bagian bagi pasukan berkuda,

dua untuk kudanya dan satu lagi baginya" (Muttafaq alaih).46s

Riwayat dari Abu Raham dan saudaranya "khwa mereka

berdua adalah pasukan berkuda ketil<a pffing Khaibar maka mereka

diberi enam bagian, empt bstan unfuk kuda merel<a dan dua bagian

453 pu6rn beberapa buku ditulis dengan nama Jalbib bin Tsabit. (156)
a6a 63. Abu Daud Dalam bukunya pada bab Jthad.Jil.3/2736. Dengan sanad

5arg lemah. (157)
6s Diriunyatkan Imam Buktrari pada kitab Jihad. hb &hatnul /aras (bagian

kuda) (Jil. 6/2863l.lmam Muslim pada bab Jihad. (Jil.3/57/73831. Abu Daud pada
bab Jihad (Jil. 3/27331. At-Tirmidd dalam kitabnya As-Stgr(Jil. 4/1554l.lbnu Majah
\Jil. 2 / 28il1. Ad-Darimi. (Jil. 2/247 2).
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lagi buat merel<a." (HR. Sa'id bin Manshur),465 dari Ibnu Abbas,

"Bahwa Nabi Muhammad $ mernberikan tiga bagian pada pasukan

berkuda, safu bagian unfuk pasukan berjalan kaki."467

Khalid Al Hazdza' berkata, "Tidak ada perbedaan riwayat

tentang pembagian harta rampasan perang, bahwn Nabi Muhammad

memberikan bagi seekor kuda dua bagian dan fuannya dapat safu

bagian, serta pasul<an berialan kaki safu bagian iuga. Dan Umar bin

Abdul Aziz mengirim surat kepada Abdul Hamid bin Abdunahman:

sesungguhnya dua bagian untuk he',r,ran funggangan perang (kuda) dua

bagan yang zudah ditentukan oleh Nabi Muhammad $, dua bagian

untuk kuda dan satu bagian unhrk png berjaan kaki, demi jiwa dan

umurku sungguh baru kejadian salah seorang diantara kaum muslim

menentangnya, maka siapa saja yang tidak sefuju dengan ketenfuan ini

maka hukumlah dia, keselamatan atasmu selamanya." (l-{R. Saad dan

al-Atsram).68

Sudah jelas akan cara pernbagian harta rampasan perang, dan

sudah menjadi ijma kaum muslim, barangsiapa yang menolak dan

membantahnya maka jangan himukan, adapun hadits Majma' mungkin

saja maksudnya adalah diberikan dua bagian bagi kuda dan satu bagian

unfuk yang berjalan kaki maksudnya adalah tuannya (penunggang

kuda), maka jadi tiga bagran, maka hadits Ibn Umar lebih shahih dari

hadits Majma'.

Selain itu, cocok dan semakna dengan hadits Abu Rahmi dan

saudaranya, Ibnu Abbas, hadits mereka inilah yang paling jelas dan

shahih dan lebih mengetahui hadits Ibnu Umar serta Abu Rahmi dan

466 93. Sa'id bin Manshur dalam kitabnp pada pembaiasan Jihad. (Jil.2/2764\
dan al-Baihaqi dalam Surwnya (Jil. 6/3261. (L591.

467 gp. Abu Syaibah dalam kitabnya Jihad. Pada bab berapa bagian kuda. (Jil.

12/3971. (t60l.
468 gp. Al Baihaqi dalam kitab Summya (Jll. 6/3271dari hadits Umar bin Abdul

Aziz dan Sa'id bin Manshur dalam Sunanrya (Jil. 2/276L1.
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saudaranya adalah orang yang menyaksikan pembagian dan mendapat

dua bagian dan mereka menceritakan tentang diri mereka yang

mendapat dua bagian, maka tidak mungkin hadits diatas dibantah

dengan hadits yang tidak ma'ruf (qad4 yang malah membuat

kekacauan dan bertentangan dengan hadits yang jelas kebenarannya,

dan mengqiaskan her,r,ran (kuda) dengan manusia tidak dibenarkan,

karena peran dan fungsi kuda dalam peperangan sangan besar dan

bebannya juga, maka kuda diberikan bagian yang lebih banyak.

L645. Masalah: Abu Al q.O- Al Kharqi berkata:
Jika kudanya k6turunan campuran (hajinunl maka diberikan
satu bagian dan tuannya safu bagian juga.

Hajin adalah he\ lan yang jantannya Arab dan indukryn kuda

tar* (bardzunal). dan kuda maqraf adalah jantannya heuran tarik dan

induknya Arab, Hindun binti Nu'mari bin Basyil69 menyebutkannya

dalam qair:

Hindun hunp anak kuda betina Amb

Anak betina keturunan kuda gang dari kuda kecil,

Jika lahir anak kuda jantan jadi suatu kelebihan dan beruntung

Jika dia hewan maqmf maka tidak al<an melahirkan yang cacat fisik.

Menurut Kharfi hajin adalah her,rran yang tidak berasal dari

Arab, telah diriwayatkannya dari Ahmad dia berkata hajin albardzun,

berbeda beberapa riwayat akan bagiannya, Khalal berkata: diriwayatkan

oleh Abu Abdillah secara mutawatir bahwa hs,r,ran bardzun dapat satu

bagian, ini juga pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar dan Kharfi,

Hasan, Al I{halal berkata: diriwayatkan darinya bahwa hewan bardzun

bagiannya sama dengan heuran Arab safu bagian,inilah pendapat al-

'l6e Tehh dijelaskan (di footrote) sebelumryra no.56. Masalah no.1084 (162)
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Khalal, Umar bin AMul Aziz, Malik, Slpfi'i, dan Tsauri, karena firman

Allah &:

Jqvj{t
"Dan (Nlah menjadikan) truda dan baghat."(Q.Sr an-NahL 8).

Heuran ini adalah dari kuda (khait,, karena pam perawi hadits

telah meriwayatkannp Nabi Muhammad $ memberikan

dua bagian unfuk kuda dan tnannya satu bagian, hadits ini umum,

masrk sernuanln jenis kuda, karena somasam" kuda yang berhak

mendapat baSran baik ifu kuda arab atau tidak sama saja dengan

rnanusia,tidak dibedalon antara orang Arab dan A'iami (orang asing).

Driwalatkan Abu Bakar sari Ahmad g riwa5nt ketiga: bahwa

heunn bardzun jika benfuk dan kekuatannp mma seperti kuda Arab

maka bagiannya sarrler, iika fidak rnalo berbeda bagiann5p, ini pendapat

hn Abi Slnibah, Ibn Abi Khaitsarnah, Abu Ayyub, dan Juzjani, karena

her,ran ini masuk dalam kategori Kuda, telah ma'mf dikalangan omng

Arab, maka harus disamakan bagiannya dengan kuda Arab lainnya.

. Riwayat ke empat oleh Al Qadhi; bahwa heruan bardzun tidak

mendapat bagian, ini pendapat Malik bin AMullah Al Khats'ami,47o

alasannya karena bardzun tidak sama dengan l<hail Arab, mal<a

furdzun disamakan dengan bisal A$da kecil), 1nng tidak sama dengan

kuda, sesuai apa yang diriwaptkan Juzjani dengan sanad dari Abi Musa

dan mengirimkan sumt kepada Khalif-ah Umar: kami menemukan di

470 piu adalah Mdik bin AMdlah Al Khab'arni, gang digdar dengan nama Malik
As€hawaif. Dari Negara Pdestna. Dla ikut pada peperangian dengan Roma, dan

memperoleh harh rampasan ydns banlnk. Ruju' kernbali bvJ<u Al'I<amil. JlL2/515,
Jil.5/576.lt63l
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negara Iraq kuda bentuk baru, hitam pekat, bagaimana menurutmu
wahai Khalifah Umar tentang bagiannya?

Lalu Umar membalas suratrya, "ltu adarah kuda bardzun l<alau
benfuknya mendekati Kuda maka berikan dia safu bagian, dan jangan
beri bagian selain i1r." 471

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwa5ntkan Said dari Abu
Musa al-Aqmar berkata: kuda menyerang di negeri syam dan ditemui
orang Arab pada hari itu dan menemukan ikat pinggang di pagi esok
harinya, diatas kuda ifu ada omng dari Han&an namanya Al Mundzir
bin Abu Humaidhah, dia berkata: Aku tidak akan memberikan
bagiannya sama dengan pada hari ini seperti kemarin, maka kuda akan
diutamakan

lalu Umar berkata: Berikan hirgga dia tenangaTz.
Dan kami tidak menernukan perbedaan pendapat antam pam sahabat
tentang ini. DiriwaSntkan oleh Makhul, ',Bahwa&n3a nabi Muhantmad
$ memberikan kuda Amb dua bagian dan hajin satu bagia4.'47s (tf1.
saad). Karena fungsi dan kekuatan kuda Amb di medan perang lebih
besar dari kuda lainnya, maka bagiannya juga rebih besar. Adapun
pendapat mereka yang mengatakan bardzun sejenis dengan kuda, kita
wajib sedangkan kuda sendiri berbeda-beda fungsi dan kekuatannya
berbeda juga bagiannya

Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad memberikan dua
bagian unfuk kuda,tanpa membeda-bedakan kuda tersebut, kita jawab
hadits ini menjelaskan bagian safu kuda, bukan sernua jenis kuda, atau

47r g3. Abdul Razzaq, dalam ilriu Mushanntfirya. JUJSISAZS. Dengan redaksi
hadib Snng serrrpa. (154)

472 1F.. Said bin Manshur dalam Sunarrrya . JI|.Z/ZZ7Z. Dan Al Baihaqi dalam
Sunamya. Jil.6/327 dan Jilidg,/Sl. Dan AMur Razzq pada
Jil.5/9319. Kata al-Kar,radin sama maksudnya dengan bardzun. (i6S)

473 gp. said bin Manshur dalam surnrrp. Jil.z/276g. Dan-Al-baihaqi daldm
sunarnya- Jt.6 /328.' Dan AMur Razzaq p,ldra ivushamifrva. Jil.s /gglg. (1661
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mungkin saja pada waktu itu Udak ada kuda bardzun, ini sudah jelas,

yang dimal$ud dalam hadits itu kuda Amb saja, untuk menguatkan

pendapat ini bahwasanln pam sahabat mendapati bardzun di Iraq maka

mereka bingung unfuk memberikan bagianqn.

lalu Umar memberikan safu bagian untuknya,. benarlah yang

dikatakan Al Mundzir bin Abu Humaidhah tentang keutamaan kuda

Arab dari yang lainnya. Kalau seandainya Nabi Muhammad S
menlEmakan bagiannya dengan kuda Arab, rnaka tidak mungkin Umar

mernberikan kuda brdzun safu bagian, dan tidak mengindahkan hadits

nabi Muhamrnad $. Kalau seandainln keputusan Umar ifu keliru maka

para sahabat pada waktu ifu fidak akan diam saia, pasti menentangnya,

apalag hadits ini diriwayatkan oleh anaknp sendiri, dia tidak mungkin

menyembunyikannya. Ini mernbuktikan bahwa kuda Amb itu lebih

banyak bagiann5ra dad kuda bardztrl, udak disebutkannya kuda

bardzun, karena jumlahnp sedikit bila dibandingkan dengan kuda Arab.

Inilah pemahaman 37ang benar tentang hadits diatas. Adapun

hadits Makhul 5nng kami riwaptkan mengkiaskannln dengan manusia

tidak dibolehkan, karena kalau manusia sama saja perann5n dalam

pepefangan,tidak boleh mernbedakan bagian omng Amb dengan orang

5nng lainn5n, berbeda kasusnSn dengan kuda Amb dan kuda bardzun,

Allahu Alam.

L646. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Tidak mendapat bagian iika lebih dari dua kuda-

Maksudnya adalah iika seseoriang pt n!/a dua kuda maka

bagian kudanSra empat dan dia dapat satu bagian, tidak

boleh lebih dari dua kuda. Pendapat Abu Hanifah, Malik

dan Syafi'i tdak ada bagian kuda yang lebih dari satu,

karena tdak mungkin dia bisa berperang dengan dua kuda,

maka fidak diberikan bagiannya iika tebih dari satu-"
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Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Auza,i

bahwasanya nabi Muhammad memberi bagian untuk kuda dan tidak
memberikan bagian bagi orang yang memiliki kuda lebih dari dua,
walaupun dia memiliki sepuluh k du.a74 Dari Azhar bin Adbillah
bahwasanp umar bin Khathab menulis sumt kepada Abu ubaidah bin
Jarah agar memberikan seekor kuda dua bagian, dan dua ekor kuda
empat bagian, dan perniliknya safu bagian , jadi semuanya lima bagian,
jika lebih dari dua ekor kuda tidak dihitung.+2s 1HR saad). Karena dua
ekor kuda ifu dibufuhkan, jika dia sering menggunakan satu kuda dan
dia memsa susah dan rumit unfuk berperang maka dia tetap diberikan
bagiarr dua ekor kuda karena pada dasamya dia berperang dengan dua
kuda, berbeda halnya jika tiga ekor kuda, dia tidak membutuhkan itu.

1647. Masalah: Abu At Qasim At Ktrarqi berkata,
"Barangsiapa berperang dengan menggu{rakan unta, dan
dia tidak bisa berperang kecuali dengan menunggangnya
maka diberikan bagrnln safu bagian dan dua bagran untuk
untanlra-

Imam Ahmad membahas rnasalah ini, lnng pasti tidak diberikan
bagian unfuk Untan5n jika dia masih bisa berperang dengan

mengendarai unta, menurut Ahmad diberikan bagiannya tanpa dilihat
apakah pemiliknya tidak bisa berperang dengan naik kuda atau tidak,
diriwayatkan oleh Hasan juga. KarenaAllah & berfirman,

v41i,Fb$"ftL3-6
"maka unfuk mendaptkan ifu l<arnu tidak mengemhkan seekor

kudapun dan (tidak pula) seekor unbpun. "(Qs. Al Hasyr t59l: 6).

47a gp. Sa'id bin Manshur dalam buku Surun1a. Jilid2/2224. (16Z)
475 pp. Sa'id bin Manshur dalam buku Sunarrrya. Jilid2/2775. (76A)

.1,
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Hal ini karena unta adalah hewan yang boleh diikut sertakan

dalam perlombaan dengan hadiah maka sama saja dengan kuda, maka

diberikan padanya safu bagian sama dengan bagian kuda. Maka sudah

jelas bahwa boleh menjadi herr.ran pacuan dalam perlombaan dengan

hadiah maka boleh juga dalam tiga hal selain keduanya (kuda, unta),

sebagai alat perang, boleh mengambil upah dalam pertandingan

sebagai upah memelihara dan melatihnya, tidak boleh bagiannya lebih

dari bagian bardzun, karena unta posisinya masih dibawah bardzun,

tidak mendapat bagian kecuali ikut dalam peperangan, dan kondisinya

harus mernungkinkan unfuk berperan.

Adapun unta gnng gernuk tidak dibolehkan untuk dibawa

berperang, fugasnya hanya mengangkut barang dan fuannya tidak

mendapat bagian apa-apa, karena unta sangat lambat dan tidak lincah

berlari, dan penunggangnya lebih rendah posisinya dari pasukan

pejalan kaki, Abul Khathab berpendapat fidak diberikan padanya bagian

walau dalam kondisi aPapun, begifu juga pendapat mayoritas pada

ulama fiqih menurut Ibnu Mun&ira75 telah sepakat setiap ulama

barangsiapa yang berperang menunggang unta maka bagiannya sama

dengan pejalan kaki safu bagian, ini juga pendapat Hasan, Makhul,

Tsauri, Syafi'i, dan para ulama yang bersandar pada rasionalitas

Inilah pendapat yang benar insya Allah, karena nabi

Muhammad $ fidak pemah mernberikan bagian pada binatang selain

kuda. Karena ketika perang Badar ada 70 unta dalam peperangan ifu

dan setiap peperangan pasti ada unta. Bahkan kebanyakan unta, dan

nabi Muhammad €l$ tidak pemah memberikan bagiannya sama sekali,

begitu juga setelah wafatnya nabi Muhammad $ yang dilanjutkan

khulafaur rashidn dan selanjutkan tidak pemah diberikan bagian unta

walaupun sering ikut dalam peperangan,dan tidak didapati riwayat dari

salah satu mereka Snng mengatakan bahwa unta dapat bagian, karena

476 prpL kembali bvl<u Al lima'.Ha1.60/240 (1691
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unta tidak begifu besar perannya dalam pepemngan maka disamakan

dengan baghal (kuda keci[ dan keledai.

Pasal: Selain kuda, unta, keledai gaiah dan selainnya
tidak mendapatkan baglan tanpa ada perbedaan pendapat,
walaupun perann!/a sangat besar atau malah sederajat
dengan kuda, karena nabi Muhamrnad S tdak memberikan

bagiannya, b%ifu juga para khalifah yang empat, karena heuran png
tidak boleh dijadikan heuan pacu.rn (perlombaan) dengan upah rnalo
posisinya sama dengan lernbu.

PasaL Pemimpin (imarr) boleh menentukan kuda

lrang boleh dibawa ke medan perang, seperti kuda yang
kuat fidak boleh kuda hathan,477 fidak lernah, fidak lagi

mengnrsui (hamil), kunrs, iika ada salah safu yang ikut bperang maka

tidak mendapat bagian, ini pendapat Malik, qpfi'i bcipendapat berhak

mendapat bagian sama dengan kuda sakit.

Menurut pendapat kanri: tidak mendapat bagian sama aja

dengan orang cacat dan terlantar, karena dia her,ruan dan boleh untuk

tidak mengikutkannya dalam peperangan sama halnya dengan oftmg

cacat, adapun sakit Snng tidak memungkinkan unfuk berperang, kalau

dia keluar dari peperangan karena sakit sedangkan dia peserta jihad

sama halnya dengan png sudah udar (fua), sakit lumpuh, lumpuh

sebelah badan, maka dia tidak dapat bagian, karena dia tidak termasuk

peserta jihad lagi, atau dia tidak kehnr karena sakitnya seperti oftmg

dernam, pilek, sakit kepala, mal<a dia mendapat bagian, karena dia

masih dianggap mujahid, dan penrikimn, doa dan keberadaannya

sangat membanfu para mujahidin pada saat itu.

477 Jla1fiuvxfivffikuda yang memiliki p€q/akit pada sendi-sendinya (tulang) (170)

1
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L648. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Barangsiapa yang meninggal setelah terkumpulnya harta

rampasan perang, maka ahli warisnya yang menerima

bagiannya."

Secara umum apabila mujahid meninggal atau terbunuh harus

dilihat dulu, apabila dia meninggal sebelum terkumpulnya harta

rampasan perang maka dia tidak mendapat bagian, karena belum milik

kaum muslim sepenuhnya, sama halnya dengan jika dia meninggal

ketika peperangan atau sebelumnya, iika dia meninggal setelah

terkumpulnya rnaka ahli warisnyn yang memperoleh bagiannya.

Abu Hanifah berkata: Jika dia meninggal sebelum terkumpulnya

ghanimah di negara Islam atau dibagikann5ra di negam harb maka dia

tidak mendapat bagian, karena kaum muslim belum memiliki

itu secara utuh kecuali kalau sudah tiba di negam Islam, Auza'i berkata:

jika dia meninggal setelah berangkat ke medan perang478 di jalan Allah

maka dia mendapat bagian sebelum atau sesudah terkumpulnya harta

ghanimah. Sedangkan pendapat Syafi'i dan Abu Tsauri jika dia ikut

berperang maka dia mendapat bagian walau dia meninggal sebelum

atau sesudah terkumpulnya harta jika dia tidak ikut perang

maka tidak mendapat bagian, seperti ini juga pendapat Malik dan [-aits.

Menurut pendapat kami: bahwasanya jika pejuang gugur

sebelum terkumpulnya hartia rampasan perang dan belum ufuh sebagai

milik kaum muslim maka dia tidak mendapat bagian apapun, iika

meninggal setelah itu, maka gugumya dia setelah penguasaan penuh

kaum muslim pada ghanimah maka dia mendapat bagian, dan berhak

untuk mendapatkannya seperti ia berhak juga jika gugur setelah

terkumpulnya ghanimah di negara Islam, apabila sudah jelas bahwa dia

berhak mendapatkan bagianngn, maka diberikan bagian itu pada ahli

478 pu6u sebagian tulisan: Dengan kalimat ba'da nn yudanibu fashilan (setelah dia

berangkan untuk perang) atau telah bersiapsiap untuk perang (171)
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warisnya dan juga seluruh harta dan peralatan perangnya diberikan

kepada ahli warisnya.

L64g. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
lPejuang berjalan kaki mendapat safu bagian.'

Para Ulama sepakat bahwa pasukan pejalan kaki pendapat safu

bagian, hal ini didasari dari Hadits Nabi Muhammad $, bahwasanya

dia memberi bagian pada pejalan kaki safu bagian hadits ini sudah

dijelaskan sebelumnya,4Tg l<arcna pejalan kaki kebutuhannya lebih

sedikit jika dibandingkan dengan pasukan berkuda, maka apa yang

dibutuhkan penunggang kuda mungkin tidak dibutuhkan pejalan kaki

oleh sebab itu juga maka bagian mereka juga dibdakan, sesuai

kebufuhan masing- masing.

Pasal: Baik harta ghanimah itu diperoleh dari
penaklukan benteng pertahanan, kota atau seomng prajurit ini

pendapat S5nfi'i, Al Walid berkata: hn Muslim bertanya pada Auza'i

tentang bagian kuda dari yang berasal dari benteng

pertahanan maka dia menjawab: pemimpin perang Umar bin Abdul

Aziz, Walid, Sulaiman tidak mernberikan bagian'kuda' darinya maka

pejuang pada saat ifu mendapat bagian lnng sama dan mta, hingga

ketika pemimpin perang Umar bin AMul Aazmal<a dia mengingkari itu

dan memerintahkan untuk mernberikan bagian kuda dari ghanimah

yang diperoleh baik itu dari benteng pertahanan atau sebuah kota

besar. ' ,

Pendapat ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan nabi

Muhammad $ ketika membagi mmpasan perang Khaibar, dengan

memberikan penunggang kuda tiga bagan dan pejalan kaki satu bagian

47e 1"61l dijelaskan sebelumqn no.160. (172)
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tersendiri ikut dalam penaklukan benteng pertahanan, mereka

berperang dengannya, maka pemiliknya harus menyediakan bekal

unfuk makanan kuda tersebut, maka kuda berhak mendapat bagian

sama saja dengan pep€rangan Snng lainnya

1650. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
,'Harta ghanimah diberikan kepada perempuan dan hamba

sahaya."

Maksudnp mereka diberikan sedikit dari harta ghanimah bukan

satu bagian, mereka tidak mendapat bagian penuh, dan jumlahnya tidak

ditentukan hanya Imam (pernimpin) yang menenfukan berapa bagian

mereka, jika menurut Imam dibagi mta, maka akan dibagi mta, jika

menunrt dia dibeda-bedakan bagiannya, rnaka harus dibeda-bedakan,

ini pendapat mayoritas pakar ilmu, diantaranya sa'id bin Musaylpb,

Malik, Tsauri, Laits, Spf i, Ishaq, dalam safu riwayat ini pendapat Ibnu

Abbas Juga.

Abu Tsaur berkata: diberikan satu bagian penuh buat harnba

sahaya (budak), pendapat ini juga dalam satu riwayat adalah

pendapatrya umar bin Abdul Aziz, Hasan, An-Nakh'i, diriwayatkan

dari Al Aswad bin Yazid dia ikut kefika perang penaklukan Qadis$ph

maka para hamba sahaya diberikan kepada mereka masing-masing

dengan safu bagian penuh48o, karena martabat dan kemuliaan hamba

sama saja dengan yang merdeka di mata agan6 maka harus disamakan

juga bagian mereka dengan orang yang merdeka.

Diriwayatkan dari Auza'i: hamba sahaya tidak mendapat bagian

ataupun sebagian darinya, kecuali mereka memperoleh ghanimah atau

ada harta kekayaan mereka maka pemimpin boleh memberikan sedikit

dan ghanimah itu unfuk mereka, dan perernptnn juga diberikan safu

480 Uh. Khabar At Qadtsiyah (seJanh Al aadisinh) pada bukr N Bidaph wa An'
Nthatnh lJtl. 7 /371, dan Tanlch Ath-Thabart Uil. 2/#OI
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bagran sesuai dengan yang diriwayatkan Jarir bin zayyaddari neneknla
bahwasanya dia (nenek) ikut pada perang Khaibar dia berkata:
bahwasanya nabi Muhammad $ memberikan bagian pada perempuan

sama dengan bagian laki-laki481, dan Abu Musa pada perang Tattar
(perang dengan Persia).memberikan bagian pada perempuan yang ada

bersamanya.€2

Abu Bakar bin Abu Maryam berkata: Aku memberikan para
perempuan bagian mereka pada perang Yarmuk (perang dengan
pasukan Romawi), riwapt dari Sa'id dengan sanadnya dari Syabal
bahwasanya nabi Muhammad memberikan safu bagian pada sahlah
binti 'Ashim pada perang Hunain, ketrlo itu ada seseorang berkata
Sahlah mendapat bagian sama dengan bagianku.as3

Menurut pendapat kami: hadits Sang diriuayatkan hn Abbas
bahwasan5n dia berkata: "Rasulullah dangan perexnpuan,

maka mereka mengobati luka pm peinng, dan mangunpulkan
ghanimah, merel<a frdak mendapt bagian dan ghanimah" (HR
Muslim)ae, dan diriwaSntkan sa'id bin Yazid bin Harun bahwasanya

Najdah menulis sumt kepada ibn Abbas unhrk bertanya tentang
perempuan dan hamba sahaSn yang ikut dalam pepeftngan, apakah
mereka berdua mendapat bagian dan ghaninali?

Ibnu Abbas membalas suratrya dah berkata mereka berdua
hanya mengumpulkan harta rampasan p€rang dan tidak mendapat
bagian apapun.€s Pada riwa3nt lain hn Abbas berkata: mereka berdua

4sr HR. Abu Daud pada bab Jihad (Jil.3/27291, danAhmad dalam kitab Musnad
nya. (Jil.5/271)dan Jilid 16/3711

fl nn. hnu Abi Slnibah pada kitab Jthad Jit.t2/409 G7S)
4as HR. Sa'id bin Marshur dalam Sunan-np. (Jil.2/2TU)
'tat HR. Imam Muslim pada pembahasan tentang Jihad (Jil. 3/LBT/1444'.. Abu

Daud pada bukunya Al Jihad (Jil. 3/2727). At-Tirmidd pada kitabnp As-sigr (Jil.
4/L556). Dan Ahmad dalam Suna*,nya (Jil. 1/308).

'185 Diriurayatkan sa'id bin Manshur dalam Sunan-n5n Jil.z/zr*z. Ddn Abu Daud
pada kitab Jihad (Jil. 3/27271.
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tirCak mendapat bagian, dankadang mereka berdua memperoleh sedikit

dart ghanimah atas kebijaksanaan pemimpin (lmam), dari Umair tuan

Abil Lahm berkata: "Aku ikut perang Khaibar bersama tuanku maka

mereka membicarakan tentangku bersama Rasulullah maka

diberitahukan bahwa saya seorang hamba sahaya maka saya diberikan

sebagian dari harta rampasan makanan" (HR. Abu Daud).aao

Ini iuga pendapat Ahmad, karena mereka berdua tidak

termasuk prajurit pet.mg, maka mereka berdua sama hukumnya

dengan anak-anak. Ais!,ah ' berkata: " Wahai Rasulullah apakah

perempuan waiib untuk bqiihad? Nabi Muhammad S menjawab: ia,

jihad png tidak ada pepemngan di datamnSn haii dan (Jmrah'#7

Umar bin Abi Rabi'ah mengabtrdikan dalam sebuah sya'i188 :

' Diuniibkan kepada kita metnbunuh dan berperang,

dan unfuk perempuen Jarntz Dzuwl lgang membawa nilai-nilai

keagamaan dan perjuangan seperti haji dan umrah). Kiirena perempuan

lemah dan susah unfuk melintasi dataran rendah, teluk dan lembah,

maka tidak diwajibkan unfuk berperang, dan oleh sebab itu juga mereka

tidak boleh dibunuh jika seorang harbiah,

Adapun hadits yang diriwayatkan mengatakan bahwa

perempuan itu dapat bagian mungkin maksudnya

adalah bagian yang diberikan pemimpin kepadanya atas ketenfuannya

sendiri dan mereka sebut sebagai bagian (Sahnl namun jumlahnya lebih

sedikit dari satu bagian untuk mujahid, alasannya adalah pada hadits

Hasyraj .'bahwasanya ia memberikan bagi perempuan bagian kurma"

kalau mereka mendapatkan safu bagian secara utuh tidak mungkin

hanya mendapat bagian kurma saja, karena ketika perang Khabar

486 H3. Abu Daud dalam kitab Jihad (Jil. 3/2731. dan At-Tirmidzi pada bukunya

As.gipr (Jil. 4/75571. hn Majah (J:1. 2/28551.
487 Tehh dijelaskan (di foohrote) sebelumnya. No.11'. Masalah ke 1619.
@ Bait sya'ir ini ada pada 6tku Diwamya Hal. 522. Jamrz Dzuyul: Tahmilun

Nata'ij (membawa nilai-nilai keagamaam).
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dibagikan harta ghanimah itu pada ahti hudaibigh dan ahli hudaibi5nh

jumlahnya sudah dihitung tanpa menyebutkan perempuan.

Jadi kemungkinan maksudnya perempuan mendapat bagian

seperti laki{aki hanf pada pembagian kurma, atau makanan lainnya,

sedangkan kalau pembagian tanah dan lahan perempuan tidak

pendapat bagian, adapun hadits Sahlah, pada hadits itu Sahlah

melahirkan maka nabi Muhammad # memberikan upahnya dan

anaknya hingga banyaknya sama dengan satu bagian laki-laki, dan

karena itu juga membuat lelaki itu terkejut sehingga dia berkata bagian

Sahlah sama dengan bagianku, kalau seandaingn hadits ini masyhur

dilakukan nabi Muhammad kenapa ldaki tadi terkejut.

Pasal Budak mudabbir, mukaAb sama dengan Al qannu

karena mereka tetap budak, iika salah safu diantara mereka merdeka

sebelum selesainyn perang maka akan mendapat bagian, begifu juga

jika terbunuh tuan budak Mudabbb &udak yang sudah ditentukan

kapan ia bebas) sebelum perang usai maka dirinyra tinggal ls lagi yang

budak, ia berhak mendapat bagiannln.

Adapun sebagian dirinlp sudah merdeka Abu Bakar

berpendapat maka diberikan juga bagiannya yang lainnya sesuai

keputusan pemimpin dari dirinya yang masih budak, dan diberikan

bagiannya dari dirinya berapa % yang sudah merdeka, jika Yz dirinya

sudah merdeka maka diberikan 7z bagian padanya dari bagian orang

merdeka, dan Yz lagi diberikan sesuai dengan keputusan pemimpin

padanya, karena masalah itu bisa dibagi-bagi, maka diberikan

bagiannya sesuai dengan berapa % dirin5n sudah merdeka dan berapa

lagi yang masih budak hukumnya sama dengan pembagian harta

warisan. Ahmad berkata: hamba sahaya ini hanlra pendapat bagian

sesuai dengan ketentuan pemimpin, karena dia bukan orang yang wajib

ikut berperang maka sama aja dengan budak lainnya.
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Pasal: Orang yang memiliki dua jenis kelamin
(khuntsa musykillmendapat bagian apa yang diberikan
pemimpin, karena ketidak pastian apakah dia laki-laki, maka

ia mendapat satu bagian penuh dan juga tidak jelas akan kewajibannya

untuk berperang maka ia menyerupai peremPUil, mungkin juga ia

mendapat r/z bagian sebagai laki-laki dan r/z ia dapat atas kebijakan

pemimpin sama dengan hukum warisan (mawaritCtjika sudah jelas jati

dirinya laki-laki maka dia mendapat satu bagian penuh, sama saja kalau

ketahuannya ketika masih pqmg, sesudah usai perang, sebelum

pembagian ghanimah atau sesudahnya, karena kita sudah tau dengan

jelas identitasnya maka ia berhak mendapatkan satu bagian penuh,

sebab dia memperoleh yang bulon haknya, sama halnya dengan jika

diberikan kepada sebagian oftmg yang bulon haknya ini pasti salah.

Pasal: Anak-anak diberikan upahnp sesuai ketetapan
pemimpin, ia tidak mendapat bagian, ini pendapat Tsauri,
laits, Abu Hanifah, Syaf i, Abu Tsaur, pendapat Qasim dan

Salim bahwa anak-anak fidak mendapatkan apapu4,
pendapat Malik anak-anak mendapat bagian iika ia
membunuh musuh ini sudah ketetapan dan dia sudah ikut
berperang, karena dia merdeka boleh berperang maka dia mendapat

bagian sama dengan orang detuasa, pendapat Auza'i anak-anak

mendapat safu bagian alasannya karena nabi Muhammad #
memberikan bagian pada anak-anak pada perang khaibar dan

mentberikannya kepada seluruh kaum muslim pada wakfu itu'hingga

anak yang lahir di medan perang.

Diriwayatkan Juzjani dengan sanadnya dari al-Wadin bin 'Athai

ia berkata: nenekku bercerita padaku: "saya bersama Habib bin

Maslamah dan ibu-ibu yang hamil diberikan bagtan anak yang ada

dalam kandungan mereka."

AI Mughn' - l64il



!

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Sa'id bin
MusaynTab berkata: "Anak-anak dan hamba sahaya mengumpulkan
ghanimah jika mereka ikut dalam p@erangan

Diriwayatkan Juzjani dengan sanadnya bahwa Tamim bin ear,i
Al 14u1',61489 ikut menjadi tentara pada penaklukan Iskandariyah
terakhir, ia berkata: saya tidak diberi oleh Amar bagian dari fai (harta
rampasan perang) sedikitpun, Amar berkata: anak yang belum
bermimpi (ihtilanl deurasa hingga hampir menjadi bumerang
(kekacauan) antara kaumku dan orang euraisy, maka sebagian kaum
berkata: diantara kamu ada sahabat Rasulullah 0 rnaka tanyakanlah
pada mereka, maka mereka bertanp pada Abu Nadhmhal-Ghifafi dan
uqbah bin Amir, mereka berdua menjawab: lihaflah oleh kamu jika dia
sudah meftEa rnaka berikanlah bagiann5ra, ri.ralo sebagian mereka
melihatku dan temynta tanda kedeuaman(anbtfil sudah ada padaku,
jadi mereka mernberikan bagianlil

Al Jauzjani berkata bahwa ini hadits yang sangat masyhur di
mesir, karena dia tidak belum r,rnjib bgrperang, maka tidak mendapat
bag,an sama dengan hamba saha5n, tidak pemah nabi Muhammad $
memberikan bagian pada anak-anak bahkan tidak membolehkannya
untuk ikut berpemng, Ibnu Umar berkata: "Aku memohon kepada nabi
Muhammad $ agar aku diizinkan ikut berperang sedangkan saya

masih 14 tahun, maka nabi tidak menyetujui permintaanku, dan tahun
berikukrya aku mohon lagi pada-Nya maka dlberi izin dan saya sudah
umur 15 1u1l*r.rr490 Apa 5rang mereka sebutkan mungkin ifu mdhakh
(ketenfuan pemimpin tentang bagiannya) diceritakan dengan kata
bagian, sudah kita jelaskan tapi.

48e Yang benar adalah: Tamim bin ear'i Al Mahdi seperti inr pada Hamisy thalha
dan berkata: disebutkan hn AMul Hahm kisahn!,a, pendapatrln bahwasanp peftmg
png dia saksikan itu adalah p€naklulcn koh IslondariSah II tertera pada bulu Futrrhu
Misr HalamanlTS. (1821

4eo Tehh dijelastcn 6/2gL (tg3l
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Pasal: Jika ada seseor.rng mendapatl<an ghanimah

sedangkan dia tidak termasuk orang yang dapat bagian

seperti beberapa hamba sahaya masuk ke medan perang

dan mereka menemukan ghanimah atau anak-anak yang

mendapatkannlE; seperlima dari apa yang mereka dapatkan

dikembalikan pada pemimpin dan sisanya untuk mereka, mungkin juga

bagian mereka sama dengan penunggang kuda dapat tiga bagian dan

pejalan kaki dapat satu bagian, karena mereka sama saja dengan laki-

lak merdeka, mungkin juga diberikan. bagian mereka tergantung

kepufusan pemimpin dengan bagian yang tidak sama, karena mereka

tidak boleh disamakan mereka dengan Snng lainnya, maka tidak wajib

bagi yang sendiri dikiaskan dengan perkara lainnya, jika diantara

mereka ada orang merdeka diberikan safu bagan penuh, dan

mendapat bagian lebih dari hamba sahaya, karena lebih mulia orang

merdeka bila dibandingkan dengan hamba sahaya. Karena diantara

mereka ada yang mendapat safu bagian penuh berbeda dengan

masalah sebelumngra

1651. Masalah: Abu Al Qasim Al l(harqi berkata,

'Orang kafir mendapat safu bagian iika berperang bersama

kita.'

Berbeda riwayat tentang kaftr yang ikut berperang bersama

kaum muslim dengan izin pemimpin (lmam). Menurut pendapat Ahmad

bahwasanya dia berhak mernperoleh safu bagian sama dengan orang

muslim, ini juga pendapat Auza'i, az-Zvhi, Tsauri dan Ishaq, Al-

Jauzjani berkata: bahwa ini adalah madzhab ahli tsughur (yarry

berperang) dan para cendikiawan di shawaif dan Mu'uts, dari Ahmad

dia tidak mendapat bagian dan ini madzhab Malik. Syafi'i, dan Abu

Hanifah, karena dia tidak termasuk oftmg yang wajib berperang maka

dia tidak dapat bagian hukumnya sama dengan budak, akan tetapi
i
f
i

t
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bagiannya diberikan sesuai dengan ketetapan pemimpin sama dengan
hamba sahaya.

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Az-zuhn
"Bahwasanya nabi Muhammad S meminta pertolongan dengan
bebempa orang Yahudi pada suatu perang dan memberikan bagian
mereka." (HR. said) pada buku Sunannya.4el Diiiwayatkan juga bahwa
shafi,van bin umaSryah berperang bersama nabi Muhammad $ di
peperangari Khaibar padahal dia masih musyrik dan Rasulullah
mernberikan padan5n safu bagian dan bagian ifu diambil dari bagian
para mubllal|92 ddn karena kafir hunlra beda agama maka tidak
menghalanginyn untuk mendapat bagian sama kasusnya dengan orang
fasiq berbeda dengan hamba sahaya, karena kekurangannya ada pada
dunia dan hukumnya.

. Jika seorang kafir ikut berperang tanpa izin dari pernimpin
(lmam) tidak mendapat bagian, karena tidak ada jaminan agama
padanya, sarna saja dengan murjif bahkan rebih keii dariqn, jika
sekelompok orcmg kafir berperang dengan sendirinp dan mereka
mendapatkan ghanimah rnaka harta itu mungkin buat mereka
semuanla tanpa harus diambil seperlirna darinSra, karena ini usaha Srang
mubah (boleh) maka tidak masuk daram jihat, maka bagi mereka segala
yang mereka dapatkan tanpa mengambil seperlima darinln, seperti
ihtiqasy dan ihtithab (kavu) serta usaha, mungkin juga diambil dari apa
yang mereka dapatkan seperlima dan sisanya buat mereka, sebab yang
mereka temukan ifu adalah ghanimah suafu kelompok kaum muslim
dari negara Islam maka sama dikategorikan gtnnimahkaum muslim.

4e1 p1p. Sa'id bin Manshur dalam kitab Sunantra Jil. (Z/2ZgOl. AI Baihaqi pada
Sunannya (Jil.g/53).

4e2 7.1u1, dijelaskan sebelumnya no.ZT. Masalah kelOgg. (1gS)

l
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Pasal: Tidak boleh meminta pertolongan kepada

orang rnuqlrik, ini pendapat Ibnp Mundzir, Jauzajani, dan

mayoritas ulama, Ahmad mengatakan boleh meminta

pertolongan dengan orang musyrik dan Al Kharfi iuga

membolehkannya iika diperlukan, ini iuga madzhab syafi'i,

dengan dalil hadits Aza)hn png telah kami sebutkan diatas serta

hadits Shafwan bin UmaSryah dan dis5nratkan orang musyrik yang

diminta pertolongannln itu harus baik orangnya dengan kaum muslim'

Jika orangnya tidak aman rnaka tidak boleh meminta pertolongan

padanya, karena kita melarang meminta pertolongan dengan orang

yang tidak amanah dari kaum muslim seperti orang terlantar, cacat dan

mwjif apala}rdengan orang kafu pasti lebih tidak dibolehkan.

Alasan pertama hadits png diriuralntkan Aiqnh ia berkata:

"Rasulullah keluar untuk perang badar keuka tiba di Bahratul wabraes

bertemu dengan seorang musyrik, dia menyebutkan dirinSn pemberani

dan akan memberikan pertolongan In1r. kaum muslim senang

mendengam5ra seraya dia berkata: p Rasulullah aku ingin ikut

bersamamu dan akan berperang bersamamu maka Rasulullah bertanya

padanya: "Apl<ah kamu, bqiman kepda Allah dan tasulnSa?

JawabnSa: r?/ak Nabi bersaMa,

. "hianglah aku tidak akan merninta pertolongan pda omng

musyrik."

Kernudian nabi Muhammad & p.t$ berlalu hingga tiba di Bidai

(padang pasir) dan berternu kembali dengan omng musyrik tadi, maka

Rasulullah bertanya paddn5n: apakah kamu beriman kepada Allah dan

rasulnya? Ia menjawab: ia, Rasulullah menjawab: ayo berangkat

bersamaku"(muttafaqun alaih)a%

493 pue|.u1., rn'lq berada sekihr ernpat mil dari kota Madinah. (186)

4r4 HR ffiG pudu UuU, Jihad iJil. g/1il/14pi9h Abu Daud dalam bab Jihad

lJil. 3 / 27 3?l; At-Tirmidd dalam kitab,*-$tr.pr (Jil' 4/ 1558I
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Diriwayatkan AlJauzjani dan Imam Ahmad dengan sanadnya
dari Abdurrahman bin Khaib berkata: saya mendatangi Rasulullah dan
saya ingin ikut berperang dari kaumku, dan kami tidak diterima, kami
berkata: sungguh kami akan mercFa malu jika kaum kami nanti
bertemu dengan kaum kalian, Rasululllah $ bertanya: Apakah kamu

beidua sudah masuk Islam? Jawab mereka: tidak, maka nabi berkata
pada keduanya: "saungguhnSn kami frdak meminta pertolongan

dengan kaum mus5rik unfuk pemng dangan l<aun musyrikin juga."
Maka mereka masuk Islam dan karni ikut berperang dengan
Raqulull6l'r.a95 l(arena tidak aman dengan kaum muslim sama dengan
orang cacat dan terlantar (mal<hdzil dan murjif,lbnu Mundzir berkata:

Kalau ada yang mengatakan bahwasanya merninta pertolongan dengan
kaum musyrikin itu fidak kokoh dan lcnt dalilnp.

Pasal: Keputusan pemimpin unfuk memberikan upah
pada or.rng lpng but<an pasulon perang fidak melebihi
bagian pasukan berkuda jika ia berlnrda, dan tidak melebihi
bagian pasukan pejalan kaki jika ia berjalan kaki, sama hukumnya
dengan tidak adanSn siksaan lb da?, dengan rlad(hukuman yang sudah

ditetapkan), seorang pemimpin boleh memberikan bagian pada ahli
radhakh bagaimana baiknya menurut dia, maka bagian hamba sahaya

yang berperang dan merniliki fisik ynng kuat lebih banyak dari
selainnya, dan dibedakan bagian perernpuan Snng ikut berperang

dengan yang hanya mernberi minum dan yang mengobati luka dan
yang memberi manfaat bagi orang lain.

Apabila ada png bertanga, mengapa tidak disamakan saja

bagian mereka seperti samanya bagan Snng sudah tetap bagiannya?

Kami jawab: karena bagian itu sudah ditetapkan dan sudah ada

4es HR. Ahmad dalam sr.manryra (Jil.3/4il1i Al Baihaqi pada kitabnya As^sunan
(Jil. 9 /37); hnu Sa'd dalam kitabnya Ath-Thabga, (Jil.3/534,535).
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ketentuannya dalam Al Qur'an tidak bisa diwakilkan pada keputusan

pemimpin tidak boleh ditentang seperti ketentuan rlad (hukuman),

diatnya orang merdeka sedangkan mdhakh belum ada ketetapan

bagiannya, akari tetapi kembali pada ijtihad pemimpin berbeda dengan

ta'zirdan nilai hamba sahaya.

Pasal: Tentang 
'ndhakh ada dua pendapat: pertama

diambil dari harta ghanimah' karena dia berhak

mendapatkanngra dengan bantuannya untuk

mengumpulkannya, maka satna dengan fsa (upah)

mernindahkannya atau upah menjaganya, kedua: diambil dari empat

perlima, dia berhak padanya karena ikut dalam peperangan, maka

sama dengan bagian mujahidin, Imam Syafi'i ada dua pendapat sama

dengan pendapat diatas.

Pasal: Yang pertama kali dibagi dari ghanimah

adalah harta salb maka diberikan kepada yang berhak, dan

yang berhak pada salb harus jelas orangnya kemudian

pembagian perbekalan dari ghanimah mulai dari pemindah,

pengangkat, penjaga dan penyimpan baru dibagi bagian radhakh

dengan salah satu alasan diatas dan yang terakhir dengan seperlima,

kemudian ghanimah dari empat perlima kemudian sisanya dibagi empat

perlima pada seluruh yang ikut berperang dengan sama rata.

Adapun alasan didahulukan pembagian empat perlima dari

pembagian seperlima ada enam makna, pertama: karena empat

perlima itu orangnya hadir semuanya, sedangkan seperlima tidak hadir,

k'edua: kembalinya orang yang berhak mendapat bagian ghanimah ke

daemhnya masing-masing terhalang kecuali setelah dibagikannya bagian

mereka.
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Sedangkan yang seperlima mereka di daerahnya masing-masing

dan pasti lagi bekerja dan sibuk, maka bagran empat perlima itu
didahulukan agar mereka kembali ke daerahnya masing-masing, ketiga:

ghanimah ifu diperoleh atas jerih payah dan pengorbanan mereka

maka wajarlah diberikan bagian mereka terlebih dahulu, sedangkan

orang yang seperlima bertolak belakang dengan keadaan mereka,

keernpat: bahwasanya kalau sudah dibagikan hafia ghanimah itu pada

para ghanimin maka setiap orang sudah meirdapatkan bagiannya maka

dia yang membawa dan menjaganya, maka pernimpin sudah selesai

fugasnya.

Sedangkan seperlima jika dibagikan kepada mereka tidak ada

yang akan menjaganya serta yang bertanggung jawab atasnya maka

tidak ada gunanya walaupun dibagikan, bahkan mernbawanya dengan

keseluruhan, maka mernbawanln dengan cam berpisah, maka

mengakhirkan pambagiannSn lebih baik, kelima: tidak mungkin

seperlima ifu bisa dibagikan secara menyeluruh pada saat itu, karena

perlu lagi untuk mengenal, mengetahui iumlah mereka dan hal itu tidak

mungkin dilakukan sodangkan mereka tidak ada saat pembagian,

keenam: para ghanimin bisa memanfaatkan bagian mereka, dan

mernungkinkan mereka melakukan transaksi diantam mereka karena

mereka ada disifu, berbeda halnya dengan yang seperlima.

L652. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika hamba sahaya berperang dengan kuda tuannya
(majikannya) maka bagian kuda 'unfuk tuannya dan
diberilon radhakh pada hamba sahaya.

'"Adapun bentuk bagian hamba sahaya sudah dilelaskan di awal,

adapun bagian kuda yang dia tunggangi diberikan pada yang punya

kuda (tuannya), jika dia menunggang dua kuda atau lebih maka yang

mendapat bagian Cuma dua kuda dan diberi Upah sesuai dengan

@I - AI Mughni

-!



kepufusan pemimpin buat hamba sahaln, ini pendapat Ahmad,

sedangkan pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i bahwa kuda tersebut'

tidak mendapat bagian karena dibawah kendali oftmg yang tidak

mendapat bagan (hamba saha1n) sama hukumnp jika kuda itu

dibawah kendati orcmg terlantar, c.acat (mukhdzitl

Menurut pendapat kami: bahwasanya kuda ifu ikut menyaksikan

peperangan dan membunuh dengannya, maka kuda ifu mendapatkan

bagiannya seperti kalau seandainln yang menaiki kuda ifu adalah

tuannla, apabila ini sudah ielas fitaka bagian kuda dan upah hamba

saha3;a itu diberikan pada tunqn, karena dia yang memiliki hamba

sahaSn dan kuda ifu sama sap tuannSn ikut berperang atau tidak,

berbeda kasusnya dengan kuda omng Snng terlantar atau cacat, karena

kuda ihr milikrUn jika harnba sahaya tapi tidak mendapatkan sedikitpun

dafi ghanhmh padahal dia ilnrt berperang, malm lebih baik lagi kalau

kudanp tidak mendapatkan apa-apa.

Pasal: Apabila seorang muriif atau mulfidzit ll<ut

berperang dengan menaild kuda maka dia dan kudanya

fidak mendapat bagian dari harta ghanimah, telah kami
jelaskan sebelumngTa, iika seorang hamba sahaya ikut
berperang tanpa izin dari tuannya maka dia tidak mendapat

upah, karena dia fidak memafuhi tuannS;a dengan ikut
berperang, maka kasrsnya sama dengan orang muriif atau

muffitdzil, iika seseorang ikut perang tanpa izin dari orang

fuanya atau tanpa izin gharimrya dia berhak mendapat
bagian, karena kauajiban jihad ada padanya malra dia tidak dianggap

durhaka, berbeda kasusnya dengan hamba sahaya.

PasaL iika ada seseoftmg meminjam kuda unfuk
dibawa berperang boleh dilakukan, maka bagtan kuda itu bagi

it-
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orang meminjamnya, ini pendapat S5afi'i, karena dia bisa berperang
. dengan kuda ifu dengan izin fuannya, sama saja seperti jika dia

mengupahkan kuda ifu, dari Ahmad ada riwayat lain bahwa bagran

kuda itu untuk pemiliknya, karena kuda ifu dia yang mengembang

biakkannya jadi sudah seperti anaknya, ini pendapat sebagian ulama

madzhab Hanafiah.

Pendapat sebagian lainnya: bahwa kuda tersebut tidak
mendapat bagran, karena pemiliknya tidak berhak mendapat bagian

maka sama juga dengan seorang murlif atau mukhdzil, pendapat

pertama yang lebih shahih, karena kuda itu dinaiki orang yang berhak

mendapatkan baglan dan dia memiliki kuda itu atas dasar manfaat
karena dia sudah meminjamnya, jadi kuda tersebut dapat bagian sama

kasusn5n dengan oftrng upahan, karena bagian kuda hak yang

meminjam unfuk mengambil manfaat dari kuda itu dengan izlu;.

pemiliknya berbeda dengan an-narnau dan anak, karena tidak ada izin
padan5n, adapun iika seseorang merninjam kuda bukan untuk perang

kemudian dibaunq2a berperang malra kuda ifu disebut dengan kuda

rampasan (ghashaQ akan karni jelaskan dibawah ini.

Apabila seseorang merermpas kuda dan berperang denganhya,

maka bagian kuda ifu untuk pemiliknya, ini pendapat Ahmad, adapun

pendapat sebagian ulama Hanafiah bahun kuda itu tidak mendapat

bagian, ini salah safu pendapat ulama rna&hab Syafi'iyah, pendapat

sebagian lagi: bahwa bagian kuda itu unfuk orang yang merampas dan

ia harus memberikan upahnya pada pemilik kuda, karena kuda itu
adalah alat maka hasilnya unfuk yang menggunakann5n seNnuanla,

sama dengan jika seseorang mercrmpas arit (clurit, sabit) dan dia

memotong sesuafu dengannya, atau dia merampas pedang dan

berpemng dengan pedang rampasan ifu.

Menurut pendapat kami, .bahwa kuda rampasan jika dibawa

berperang, maka orang lang menunggang kuda ini adalah orang yang
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berhak rnendapat bagian dan ghanimah, maka sama saja jika yang

menaiki kuda itu pemiliknya, maka kuda tersebut juga harus mendapat

bagiannya, kalau ini sudah jelas maka satu bagian kuda ihr unfuk

pemiliknya, karena nabi Muhammad s menetapkan bagian kuda itu

dua bagian dan orang yang menaikinya safu bagian'496 Apa yang

dimiliki kuda itu dikembalikan pada perniliknya, berbeda dengan apa

yang telah dia korbankan, tdak mendapat apa-apa, karena bagian yang

dia peroleh hanya azas manfaat dari kuda tersebut, oleh sebab ifu apa

yang menjadi hak kuda itu diberikan pada perniliktryu'

PasaL Barangsiapa yang . menggunakan kuda

pinjaman unfuk periang, kemudian berperang dengann ra,

maka bagian kuda ifu unfuknya, pam ulama sudah sepakat,.karena dia

berhak untuk mengambil manfaat dari kuda tersebut, maka dia berhak

atas bagian kuda itu seperti pemilikqn.

Pasal: Jika yang meminjam darr mustaiir adalah orang yang

tidak mendapat bagian, mungkin karena keadaannya memang tidak

berhak mendapat bagian da,jl ghanimah seperti orang muqlf dan

mukhdal atau orang mdhakh -seperti anak-anak maka hukumnya sama

dengan hukum kuda yang sudah kami sebutkan tadi, jika kudanya hasil

rampasan dan berperang dengan kuda itu maka hukumnya sama

dengan hukum kuda, karena kuda tersebut ikut dengan yang

menaikin5n, maka samalah kasusnya jika kuda itu kuda curian

(ghashab), atau mungkin juga bagran kuda itu untuk pemiliknya, karena

yang bersalah orang yang memmpasnya, hanya ini yang salah dan tidak

dibenarkan, maka dikaitkan dengan kuda yang dia rampas tadi, karena

apa yang menjadi hak kuda menjadi haknya juga.

4e61"61', dijelaskan di dalamryra no.157. Masalah kel64 ll89l

L--
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. Pada saat ini kudanya dengan orang lain, maka bagian kuda itu

untuk pemiliknya maka tidak berkurang hak bagian kudanya dengan

berkurangnya bagian orang yang menggunakannya (kuda), sama seperti
jika seorang hamba sahaya berperang menggunakan kuda fuannya, jika

hamba sahaya ifu berperang tanpa izin fuannya maka bagran kuda ifu
unfuk tuannya, hukumnya sama dengan dua pendapat yang kami

sebutkan tadi, jika ada orang yang merampas kuda kemudian

berperang dengannya maka pada kondisi seperti ini hamba sahaya tadi

sama dengan kuda mmpasan.

' Pasal: Tidak boleh melebihkan bagian seseorang dari
yang lainnya diantara para ghanimin (fiang berperang)
kecuali jika diantara mereka bersumpah bahwa ghanimah
itu memang menjadi milik mereka (su,lbl telah kami jelaskan
pada pembahasan anfal, selain itu fidak boleh, karena nabi
Muhammad €t sudah menetapkan masing-masing bagian mereka,

pasukan kuda mendapat tiga bagian dan pejalan kaki safu bagiapagz

dibagi dengan merata, karena mereka berserikat dalam mengumpulkan

ghanimah dengan bersama-sama, maka bagiannya harus dibagi rata

sama dengan hukum syarikat hasitnya harus dibagi mta pada seluruh

yang memiliki saham.

Pasal: Jika seorang pemimpin berkata: jilra seseor.rng
mendapatkan sesuafu maka jadi miliknya, dibolehkan dalam

satu riwayat dari dua riwayat yang ada, ini pendapat Abu Hanifah dan

salah safu pendapat Syaf i, Ahmad berkata: barangsiapa yang

mendapat sesuatu maka menjadi miliknya, jika tidak mendapatkan apa-

apa maka dia tidak punlra apa-apa, karena unrcan harta rampasan

perang ifu atas kebijakan pernimpin, dia boleh mengambil keputusan,

4e7 Tehh dijelaskan (di footrote) sebelumnya No.158.
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karena nabi Muhammad # bersabda ketika perang Badar:

"Barangsiapa Snng mendapatl<an sauafu maka ifu menjadi hak

mitikryn.'498g"nn*ralasan ini mereka berperang, dan semuanya ridha

dan senang dengan kepuhrsan ifu.

Riwa5riat kedua, tidak boleh, ini pendapat kedua Imam Syaf i,

karena nabi Muhammad $ mernbagikan hasil rampasan perang, begitu

juga dengan para khalifah sesudahnya, karena akan merusak niat awal

mereka, bisa jadi nantinya mereka sibuk merebut harta rampasan dari

pada berperang dan bisa jadi musuh menang, makanya tidak

dibolehkan, karena cara perolehan harta rampasan perang itu akan

dibagikan dengan merata kepada mereka masing-masing, ini sudah ladi'

ketetapan, jadi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, hukum ini

tidak bisa gugur dengan perkataan penrimpin, sama dengan benfuk

usaha yang lainn5n, adapun tindakan yang terjadi pada perang Badar

zudah Mansukh, karena pada saat itu teriadi pertengkamn dan

perbedaan pendapat maka Allah menurunkan ftrmannya:

"Jika merel<a b*tarya pdamu unhai nabi Muhammad tenbng

harta mmpasan pffing, katal<anlah bahvn ifu urusan Allah dan

msulntp'(Qs. Al Anfaal [8]t 1).

1653. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Apabila harta rampasan perang sudah terkumpul, dan

belum ada yang datang mengambil bagiannya, ketika itu

datang pasukan banfuan atau melarikan diri seseorang dan

bergabung dengan kaum muslim maka mereka tidak dapat

bagian."

a98 p1i.p6y6fl61 al.Baihaqi pada buku Sunamya Jil.6/315'

";51r, i+36i*i.f ir;f*i t:*,fi-
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Maksudnya adalah bahwasanya harta ghanimah ini bagi orang

yang menyaksikan peperangan, kemudian datang pasukan bantuan

yang bergabung dengan kaum muslim atau tawanan orang kafir yang

bergabung dengan kaum muslim atau orang kafir yang masuk Islam

maka mereka tidak mendapat bagian apapun, ini pendapat Syafi'i,

adapun pendapat Abu Hanifah tentang pasukan banfuan: jika mereka

bergabung dengan kaum muslim sebelum pembagian ghanimah atau

terkumpulnya di negara Islam mereka berhak mendapatkan bagian,

karena sempumanya kepemilikan kaum muslim al<m ghanimah itu
harus benar-benar sudah menang, ifu ditandai apabila ghanimah sudah

' tiba di negara Islam atau setelah membagikannya.

Jadi barangsiapa yang datang bergabung sebelumnya maka

bergabungnya dia dengan kaum muslim sebelum ghanimah ifu menjadi

milik kaum muslim secam ufuh maka dia berhak unfuk mendapatkan

bagian, sama dengan jika dia bergabung dengan kaum muslim ketika

perang masih berlangsungt jika seorcmg peiuang ( askarl, tentara

meninggal sebelum hak muslimin pada ghanimah penuh, maka dia

tidak mendapat bagian apa-apa sebagaimana yang telah kami jelaskan

tadi, diriwayatkan oleh as-Sya'bi bahwasanya Umar rg mengirim surat

pada Saad agar dia memberilian bagian orang yang ikut bergabung

sebelum berpisahnya pasukan Lr6u499.

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah

bahwasanya Aban bin Said bin Al Ash dengan para sahabatnya

bertemu dengan, Rasulullah di perang Khaibar setelah kemenangan,

maka Aban berkata pada nabi Muhammad $: berilah kami bagian ya

4ee 466rr-zzuq meriwalntkan dahm Mushannafrrya (Jil. 5/9692); Said bin
Manshur dalam Sunan-qn. Jilid (2/27951l, Al Baihaqi dalam Sunan-nya (Jil.9/50).
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Rasulullah, Rasulullah menjawab: "DuduHah wahai Aban" dan nabi

Muhammad tidak memberikan bagian padanya.(HR Abu Daud)500'

Dari Thariq bin syihab bahwasanya orang Bashrah berperang

dengan orang Nahawand kemudian orang Kufah bergabung dengan

mereka, maka dikirimlah surat kepada Umar r$. Maka Umar r$

membalas suratnya, "bahwasanya ghanimah itu hanya unfuk orang

yang menyaksikan pepemngan."sol (HR. Said) dalam buku Sunannya.

Hadits serupa juga dari Utsman pada peperangan Armaniyahs02,

karena mereka adalah pasukan yang datang setelah selesainya perang'

maka sama saja dengan mereka datang setelah pembagian harga

ghaniiah atau setelah tibanln di negara Islam, dan karena sebab

kepemilikan atas harta sudah jelas sebelum mereka datang

bergabung dengan kaum muslimin.

Adapun pendapat mereka yang mengatakan bahwa

kepemilikan ghanimah ifu secam utuh harus tiba di negara Islam tidak

mungkin, karena sudah menang, dan sudah dihnsai oleh para tentara

(pejuang) sebelum mereka bergabung, adapun hadits Asy-Sya'bi itu

hadits Mursal sebab ada perawinya yang bemama al-Mujalid, sudah

ddelaskan tentang dirinya, kemudian mereka tidak mengetahuinya dan

juga kami maka sungguh sudah menjadi sepakat untuk mengingkari

haditsnya itu, apalagi digunakan sebagai dalil?

Pasal: Adapun hukum tawanan yang melarikan diri
pada kaum muslim satna dengan pasukan susulan tadi, baik

500 gp. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pepeftngan (Jil.5/9692); Said bin

Manshur dalam sunarnya (Jil. 2/27931. Al Baihaqi dalam sunartnya (Jil. 6/3341.

Sanad haditsnya shahih.
501 Tehh dijelaskan sebelumnyra. No.155.
Nahaqmnd sebuah kota yang sangat besar, sebelum Hamdan jarak keduanya

sekitar 3 hari perjalanan. Mulam Al Buldan. (Jil.4/827).
502 Dr*wayatkan al'Baihaqi dalam Sunan-nya Jilid6,/335.
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dia ikut berperang atau tidak bersama kaum muslim, Abu

hanifah berkata: dia tidak mendapat bagian kecuali ikut berperang,

karena kedatangannya bukan untuk berperang, berbeda dengan

pasukan yang bergabung tadi.

Menurut pendapat kami: apabila dia orang yang berhak

mendapat bagian dan ikut berperang maka dia berhak untuk

memperoleh bagian, jika tidak ikut berperang maka tidak dapat apa-

apa sama dengan pasukan yang bergabung tadi, dan seluruh yang

menyaksikan peperangan.

Pasal: Jika sekelompok orang bergabung dengan
kaum muslim setelah selesai peperangan dan belum
dibagikan ghanimah, atau ada tawanan yang bergabung
maka mereka berhak mendapatkan bagian ini pendapat al-
Kharqi, karena kedatangannSn sebelum pembagian
ghanimah.

Pendapat Al Qadhi: Sudah jelas kepemilikan ghanimah dengan

selesainya perang walaupun belum dibagikan maka mereka yang

bergabung tiftrk mendapat bagian apapun, apabila sudah dibagikan

harta ghanimah kemudian datang kaum kafir memerangi kaum muslim

ketika ifu juga datang pasukan membanfu kaum muslim dan berperang

bersama mereka.

Menurut Ahmad mereka tidak mendapatkan apa-apa,

alasannya: karena ghanimah ifu sudah menjadi milik kaum muslim,

kemudian berpapasan dengan musuh dan ketika ifu juga ada pasukan

yang bergabung dengan kaum muslim dan berperang dengan musuh

tadi sehingga mereka menyelamatkan ghanimah tadi, mereka tidak

mendapatkan bagian dan ghanimah tadi, karena mereka berperang

unfuk sahabat dan ternan mereka bukan unfuk mendapatkan

ghanimah karena harta ghanimah itu sudah menjadi hak milik pribadi
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mereka (yang sudah selesai berperang tadi), jika ada yang bilang:

sesungguhnya orang mashishalfls telah membagi harta

kemudian di tengah jalan mereka bertemu kembali dengan musuh

ketika itu orang Tharsu.{M bergabung dengan mereka unfuk melawan

musuh sehingga mereka menang dan harta ghanimah dapat

diselamatkan, seraya berkata: saya lebih suka agar berdamai

(membaginya kembali) dalam satu riwayat dengan kalimat 'aiabu ila5rya

an Sashthalihu.

Adapun pada kasus pertama: oftmg lang pertama sudah

membagikan harta ghanimah dan mereka sudah memilikinya maka

hanya bagi mereka tidak ada bagian orang 5nng membantu mereka

unfuk merebuhrya kembali, adapun pada kasus kedua: mungkin sudah

dapat dirampas kembali oleh musuh harta ghanimah tadi, maka

pasukan yang baru bergabung tadi kembali merampasnya dari musuh,

maka mereka harus membagi kembali harta ghanimah ifu, dan mereka

juga dapat bagran, karena kepemilikan pertama sudah gugur karena

sudah dirampas orang kafir, atau mungkin saja mereka yang pertama

sudah memilikinya makan kepernilikan mereka tidak gugur walaupun

sudah dirampas orang kafir kembali dari mereka oleh sebab itu lebih

baik dibagi kernbali, ini menunrt Ahmad.

1654- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Jika pemimpin (Irnam) mengufus seseorang unfuk

kemaslahatan tentara di medan peftrng, ketika pembagian

w3 Al Mashishah adalah kota di tepi pantai Jihan di syam diantara

Ankakiph dan negara Roma ynng b,erdekatan dengan daerah Tharcus. Mu'fimul
BuldanilJil. 5/144'1.

5o4 Thatsus adalah kota di pelabuhan Syam antara AnillaWah, Halb dan negara

Roma. Mu'jam' Al Buldani (Jil. 4/281.
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ghanimah dia berhak mendapatkannya walaupun dia tidak
ada di lokasi."

lainlain mereka diutus demi kemaslahatan para tentara maka mereka

berserikat dengan para tentara, dan ini adalah pendapat Abu Bakar bin

Abu Maryam, Rasyid bin Saad dan Athiyah bin Qais, mereka berkata:

sungguh Utsman tidak hadir ketika pembagian ghanimahperang Badar,

maka Rasulullah menyisihkan safu bagian untuk Utsman, diriwayatkan

dari lbnu Umar, "Bahorrasanya nabi Muhammad S berdin kefika

pemng Badar selesai dan bersabda: "saunggwhn5n Utsman' pergt

untuk suatu keperluan menunaikan perintah Alldh dan Rasul-N5n dan

aku sudah membaibbtSn, maka nabi Muhammad i$ membuat bagian

(Jtsman, dan tidak seoftngpun yang mendapt bagian buat omng yang

tidak hadir ketika penbagian kquali hanJp Utsman- " (HR

Abu Daud)505

Dari hnu Umar berkata: bahwasanya kefidak hadimn Utsman

pada perang Badar karena dia bersama Anak perernpuan

L654. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqr berkata,
"Jika pemimpin (Imam) mengufus seseorang untuk
kemaslahatan tentara di medan perirng, ketika pembagian

ghanimah dia berhak mendapatkannp walaupun dia tidak
ada di lokasi."

Seperti ufusan, petunjuk jalan, pengamat, dan mata-mata, dan

lain-lain mereka diutus demi kemaslahatan para tentara maka mereka

berserikat dengan para tentara, dan ini adalah pendapat Abu Bakar bin

Abu Maryam, Rasyid bin Saad dan Athiyah bin Qais, mereka berkata:

sungguh Utsman tidak hadir ketika pembagian ghanimahperang Badar,

505 gg. Abu Daud dalam kitab Jihad (Jil. 3/27261. Dengan sanadyang shahih.
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maka Rasulullah menyisihkan safu bagian untuk Utsman, diriwayatkan

dari Ibnu Umar, "Bahu/asanya Nabi Muhammad $ berdiri ketika

perang Badar selesai dan bersaMa: "Saungguhnja Utsman pqg,
unfuk suafu keprluan mqunaikan pqinbh Allah dan Rasul-Ng dan
aku sudah munbibh5a, mala Nabi Muhammad $ membuat bagian

Utsmbn, dan tidak seomngptn gang mandapt bgian buat omng 5ang
tidak hadir ketil<a panbgian ghanimah kq-uali hantn Utsman."(HR.

Abu Daud)m5

Dari hnu Umar berkata: kefidak hadimn Utsrnan

pada perang Badar karena dia bersarna Anak perernpuan Nabi
Muhammad S png sdang saldt, dan Rasulullah berkata pada

Utsman,

!)'o t t .lo t t t o 6 ,l t

W) lJ+ J{j, ,y rFt
a,

?fu'ot
"San-uzgguhrya lanu mandapt plala orang Snng st/ahid di

pemng fudar dan manhpt atu bgian dari glnntmtrya." (HR. Al
Buktrar1soz

Hal ini karena kepergiann3n unh.rk kernaslahatan mereka, maka

dia berhak mendapat safu'bagian dan ghaninnh mereka, sama seperti

,+-&ritah dengan tentam atau sebaliknlp.

506 HR. Abu Daud dalam kitab Jihad (Jil. 3/27261. Dengan a nadyang shahk.tr HR. Al Bukhad pada pembahasan tentang jatatr seperltma, bab: Jika pemimpln
mengutus seseorarg untuk sebuah unsan lstll. 6/3130/Fath Al Barlt; de/lam
pernbahasan tentang keutamaan shahabat (Jil.7/%98/Fath Al Bari dan Al MagtEd
'iL7/N66/ Fathul kd. DanTirmidd dalam kitab H Manqibiil.S/37o6. Dan Ahmad
dahm Sunan-rya fi1..2/ l0l / l2O.
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Pasal: Ahmad ditanya tentang sebuah kaum yang

berada di belakang pemimpin di negara musuh dan

berperang serta mendapat ghanimah dan tidak bertemu

dengan mereka kemudian mereka kembali apakah mereka

dapat bagian? Ahmad menjawab: ia, mereka mendapat bagian,

karena pemimpin di belakang mereka, ada yang bertanya: jika

pemimpin menyerukan barangsiapa yang lemah maka dia harus

dibelakang, kaum itu jadi terakhir dan sampailah mereka ke lu'lu'

(permata), di dalamnya ada kaum muslim maka mereka tetap disana

sampai mereka mendapatkan bagian.

Ahmad berkata: jika mereka sudah tiba di tempat yang aman

(tempat asal mereka) tidak diberikan lagi bagian, jika mereka kembali ke

belakang dan menetap di tempat png mwan maka mereka mendapat

bagian, dan juga ia berkata tentang suatu kaum yang bemda di

belakang pemimpin dan dan menyemng dengan kuda ia berkata: jika

mereka menetap di negara musuh hinnga mereka kernbali ma[<a

mendapat bagian, jika mereka kernbali sampai tiba di tempat asal

mereka maka tidak mendapat bagian apapun, ada lagi yang bertanya:

jika seseorang terikat atau kudan5n terikat dan mereka sedang di

perjalanan, dan pemimpin berkata padanya: berdirilah maka diberikan

padanya satu bagian atau kamu kernbali ke keluargamu akan diberikan

juga safu bagian maka dia mernbencinya dan berkata: dia pergi kembali

ke keluarganya bagaimana diberikan lagi padanya safu bagian?

Pasal: Boleh membagikan ghanimah di daerah

perang (darul harbl musuh, ini pendapat Malik, Auza'i,
Syafi'i, Ibnu Mundzir dan Ats-Tsauri, adapun pendapat ulama

yang bersandar pada rasionalitas: tidak boleh membaginya kecuali kalau

sudah sampai di negara lilam, karena kepernilikan belum sempuma

pada harta ghanimah kecuali sesudah menguasainya secara penuh, dan

i
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hal itu tidak bisa terjadi kecuali kalau sudah tiba di negara Islam, jika

tetap dibagi di negara musuh ifu sangat buruk dan boleh saja kalau

memang mau dibagi, karena tentang pembagian hanya masalah ijtihad,

jika pemimpin sudah sepakat dan disetujui beberapa mujtahid maka

dibolehkan membaginYa.

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Abu Ishaq Al

Fazai ia berkata: aku bertanya pada Auza'i: apakah Rasulullah $
membagikan sesuatu dari harta ghanimah di Madinah? Auza'i

menjawab: saya tidak tahu, hanya saja orang-orang membawa

mereka masing-masing dan membaginya di daerah musuh

dan Rasulullah tidak kembali dari satu perangpun yang ada

ghanimalnyakecuali akan dibagi menjadl lima bagian dan membaginya

sebelum para mujahidin kernbali ke daerahnya masing-masing, seperti

perang Bani Mushthaliq, Hawazin dan t(haibar, karena setiap daerah

dan negara apapun sah unfuk dibagikan ghanimah sama dengan negara

Islam, karena kepemilikan sudah jelas dan kokoh pada saat itu dengan

paksa dan penguasaan pada ghanimah ifu, maka boleh saja dibagikan

waktu itu, sama saja jika dibagikan di negara Islam, adapun dalil atas

sudah kokoh dan tetapn5n kepemilikan atas ghanimah ada tiga:

Pertama Adapun sebab kepernilikan adalah penguasaan yang

penuh padanya sudah ada, karena harta itu sudah ada di

tangan kita dan kita sudah mengalahkan dan menghancurkan musuh

dan penguasaan pada ghanimahdengan mengambil alihnya dari musuh

maka sudah jelas dan tetap kepemilikan sama saja dengan perkara yang

mubah (yang dibolehkan).

Kedua: Kepemilikan orang kafir sudah gugur dan hilang, karena

mereka tidak ada kebebasan lagi buat mereka pada hamba sahaya yang

mereka dapatkan di ghanimah, dan bentuk tansaksi mereka juga tidak

sah, mereka tidak memiliki apa-apa lagi, jadi kalau sudah gugur

L--
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kepemilikan orc,ng kaftr maka bolehlah ghanimahlnng diperolah dibagi

disana, karena kepemilikan sudah bemlih ke kaum muslim.

Ketiga: bahwasan5n jika hamba sahaya orang kafir masuk Islam

dan bergabung dengan tentara kaum muslim maka dia menjadi orang
merdeka, ini membuktikan telah hilang dan gugumya kepemilikan
orang kafir, dan beralih kepemilikan ifu pada orang yang mengalahkan

mereka (kaum muslim), inilah jawaban dari pemyataan mereka di atas.

1655. Masalah: Abu Al Qasim Al Iftarqi berkata,
"Jika mereka ditawan maka jangan dipisahkan anak dari
ayahnya, dan ibu dari anaknya.'

Para ulama zudah sepakat bahrrya fidak boleh
memisahkan ibu dari anakryra lrang masih kecil, ini
pendapat Malik di Madinah, Auza'i di negara S5nm, dan
Laits di negara Mesir, serta Slrafi'i, Abu Tsaur dan ulama
yang bersandar pada rasionalitas di mesir iuga.

Adapun dalil tentang ini adalah hadits yang diriunyatkan Abu
Ayyub berkata: Aku merrd€ngar Rasulullah bersabda: "Elamngsiapa

Jnng mqnisahkan antam ibu dan anaknga mal<a Atlah akan
memisahkann5a nanti dengan oftng yang disajnngi dan dicintairyra di
hari kiamaf'(HR Tirmidzi). Dia berkata bahwa hadits ini tingkatan
hasan gharib,658 dan saMa Nabi Muhamrnad $,

t^>tL *'rU:j g*;i
"Jangan pimhkan anak dari ibunga.$59

658 Tehh direlasl€n (S/6f!}l.
6se HR. Al Bathaqi dalam SunarnSp. ,frt.8/5.
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Ahmad berkata: Tidak boleh memisahkan anak dari ibunya

walaupun ibunya ridha, karena Allah lebih tahu derita yang akan dialami

anak jika berpisah dari ibunya, karena kadang-kadang ada perempuan

yang tega pisah dengan anqknya, kemudian berubah pikirannya dan

terus menyesal, dan tidak boleh juga memisahkan anak dari ayahnya,

ini pendapat ulama yang bersandar pada rasionalitas dan madzhab

Syafi'i.

Sebagian pengikut Sgnf i berpendapat: boleh, ini juga pendapat

Malik, Al-Laits, karena aph bukan orang !/ang mengasuh anak, dan

juga tidak ada nashyang menjelaskann5ra dan juga tidak ada juga pada

manshushkarena kasih sayang seomng ibu 5nng lebih anak perlukan.

Menurut pendapat kami: bahwasanya salah safu omng fuan1n,

sama saja dengan seorang ibu dalam perannya, dan kami tidak sepakat

kalau ayah tidak termasuk omng yang mengasuh anak seperti ibu, dan

pendapat Al Kharqi tdak dibedakan antara anak yang sudah de',uasa

atau masih kecil (anak-anak), safu riwayat ini pendapat Ahmad karena

hadits tersebut menyebutkannya secara umuln, karena seorang ibu

akan tersiksa jika dipisahkan dengan anaknya walaupun anaknya sudah

besar, karena seorang anak tidak boleh ikut jihad kecuali dengan izin

kedua orang tuanya.

Riwayat kedua: diharamkan memisahkan anak yang masih kecil

saja dari orang fuanlra, ini pendapat kebanyakan ilmuan diantaranya;

Said bin Abdil Aziz, Malik, Auza'i, Al-Laits, Abu tsaur, dan Syafi'i,

karena Salamah bin Akm' mmdabngi s@ftng ibu dan anak

perempuannry maka Abu Elakar mmgambil anak perempuannp

kemudian memberikanqa kepada Nabi Muharnmad $ setelah itu nabi

memberikanqn padan5n,66o dan tidak ada yang menentang pemisahan

antara ibu dan anak perempuannya, dan Nabi Muhammad & juga

menghadiahkan padanya Mariah dan saudara perempuannya Sirin,

660 Telah diielaskan sebelumryra.
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maka dia memilih Mariah dan menghadiahkan Sirin kepada Hassan bin

1ru611.561

Hal ini karena orang merdeka akan berpisah kalau sudah

de',uasa, maka seorang ibu menikah anak perempuannya maka seorang

hamba sahaya lebih utama, sebagaimana sudah kami jelaskan bahwa

keumuman hadits yang melamng tersebut sudah ditakhshish

(dikhususkan) dengan hadits lain, maka mereka berbeda pendapat

tentang batasan derarasa yang boleh dipisahkan.

Ahmad berpendapat boleh dipisahkan antara mereka berdua

apabila sudah baligh, ini juga pendapat Said bin AMul Aziz, ulama yang

bersandar pada rasionalitas, dan Slafi'i, Malik berkata: jika dia sudah

atsghar, adapun pendapat Auza'i dan Al-laits: jika seorang anak tidak

membufuhkan asuhan dan perawatan seorang ibu, dan dia sudah bisa

hidup sendiri, dan pendapat Syafi'i pada salah safu pendapatnya

apabila anak itu sudah berumur fujuh tahun atau delapan tahun,

pendapat Abu Tsaur jika anak sudah bisa memakai baju sendiri, ambil

air wudhu sendiri, karena kalau dia sudah bisa mengerjakannya sendiri

maka sudah tidak perlu lagi banfuan dan asuhan ibu, dan seorang anak

sudah bisa memilih unfuk tinggal sama ayah atau ibunya, dan juga

sudah bisa dipisah dari ayah atau ibunya dengan ikhtiamya maka sudah

boleh melakukan tuansaksi dan dipisahkan dari omng tuanya kalau dia

menjadi tawanan perang.

Menurut pendapat kami: hadits gnng diriwayatkan Ubadah bin

Ash-Shamit bahwasanya Nabi Muhammad $ bersabda,

661 Disebutkan hn Haiar dalam kitabnya N ,4shabah (Jil. 8/178, 185).
Memuliakannya kepada NBazzar dan berlrata: sanadryra Haan.
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,,Tidakbotehmemisahkananakdariibun5a,adaorangsnng

bertanya sampai kapan g Rasulullah? Rasutullah meniawab: jika anak

laki-laki, maka sampai dia batigh, tetapi iika anak perempuan' maka

hingga 1rui4.'662 karena orang Srang belum der,vasa masih ditanggung

orang tuanya sama saja dengan anak-anak'

Pasal: Jika anak dipisahkan dari orang tuanya dengan

cara jual beli- Maka iual belinlp fasid, ini pendapat syafi'i,

adapun menurut Abu Hanifah iual belinya sah, karena

larangan ifu maknanlE bukan pada transalGi iual belinya

sama hukumqTa dengan jual beli pada saat adarr

dikumandangkan.

Menurut pendapat kami: hadits gnng diriwayatkan Abu Daud

pada sunannya dengan sanadnSra juga dari Ali & bahwasanya dia

memisahkan anak dari ibunya maka Rasulullah melarangnya dan

mengembalikannya dan membatalkan tmnsaksi jual $s1i.563 Pada

dasamya memang dan tidak sah apa yang mereka sebutkan'

sesunguhnya larangan itu hanya untuk yang berkaitan dengan jual beli

bukan anaknya, dari dhamr dan kecurangan jual beli'

L656- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata'

"Posisi kakek sama dengan posisi ayah, dan posisi nenek

sama dengan ibu."

662 93. Al Baihaqi dalam Surarnya (Jil. 9/1281
663 g3. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jfr:r.d (Jil'3/2696l''
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Maknanya bahwa posisi kakek dan nenek juga tidak boleh

dipisahkan dari cucunya sama dengan ayah dan ibu tidak boleh

dipisahkan dari anak-anaknya, karena kakek bisa mengambil posisi

ayah begitu juga ayah nenek bisa diposisi ibu oleh karena itu mereka

berdua boleh mengambilalih kedudukan omng tua dalam merawat dan

mengasuh anak, mawarits, nafkah, maka posisi kakek dan nenek

menempati posisi ayah dan ibu bahwa tidak boleh memisahkan

mereka dari cucu-cucu mereka. Sama saja posisinya kakek dan nenek

dari pihak ayah dan ibu karena mereka berdualah dari ayah dan ibu

dan orang yang hamm dinikahi, posisi mereka satrla, seperti larangan

persaksian antara mereka dengan yang lainnya.

L657. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Tidak boleh memisahkan dua orang bersaudara baik laki-
laki atau perempuan."

Secara umurn tidak boleh memisahkan dua orang bersaudara,

baik ifu dalam jual beli atau ketika pembagian ghanimah, ini merupakan

pendapat ulama yang bersandar pada logika, sedangkan menurut

pendapat Malik, Al-[-aits, Syafi'i, hnu Mundzir membolehkannya,

karena ikatan mereka berdua hanya kerabat, tidak ada larangan

menerima persaksian mereka dan diharamkan memisahkan mereka

berdua sama seperti kerabat anak paman.

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan oleh Ali rg
berkata: bahwasanya Nabi Muhammad $ menghibahkan dua orang

anak yang bersaudara, kemudian saSa hanya menerima satu orang saja,

maka Rasulullah bersabda kepadaku: 'Ap 5nng kamu lakukan dengan

anak ini? Maka saya ceritakan kejadiannya. Rasulullah bersabda,

"kembalikan dia, kenbalikan dia.'664 HR. At-nrmidzi). Hadits ini

hasan gharib, dan diriwayatkan Abdurmhman bin Fakhur dari ayahnya

664 HR. Said bin Manshur dalam .lmarrqp (Jil.2/26571.

I
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berkata: Umar bin Khaththab mengirim surat pada kami bahwa tidak

boleh memisahkan dua orang yang bersaudara, anak dari ibunya pada

jual beli,665 karena masih ada ikatan persaudaraan mahram maka tidak

boleh memisahkan mereka berdua sama dengan anak dari orang

tuanya.

Pasal: Boleh memisahkan seluruh anggota kerabat
menurut Al Kharaqi, sedangkan menurut kami: Tidak boleh

memisahkan mereka kalau masih ada hubungan keluarga

apalagi ada hubungan darah yang fidak boleh dinikahi
seperti paman dengan anak saudaranSn, bibi dengan anak

saudarinya, sebagaimana sudah kami ielaskan dengan qiyas.

Menurut pendapat kami: Pada dasamya boleh dijual belikan dan

dipisahkan, dan tidak boleh diqiyaskan dengan saudara karena mereka

Iebih dekat, oleh karena itu mereka bisa menghijab (menutup) saudara

dari mendapatkan harta ',varisan maka tetaplah mereka pada posisinya,

jadi orang yang tidak ada kaitan keluarga atau ikatan darah diantara

keduanya maka boleh memisahkan mereka berdua, menurut pendapat

salah safu ulama kita, karena tidak ada nash yang menjelaskan tentang

mereka, dan tidak mengqiyaskan nash dengan yang manshush, begifu

juga boleh memisahkan anak dari ibu asuh (ibu yang menyusuinya saja)

dan saudari dengan saudarinya, karena kembat safu asuhan (sesusuan)

tidak bisa saling bembebaskan mereka berdua untuk jadi manusia

merdeka, dan tidak wajib saling menafkahi dan tidak saling msu'rarisi

maka tidak ada larangan unfuk memisahkan mereka berdua sama

dengan teman atau persahabatan.

665 93. At-Tirmidzi dalam bab: Jual Beli, lJil. 3/L28{]I Abu Isa berkata: hadits ini

Shadd dan didhaifkan (dilemahkan) oleh Al Albanl.
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Pasal: Jika ada ghanimah lrang tidak boleh
dipisahkan, maka mereka berdua dihitung satu, dan menjadi bagian
safu orang. Kalau diantara mereka ada lebihnya maka harus membayar
nilainya ini dibolehkan, jika hal itu tdak ada maka mereka berdua dijual
atau digadaikan harus tetap bersamh tidak boleh dipisahkan, setelah itu
uangnya dlbagi buat para pejuang tadi, dan menjadi lima bagian, boleh
memisahkan mereka berdua jika sudah bebas ataupun membayar fidyah
karena bebas menjadi orang merdeka tidak ada pernisahan tempat dan
fidyah sama aja dia sudah merdeka saja.

1658. Masalah: Abu Al easim Al Kharqi berkata,
"Barangsiapa yang membeli mereka dan mereka berkumpul
satu tempat setelah ifu, baru ketahuan bahwa mereka fidak
ada ikatan-kerabat dan ikatan darah, dikembalikannya pada
yang membagi sisa (lebihqd lnng seharusnya boleh
dipisahkan."

Maksudnya adalah: kalau seandainSn ada orang yang membeli
hamba saha5n yang bersaudam dua oftmg atau lebih, maka
hifungannya tetap safu, karena mereka masih ada ikatan keluarga dan
kerabat yang tidak boleh dipisahkan,

Suafu hari ketahuan bahwa mereka bukannln ada hubungan
keluarga (nasab) maka yang membeli tadi wajib mengernbalikan sisanya
(salah safu diantara mereka) menjadi harta ghanimah, karena nilai
mereka ifu sudah lebih, jika ia membeli dua orang dengan alasan bahwa
salah satu diantara keduaryra lain ibu maka tidak boleh menyatukan
mereka berdua apalagi unfuk berhubungan jima' (hubungan suami istri)
dan tidak boleh menjual salah safun5n, tanpa safu lagi, karena nilainya
nanti sangat rendah kalau tidak dijual keduanya, kalau kenyataan salah
safu mereka berdua adalah orang asing (bukan bersaudam) dia boleh
menggauli keduanya dan menjual salah safu diantara mereka berdua,
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maka nilai jualnya nanti akan lebih tinggr, dan wajib memberikan

lebihnya tadi kepada orang yang menjualnya kepadanya. sebagaimana

kalau seandainya ada orang yang membeli mereka berdua, dan

ditemukan berlian, perhiasan dan emas pada keduanya maka nilai

jualnyapun bertambah, atau kalau dia mengambil dibeberapa dirham

temyata lebih banyak lagi ynng dia miliki dari yang kita duga dan

sangka.

1659. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Barangsiapa yang menawan anak mereka sendirian atau

dengan salah safu orang fuannp dan dia muslim dan

barangsiapa rnenawan dengan kedua orang fuanya maka

anak ifu ikut agama mereka berdua."

Maksudnya adalah apabila anak orang kafir menjadi tawanan

perang maka dia jadi hamba sahaya, tidak luput dari tiga keadaan:

Pqtama Anak ifu jadi tawanan sendiri tanpa orang fuanya,

maka secara otomatis dia menjadi muslim, ini sudah ijma' ulama,

karena agamanya sudah tetap padanya dengan ikut orang fuanya,

sedangkan pada saat ini dia tidak bersama orang fuanya lagi, dan

karena dia sudah keluar dari daerah kedua oftmg tuanya (negara) dan

sekarang tenpat tinggalnya di negara Islam ikut dengan tuannya yang

muslim maka dia ikut agarna fuannya.

Kduajika dia ditawan bersama salah safu omng fuanya, maka

dia dihukumkan masuk Islam ini pendapat Auza'i, sedangkan pendapat

Abu Hanifah dan Syafi'i dia tetap kafir ikut alnhnya, karena ditawannya

dia bersama salah safu orang tuanSa, maka Udak boleh

memasukkannya ke agama Islam, sama dengan kalau dia ditawan

bersama kedua omng tuanya, pendapat Malik adalah. jika anak ifu

ditawan bersama a5nhnln maka dia ikut agama ayahnya, karena

seorang anak ikut ayahnya dalam agalna, sebagaimana anak ikut
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ayahnya pada nasab keturunan, jika dia ditawan bersama ibunya maka

dia dihukumkan Islam, karena seorang anak tidak ikut ibu pada nasab

keturunan begitu juga dengan agama.

Menurut pendapat kami: hadits Nabi Muhammad $:

j't g:,t'rlra lti:t ;pt J" lI';
t 6t

)j7,y
-. 9 ,l o'* ,29 z!

eit **^.t- j aulte-4

''u'' "s.ou, anak gang tahir ifu masih ,u"i ffiah), ; kdua

orang fuanya t/ang menenfukan apl<ah anak ifu masuk agama Yahudi,

Nasmni atau Maiusi.'66 Adapun maksud dari hadits di atas

bahwasanya seorang anak kalau lahir fidak ikut pada salah safu orang

fuanya, karena kalau suafu hukum berganfung pada dua kata maka

tidak bisa ditetapkan kalau yang bersangkutan cutna ada safu, karena

anak itu ikut sama tuannya (yang menawannya) dengan sendirinya

maka dia harus ikut pada salah safu orang tu*lra, diqiyaskan kalau

seandainya salah safu orang fuanlp sudah masuk Islam, maka sudah

pasti dan jelas setiap oftmg dapat menenfukan keislamannya dengan

sendirinya begifu juga salah safu omng fuanya seperti seorang muslim

yang kedua orang fuanya memang sudah Islam.

Ketiga: Anak itu ditawan bersama kedua orang fuanya, maka

dia mengikuti agama omng tuanya, ini pendapat Abu Hanifah, Malik,

Syafi'i, sedangkan pendapat Auza'i dia meniadi muslim, karena dia

tawanan maka tuannya (penawannyn) lebih berhak atas dirinya karena

dia dibawah kendalinya dengan ditawannya, dan sudah hilang dan

gugur hak kedua orang fuanya padanln, dan sudah terpufus hak saling

mevuarisi antara anak dengan omng fuanln, begitu juga antara orang

666 Tehh dijelaskan pada Masalah kel542. No.37.
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fua dan anaknSa, rnaka fuannya lebih berhak pada anak itu dari orang

tuaqn sendiri.

Menurut pendapat kami: mbda Nabi Muhammad $:

4,i*2.!- :f gj*, tf 9;$ira li:t
'//,

"Maka kdua omng tmng t/ang menenfulen aplah anak itu
bengama Yahudi, Nasmni abu Majusi. " Maka kedua orang tua yang

lebih berhak padanln. Adapun kep€rnilikan tuannya padanS;a tidak

menghambat dia unfuk mengikuti agama omng tmnSra dengan alasan

kalau seandaingn anak itu lahir k€fil<a rnasih sama fuanngra dari hamba

sahapnya sedangkan ibun5ra kafir.

PasaL Jika taunnan kafir itu strdah menikah maka
fidak luput dari tiga perkata:

Pertama Ditawan sepasang suami isM png kafir maka akad

nikeh mereka berdua tidak batal, ini pendapat Abu Hanifah, Auza'i,

sedangkan pendapat Malik, At-Tsauri, Al-laits, S5afi'i, dan Abu Tsaur
pernil.,ahan mereka berdua batal, firrnan Allah &,

:$JK!,[{t WruirAIV
'Dan (dihamml<an jug atu kalkn maikahi) Wrempnn-

perernptan 5ang telah bersuani, k@uafr paetnpuan gang manfiadi

budak lnlian. "(Qs. An-Nisaa' 141:241.

Al Muhshanah adalah paernpuan-p€rernpuan yang snrdah

bersuami pdi taunnan (budak), Abu Sairt Al-Khudri b€rlota bahwa ayat
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ini turun pada budak Autha{67,lbn Abbas berkata: kecuali perempuan-

perempuan yang sudah bersuami dari hamba sahaya perempuan,

karena dia telah menguasainya dari daerah hak kafir maka telah gugur

kepemilikannya, sebagaimana kalau yang menjadi hamba sahaya ifu

hanya perempuan sendirin5ra.

Menurut pendapat kami: bahwa hamba sahaya ifu hanya makna

saja, tidak melamng unfuk menikah kembali, maka tidak terputus

kekekalannya seperti orcrng merdeka. Ayat di atas turun pada hamba

saha5n dari Authas, mereka mengambil pam perernpuan tanpa suami-

suami mereka, dan keumuman ayat di atas telah dikhususkan dengan

hamba sahaya perempuan Snng sudah menikah di Negara Islam, dan

dikhususkan perdebatan itu dengan qiyas padanya.

Kedua: yang menjadi budak hatSn perernpuem saja, maka

pemikahannya batal dengan sendirinSa, ini sudah sepakat sexnua pam

ulama, dan ini png dimalrsud pada ayat di atas, dan telah diriuayatkan

Abu Said Al Khudri ia berkata: kami memperolah banyak tawanan

perexnpuan pada hari Authas, dan mereka punya suami di daerah

mereka masing-masing, maka hal ifu dilaporkan kepada Nabi

Muhammad #r, maka tunmlah firman Allah &t

@ "Hq zKr,C, $y Sat'u ilAfi3
"Dan (dihammkan juga atas lalian untuk menikahi) perempuan-

perempuan 5nng telah bersuami, kecuali perempuan Srang meniadi

budak kalian." (Qs. An-Nisaa' l4l: 24). Derajat hadits ini hasan668,

kecuali Abu Hanifah ia berpendapat jika seomng perernpuan ditawan

667 HR. hnu Jarir Ath-Thabari pada Tafsimga. (Jil. 8/151-153). Dan Authas

adalah lembah png ada di Negara Haundn daerah terirdinya pering Hunain. Uhat
kembali buku Mu'Im al-Buldan.

66e HR. Muslim dalam pembahasan tentang meqpsui (Jll.2/33/1079); HR. Abu
Daud dalam bab Nikah (Jil. z/]rcdtits ke 2155); At-Tirmidd dalam bab Nikah
(Jil.3/1132). Dari hadib Said d-Khudrl S.
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sendiriannya kemudian tidak berapa lama suaminya ditawan juga dalam

jangka waktu satu hari maka pemikahan mereka berdua belum batal.

Menurut pendapat kami: karena sebab yang membatalkan

pemikahan itu sudah ditemukan, maka batallah pemikahan mereka,

walaupun.sudah jadi tawanan selama sebulan lamanya.

Ketiga: kalau seomng suami yang menjadi budak maka

peniikahannya tidak batal, karena tidak ada nash yang menjelaskannya

begitu juga qiyas, dan Nabi Muhammad $ telah.menawan 70 orang

kafir ketika perang Badar, sebagian mereka dibebaskan dan sebagian

Iainnya menebus dirinp, maka tidak batal akad nikah mereka, jadi

kalau kita tidak membatalkan pernikahan tawanan ifu sedangkan kita

sudah menguasai mereka dari daemhnya maka jika nikahnya tidak batal

walaupun sudah kita kuasai daerah dan diri mereka maka tidak batal

juga kalau mereka tidak kita kuasai.

Abul Khathab berpendapat: jika yang ditawan salah satu antara

suami istri maka gugur dan batal pemikahan mereka berdua dan tidak

boleh mereka berdua dipisahkan, ini juga pendapat Abu Hanifah,

karena pasangan suami istri sudah berpisah negara, maka salah safu

diantara mereka berdua sudah hilang kepemilikannya sehingga batal

akad pemikahan mereka berdua, seperti kalau yang ditawan itu seorang

istri saja, Syafi'i berkata: jika ditawan dan rfienjadi hamba sahaya maka

b'irtal pemikahan mereka berdua, jika dibebaskan atau menebus dirinya

maka pemikahannya tidak batal.

Menurut pendapat kami: tentang apa yang mereka sebutkan

bahwasanya tawanan tidak hilang dan gugur kepemilikannya seperti

hartanya yang berada di negara asalnya, begifu juga dengan istri yang

ditinggalkannya di negara asalnya begifu juga tidak gugur dari

daerahnya.
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Pasal: Kami fidak membeda-bedakan tentang
tawanan suami istri, baik lpng memperbudak mereka
berdua itu satu orang atau dua or.rng, dan selayaknya

memisahkan mereka berdua maka jika mereka berdua diperbudak oleh

dua orang, maka kepemilikan perempuan itu hanya safu orang dan

tidak bersama suaminya, maka hal ifu diperbolehkan baginya karena

Allah & berfirman,

'Dan (dihammkan juga atas katian unfuk manikahi) perempuan-

perempuan Snng telah basuami, kecuali perempui,n 5ang menjadi

budak kalian. '(Qs. An-Nisaa' 141:241, Al Auza'i menyebutkan bahwa

pasangan suami isfui kalau meniadi hamba sahaya maka mereka berdua

pada pemikahan ifu akan berbagi, jika seseorang mernbeli mereka

berdua, maka dia berhak unfuk merrisahkan mereka berdua jika

dikehendakinya atau berbagi dengan suaminln.

Menurut pendapat kami: hanrs diperbaharui kepernilikan pada

suami-istri bagi seseorang tdak boleh sernena-mena dia membatalkan

pemikahan mereka, sama dengan kalau seandainya dia membeli budak

suami-istri yang beragarAa Islam, kalau.sudah jelas maka tidak

diharamkan baginya unfuk menrisahkan suami isbi pada pembagian

ghata'mah,jual beli karena syariah tidak melamng Snng demikian.

Pasal: Jika orang kafir masuk Islam di negaranSn,
maka harus diberikan rara am.rn pada harta, jiwa dan anak-
anaknya dari tawanan (per budakan), jika dia masuk negara

Islam kemudian masuk Islam dan dia merniliki anak-anak yang masih

kecil di negara asalnya (harA dan sudah masuk Islam, maka tidak boleh

menawan dan memperbudak mereka, ini pendapat Malik, Syafi'i, dan

Auza'i.
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Sedangkan pendapat Abu Hanifah seluruh miliknya yang ada

padanya saat itu baik ifu harta kekayaan, budak, perhiasan dan bahan

makanan, anak-anaknya yang masih'kecil tetaplah jadi miliknya, akan

tetapi kalau masih ada hartanya dan keluarganya di negara'asalnya

(darul harb) boleh menjadi rampasan perang, karena belum pasti

keislaman mereka dengan masuk Islamnya dia karena mereka sudah

beda negara, oleh sebab itu kalau anaknya jadi tawanan perang dan

kedua orang fuanya masih di negara kafir tidak ikut pada orang tuanya

akan tetapi ikut bersama fuannya di negara Islam dan segala yang ada

di bumi dan di negara kafir itu menjaga ghanimah, begitu juga dengan

istrinya kalau masih kaftr dan juga anak yang ada di kandungannya

adalah ghanimah.

Menurut pendapat kami: bahwa anak-anaknya adalah anak-

anak muslim maka mereka wajib mengikuti ayahnya ke negara Islam,

sama dengan kalau seandainya mereka bersamanya pada safu negara,

maka hartanya adalah harta muslim, maka tidak boleh menjadikannya

seperti ifu juga kalau berada pada negara Islam, oleh sebab

itu dibedakan dan dipisahkan harta orang kalt (harb) dan anak-

anaknya.

Adapun pendapat Abu Hanifah tidak benar. karena kita

menjadikannya ikut dengan tuannya, karena kita juga tidak tahu akan

keberadaan orang tuanya, adapun anak-anaknya yang sudah dewasa

tidak perlu dilindungi, karena mereka tidak ikut bersama ayahnya lagi,

begitu juga dengan iskinya, apabila ditawan istrinya maka jadi hamba

sahaya dan pemikahannya tidak batal dengbn menjadi hamba sahaya,

akan tetapi stafusnya masih menikah, adapun batalnya nikahnya istri

tadi tidak ditawan dan masih berada di negara kafir, jika dia hamil dari

suaminya maka tidak boleh memperbudak perempuan yang sedang

hamil padahal anak yang dikandungnya seorang muslim merdeka ini

pendapat Syafi'i.
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Sedangkan menurut Abu Hanifah anak yang dikandungnya ifu

hamba sahaya juga seperti ibunya, karena anak itu adalah bagian dari

diri seorang ibu, maka sama saja dengan anggota tubuhnya yang

lainnnya, jika sebagian badannya hamba sahaya maka sebagian lainnya

juga harus hamba sahaya juga.

Menurut pendapat kami: anak yang dikandungnya itu adalah

anak merdeka dan seorang muslim, maka tidak boleh menjadikannya

budak, seperti terpisah dari anggota badan seorang ibu, tidak bisa

disamakan dengan anggota fubuh seorang janin yang ada di dalam

kandungan ibu, karena seoftng isH tidak bisa sendirinya stafus satu

hukum anak yang dikandungnya kecuali dengan suaminya.

Pasal: Jika orang kafir masuk Islam di negaranSa

(,darul harbl dan dia memilih harta, bangunan (gedung),

atau seorang muslim masuk ke negaranla ifu dan'membeli
bangunannya atau hartanS;a kemudian ketahuan bahwa

bangunan dan harta ifu milikn5p, maka orang muslim tadi tidak

berhak memilikinya karena bangunan dan harta itu adalah miliknya, ini

pendapat M4ik dan Syafi'i, pendapat Abu Hanifah bangunan boleh

diladikan ghanimah, adapun selain bangunan gnng ada di tangannya

atau di tangan orang muslim tdak boleh jadi ghanimah harus

dikembalikan padanya, alasannya karena bangunan ifu jadi benteng dan

tempat bersembunyi orang kafir k€fika perang maka boleh

menjadikannya ghanimah sama hukurnnya jika bangunan ifu milik

orang kafir.

Menurut pendapat kami: Hartanp ifu harus dijaga sama

dengan harta orang muslim lainnSn, dan senrpa juga kalau seandainya

ada hamba sahaya mul<atab (hamba sahaya yang sudah ditentukan

kapan dia merdekanya)yang berdomisili di negara Islam.

I'l
I
I

i
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Pasal: Apabila seorang muslim meminjam tanah
orang kafir kemudian tanah ifu dikuasai oleh kaum muslim,
maka tanah ifu jadi sedangkan manfaat dan hasil tanah itu

unfuk penggarapnya (yang meminjam), karena manfaat dari tanah tadi

milik seorang muslim jika ada yang bertanya: kenapa kamu

membolehkan memperbudak perempuan kafir harb walaupun suaminya

sudah masuk Islam dan dengan menjadikan perempuan tadi budak

maka batal hak suaminya padanya? Jawaban kami: karena dia seorang

kafir dan tidak ada jaminan keamanan bagiqa oleh sebab itu boleh

dijadikan hamba sahaya, disamakan hukumnya dengan kalau

seandainya dia bukan isti dari seorang muslim maka nikahnya tidak

batal akan tetapi masih tetap sah karena manfaat nikah itu bukan

diukur dengan harta dengan alasan bahwa dia tidak ada jaminan dan

tidak boleh juga mengambil ganti (upah) darinya berbeda dengan hak

upahan (ijanh).

Pasal: Jika hamba sahaya orang kafir masuk Islam
atau budak perempuannla dan bergabung bersama kaum
muslim maka dia menjadi orang merdeka, jika tuannya dan

anak-anaknya ditawan oleh kaum muslim dan diambil hartan5n

kemudian ia datang bergabung bersama kaum muslim maka ia merdeka

dan seluruh hartanya dikembalikan padanya sedangkan tawanan tadi
jadi budaknya, jika dia masuk Islam dan masih menetap di negara kaftr

dan masih menjadi budak jika ibu anak (ummul walaal orang kafir dan

pergi dari negarcnya masuk ke negam Islam, maka ia merdeka dan

kembali suci dan bersih dirinSn, ini pendapat mayoritas ilmuwan.

Ibnu Mundzir berkata: ini pendapat setiap ulama yang kami

kenal dari para ilmuan kecuali Abu Hanifah pendapatrya berbeda

tentang ummul walad dia boleh menikah jika dikehendakinya tanpa

harus setelah kembali suci dan bersih, sedangkan pendapat para ilmuan

berseberangan dengan pendapahya, karena dia ummul walad sudah

I

I
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merdeka maka tidak boleh menikahinya kecuali setelah dia suci dan
bersih, sama dengan kalau seandainya dia seorang kafrr dzimmi.

Diriwayatkan said bin Manshur bercerita kepada kami yazid
bin Harun dari Al Hajjaj dari Al Hakam dari Muqsim dan dari Ibnu
Abbas berkata: "Bahwasan5n Nabi Muhammad S memerdel<akan

hamba saha5n jika mereka datang seberum fuan-fuan mereka
datang.'669 Dari Abi said Al A'sham, dia berkata: "Rasulullah

menetapkan dua perkan anhm harnba saha5n dan fuannya, pertama
Rasufullah menetapkan jika hamba saha5a keluar dari negam kafir
sebelum fuannya maka dia mudela, kenzudian jil<a fuanrya keluar dari
negara kafir setelah dia maka dia bdak dikentbatikan pada tuann5a, dan
menetapkan jika fuann5n keluar sebelum hamba ketnudian
hamba kelmr juga maka ia dikantbalil<an pada fuann5a.,,
(HR. Saidlozo

Dan dari as-Syra'bi dari seseomng dari Tsaqif ia berkata: *kami

meninta kepada Rasulullah $ untuk manganbarikan Abu kkar
kepada kami, l<arena dia adatah hamb saha5n hmi, ia mendatangi
Rasulullah ketil<a daenh Taqif kgi dikepung kqnudian dia masuk
Islam dan enggan untuk kqtbti kryda kami, dan ia berkara: dia
sudah dibebaskan Allah kernudian dimerdekakan Rasutultah maka h:dak
dike,rnbalikan lagi dia kepda 1*ri.671

1660. Masalah: Abu Al Qasim At Kharqi berkata,
'Jika orang kafir mengambil atau merampas harta kaum

66e 93. said bin Manshur dalam kitab sunannyn (Jil. z/2go/2807). Dan Al
Baihaqi dalam kitab sunan Al Kubm Jil.9/229,290. Dari silsilah jalan Al Hajjaj dari Al
Hakam dari Muqsim dan dari hn Abbas sampai ke Rasulullah dan pada runidnyu udu
nama Al Hajjaj bin Arthat dia ini banyak salahnya dan juga tadlis, sebagaimana yang
dikatakan Al Hafidz dalam kiiab At-Taqib.

670 gp. Said bin Manshur dalam kitab Sunannya Jil.2/2go/2807. Dari silsilah
jalanAl Hajjaj dari Abi said A'sam tentang Al Hajjaj sudah dijeraskan tadi.

671 Diriwayatkan Ahmad pada Musnad"yu {l.inOe. O- Oiri*v"tkan Said bin
Manshur dalam kifab Sunannya Jil.Z/2AOg.
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muslim dan juga hamba sahaya mereka kemudian bisa

direbut kembali oleh pemiliknya dari orang kafir tadi

sebelum pembagian harta ghanimah, maka ia lebih berhak

atasnya.

Apabila dia menemukannya sudah jadi bagian orang lain dia

juga lebih berhak atasnya dengan cara menebusnya pada salah satu

riwayat, pada riwayat lain jika sudah dibagi maka dia tidak berhak lagi

atasnya sama sekali maksudnya jika orang kafir merampas harta kaum

muslim kemudian kaum muslim dapat kembali menguasai harta yang

dirampas tadi dari mereka secara paksa, jika diketahui siapa yang

punya harta maka dikembalikan padanya tanpa imbalan apapun jika

pembagian ghanimahbelum bedangsung.

Pasal: Jika diambil oleh rakyat biasa dengan imbalan

atau mencurinya atau dengan tanpa imbalan maka

pemilikn3n lebih berhak padanya dengan tanpa imbalan,
-menurut Abu Hanifah dia tidak boleh mengambilnSn kalau tidak'dengan

upah atau nilai, karena menjadi milik pribadi seseorang maka

disamakan kalau seandainya sudah dibagi harta ghanimah.

Menurut pendapat kami: safu riwayat: bahwasanya suatu kaum

menyerang daerah Nabi Muhammad $ maka mereka mengambil unta

Nabi Muhamrnad dan seorang hamba sahaya perempuan dari kaurn

Anshar, maka dia bersama kaum tersebut selama 3 hari kemudian dia

keluar pada malam hari dan berkata: saya tidak meletakkan tangan saya

pada unta kecuali unta itu bersuara, sehingga aku meletakkannya pada

unta yang keji, maka saya arahkan unta tadi ke Madinah dan saya

bemadzar kepada Allah mudah-mudahan aku diselamatkannya, kalau

saya selamat maka unta ini akan saya sembelih ketika tiba di kota

Madinah baru saya sadar bahwa unta ifu adalah unta Nabi Muhammad

&. Maka nabi mengambil untanya, dan saya berkata pada Nabi

--!d;
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Muhammad ya Rasulullah sungguh saya sudah bemadzar unfuk

menyembelihnya, maka nabi bersabda: seburuk-buruk nadzar adalah

bemadzar pada maksiat, dan pada safu riwayat: "b'dak boleh bemadzar

pada sauatu yang tidak dimiliki anak Adam.' (HR Ahmad dan

Muslimfzz karena belum menjadi hak miliknya dengan upah atau ganti

maka pemiliknya lebih berhak padanp.

Sebagaimana halnya kalau dia menemukan miliknya pada harta

sebelum dibagikan, kalau seandainya seseorang membelinya

dari:filusuh maka pemiliknya tidak berhak mengambilnya kecuali

membelinya darinya, apa yang diriwaptkan Said bercerita kepada kami

Utsman bin Mathar as-syaibani dan Abu hajiz jr:ga bercerita kepada

kami dari as-Sya'bi berkata: berperang' penduduk Nahawand dan

penduduk Jalula{7sdengan oftmg Arab rnaka mereka mendapatkan

banyak tawanan peftrng, hamba saha5n dan makanan

pokok.

Kemudian As-Saib bin al-Aqra' pekerja Umar, ia ikut berperang

maka Nahawand dapat ditaklukkan dan dikuasai maka,dihdmkanlah

surat pada Umar tentang ghanimah dan tawanan muslimin, hamba

sahaya bahan makanan pokok dan lainlain sudah dibeli pedagang dari

kaum Nahawand maka Umar mengirimkan surat balasan padanya:

sesungguhnya seorang muslim dengan muslim lainnya bersaudara

maka jangan menghianati dan merendahkannya, maka jika ada

seorang muslim yang tertawan budaknya atau harta lainnya dan jelas

bahwa itu miliknya maka dia lebih berhak atasnya dari orang lain,

apabila sudah dijual pada pam pedagang setelah dibagikan ghanimah

672 Hg. Muslim dalam nadzar. (Jil.3/8/7262-72631. Ahmad dalam Musnadnya.

0i1.4/430).
673 6o6 Nahawand adalah koh Snng sangat besar dan megah sebelum kota

Hamadzan antara keduanya 3 hari. Mu'jatn Al Buldpn Jil.5/38.Adapun Jalulaa
belahan (tepi) dari beberapa belahan As€awad di jalan Khurasan diantara keduanya
dan antara keduanp dengan dua lereng gunung 0imbah)55 km ( tujuh fasakh).
Mu'jam Al Buldan (Jil.z/ 1561.
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tadi maka ia tidak bisa lagi memilikinya, maka jika yang dibeli pedagang

tadi adalah orang merdeka maka dia boleh mengembalikan modal

mereka pada pedagang tadi, karena orang merdeka bukan untuk

diperjual belikan.

Al Qadhi berkata: apabila dia mendapatkannya atau

memilikinya dengan cara hibah atau mencuri atau membeli sama

dengan kalau seandainya fuannya menemukannya setelah pembagian

harta ghanimah, apakah tuannya lebih berhak atasnya dengan nilai atau

harganya? Ada dua riwayat; pertama: apa ynng telah kita jelaskan tadi,

kedua: jika pemimpin tahu bahwa itu adalah harta seorang muslim

sebelum pembagian ghanimah, maka miliknya itulah yang menjadi

bagiannya, dan wajib mengernbalikannya dan pemiliknya lebih berhak

atasnya tanpa upah atau ganjaran apa-apa, karena jika dibagikan sama

yang lain maka anak batal pada dasamya, sebab pemiliknya sudah

tetap.

Pasal: Jika kaum muslim mendapatkao ghanimafi dari

orang kafir kemudian pada ghanimah ifu ada tanda bahwa

barang tersebut milik orang Islam akan tetapi tidak

diketahui siapa sebenamya pemiliknya maka harta itu
menjadi ghanimah dan boleh dibagi, Ahmad berkata

tentang orang yang ada di dalam k pal laut kota (Mesir).

Lalu kapal mereka dibajak pasukan Roma, kemudian harta

mereka dirampas, setelah ifu dii'ampas kembali oleh kaum *rrli- duri

mereka (Roma), jika diketahui siapa yang punya barang tersebut tidak

boleh dimakan, jika tidak diketahui punya siapa maka boleh untuk

dimakan seperti ini juga pendapat Ats-Tsauri dan Auza'i termaktub

dalam buku Mushhaftentang rampasan perang tadi boleh dijualbelikan,

sedangkan menurut pendapat Syafi'i harus tauquf, kita menunggu

sampai datang pemilik barang, dan jika ada barang yang tidak ada

tanda kepemilikannya boleh dibagi, jika ada tandanya dan memilikinya

t-
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sudah datang maka berikan haknya, ini adarah pendapat Ahmad dan
pendapat Auza'i dan $afi'i, adapun pendapat Ats-Tsauri boleh dibagi
kalau pemiliknya tidak datang lagi.

Menurut pendapat kami: kalau seperti ini kasusnya pasti sudah
tahu siapa pelakunya (pemmpok) , rnaka ditahan duru barangnya, kalau
sudah diketahui siapa pelakunSra rnaka besar kernungkinan pemiliknya
juga nanti akan ketahuan, ada 3nng bertan5n pada Imam Ahmad: maka
kerbau-kerbau yang dirampas orang kafir dari kaum muslim dan sudah
dirampas kembali dari orang kafir apaloh boleh dirnakan? Ahmad
menjawab: maka jilo diketahui siapa perniliknp maka tidak boleh
dimakan.

Ahmad ditanSra lagi: pdi harta 1ang dirampas seorang musuh
dari kaum muslim kemudian dirampas kernbali oleh kaum muslim dari
mereka apakah harus difunggu sampai jelas siapa pemiriknp? Ahmad
menjawab: jika dik€,tahui dan ditanlTa lagi ini punya si fulan dan
daerahn5ra dekat, ditanln lagr ada anak taunnan di Roma ia berkata:
saSa wakil si fulan dari kota (misr), Ahrnad menjawab: jika dikebhui
orcngnln maka fidak diberikan padanp, maka ditunsgu datang
pemiliknya baru dikernbalikan bamngqn, ditanln Ahmad: kami
membajak kupal dan kami ternukan di dalamnya antnwatiSah. 674

mereka berkata: ini milik si fulan ini punF si fulan? Atrmad meirjawab:
kalau begini bemrti sudah diketahui siapa lnng punya maka tidak boleh
dibagi.

Pasal: Al Qadhi berkata, 'Orang kafir memiliki harta
orang muslimin dengan paksaan atau peperangan, ini
pendapat Malik, dan Abu Hanifah, Abul Khatab berkata:
mereka tidak berhak memilikinya, ini pendapat SSnfi'i, ia

674 An-Nawatlnh adalah sarna dengan A*Nawafl, lopal yang berfungsi
mengambil garam di laut.
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berkata: ini juga pendapat Ahmad, ia berkata: jika pemiliknya

mendapatkannya sebelum pembagian harta maka dia lebih

berhak padanya akan tetapi dilarang baginya unfuk mengambilnya

kalau sudah dibagikan,karena apa yang sudah dibagikan pemimpin

sudah menjadi satu hukum ketetapan dan ketika keputusan pemimpin

sudah sesuai dengan pendapat mujtahid maka hukumnya sudah sah

dan dibenarkan.

Diriwayatkan dari Ahmad tentang hukum di atas dua riwayat,

adapun dalil orang 5nng mengatakan bahwa orang kafir tidak berhak

memiliki harta omng Islam adalah hadits tentang kuda Rasulullah yang

dirampok orang kafir, karena dia adalah harta yang terjaga kemudian

dirampas oleh omng lain dengan paksa seperti dicuri, rampok, jadi

orang yang tidak bisa memiliki hak orang lain dengan paksa maka dia

tidak memiliki tiarta itu dengan cara tadi, seperti orang muslim dengan

muslim lainnya, alasan pertama: bahwasanya penguasaan dan paksaan

adalah sebab kaum muslim memiliki harta orang kafir maka orang kafir

memiliki harta orang Islam dengan cam jual beli.

Adapun hikayah tentang kuda yang diambil kembali oleh Nabi

Muhammad S karena didapatinya kembali untanya itu belum dibagi

dan diperjual belikan, dengan dasar ini mereka dapat memilikinya jika

sudah tiba di negara kafir, ini pendapat Malik, Al Qadhi menyebutkan

bahwasanya mereka dapat memilikinya jika sudah sampai di negara

mereka dan ini pendapat Atu Hanifah, telah diriwayatkan dari Ahmad

dua riwayat.

Alasan pertama: bahwa penguasaan dan mengambil alih

adalah sebab kepemilikan pada suatu harta maka kepemilikan itu

sudah ada sebelum tiba di negara mereka (kafir), seperti

penguasaan dan pengambil alihan kepemilikan dari orang kafir ladi

milik kaum muslim, dan karena sudah menjadi sebab kepemilikan,

maka kepemilikan itu sudah tetap, seperti hibah dan jual

L-

AI Mughni - @I



-!

beli, adapun manfaat perbedaan pendapat tentang penenfuan dan

peniadaan kepemilikan: bahwasanln kalau masih ada kepernitikan

oftmg kafir pada harta kaum mtrlim, maka dibolehkan bagi kaum

muslim jika melihat bamng itu kembali untuk dibagi dan bertransal<si

dengannya selama tidak diketahui'siapa penrilik sebenamya dan kalau

oftrng kafir masuk Islam dan memiliki harta di maka dia lebih

berhali atasnya, dan barangsiapa png belum tetap kepernilikann5ra,

rnaka mau mengikuti madzhabn5ra atau kebalikannya, Allahu aIam.

" Pasal: Aku tidak mendapatkan perbedaan pendapat
tentang kalau ada orang kafir harb masuk Islam atau
bergabung bersama kita setelah terkumpulng;a harta
ghaninah, kernudian menghilangkan harta tersebut maka dia tdak
ditfntut untuk menjamin apalagi mengganti bamng yang hilang

tersebut,dan jila dia masuk Islam dan padanya ada bamng dan harta

rnaka itu iadi miliknya fidak boleh dirampas unfuk dijadikan ghanimah,

bnpa ada perbedaan pendapat para ularna

Rasulullah $ bersaMa,

ri';rrA;,*fV
"Elamngsiap masuk Islan dan mqnbwa hara maka ifu adalah

miliknya.675 6*, jika dia mengambilnln dari harta ghanimah sebab

pemberian, curian atau mernbelinya, tetap buat dirinya, karena dia

675 gg. Al Baihaqi dalam kitab As-Sutan Al Kubn (Jil.9/113) dari silsilah plan
Yasin bin Mua'dz Az-ZaWad dari Az-Zuhri dari Said bin Al MusagBb dari Abu
Hurairah rS, bahunsanla Nabi Muharnrnad $ bersaMa, dan dia menyebutkan bahwa
hadib ini dhaif, N Baihaqi berkata: Yasin bin Mm'dz Az-?.aryad orang Kufah lemah
dijarah oleh Yahp bin Mu'in dan Al Bukhart dan selain mereka berdua darl orang-
orang lpng banfrak hadits,hadits inl diriwayatkan dart hnu Malakiyah dari
Nabi Muhammad $ dengan hadits murcaldan dart Urwah dari Nabi Muhammad $
mursal juga.

-;.
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menguasainya atau mengambilnya pada saat masih kafir maka sama

kalau seandainya dikuasainya dari seorang muslim dengan paksa atau

perang dan dari Ahmad bahwa pemiliknya lebih berhak padanya

dengan menebusnya kembali dengan uilg, apabila sudah diserahkan

seorang budak perempuan pada seomng muslim dan melahirkan

kemudian masuk Islam maka dia unfukqn, karena perempuan itu

hanya ummul walad, ini sudah dijelaskan Ahmad, karena dia adalah

harta sama dengan harta-harta Snng lainnln, apabila dia jadi ghanimah

kaum muslim dan anak-anaknya sebelum masuk Islam penawannya,

dan diketahui bahwa yang memilikitfra maka dikembalikan padanya

dan anak-anaknya jadi ghanimah, karena mereka anak-anak orang

kafir, maka dia diambil alih setelah sebelumnln dia milik orang kafir.

Pasal, Jika 5nng dililasai dan dikalahkan itu seorang

!/ang merdeka tidak boleh memilikinya baik itu muslim atau

ddzimmi (orang kafir yang meminta perlindungan di negara

Islam).

Aku fidak mendapatkan pe$edaan petrdapat dalam hal

ini,karena dia tidak dilamin dengan harga atau uang, dan tidak boleh

seseorang menindasnya, dan setiap yang ada jaminannya dengan nilai

atau uang maka unfuk memiliki mereka harus dengan paksa atau

dikuasa seperti barang dagangan, hamba sahaya qanni, mudabbir,

mukatab dan ummul walad, Abu Hanifah berkata: tidak bisa memiliki

mukatab dan ummul *itud, karena kepemilikan mereka berdup tidak

boleh berpindah tangan sudah seperti orang merdeka.

Menurut pendapat kami: mereka berdua dijamin dengan nilai

atau uang maka mereka berdua boleh dimiliki seperti hamba sahaya

qanni, atau mungkin saya memiliki hamba berhak pada dirinya kalau

selainnya tidak dibenarkan, guna perbedaan pendapat: kalau ada yang

mengatakan kepemilikannya pada mereka berdua seraya berkata:
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kapan dibagi, kapan dibeli orang maka tidak boleh bagi tuannya untuk

. menerima keduanya kecuali dengan uang, Az-Zuhri berkata tentang

ummul walad fuanya mengambilnya dengan harga yang adil, malik

berkata pemimpin yang membayar fidyahnya, jika tidak dilakukan maka

tuannya yang mengambilnya dengan nilai yang adil dan tidak boleh

membaitkan seseorang menghalalkan farajnya (kehormatannya) bagi

orang tidak halal baginya, adapun orang yang mengatakan bahwa

kepemilikan tidak ada pada keduanya maka mereka berdua

dikembalikan kepada asalnya pada setiap keadaan sama seperti orang

merdeka, jika ada omng ingin membeli mereka maka hukum jual beli

mereka berdua sama dengan orang merdeka jika ada yang ingin

membelinya.

' Pasal: Jika hamba sahaya muslim melarikan diri ke
Negara kafir maka mereka mengambilnya dan jadi milik
mereka seperti harta, ini pendapat Malik, Abu Yusuf, dan
Muhammad, sedangkan pendapat Abu Hanifah mereka
tidak bisa memilikin5n sama juga dengan pendapat Ahmad,
karena kalau dia tiba di Negara orang kafir telah hilang
kepemilikan fuannya padanya maka jadilah dia bebas

dengan sendirinya seperti orang merdeka.

Menurut pendapat kami: dia adalah harta jika mereka

mengambilnya dari Negara Islam maka mereka berhak memilikinya

maka jika mereka mengambilnya dari nqlara kafir jadi milik mereka

seperti herran temak.

L661. Masalah: Abu AI Qasim Al Kharqi berkata,

"Barangsiapa lnng memotong bafu, tongkat, atau buruan,

ikan paus, hewan kijar.rg, fidak berpenduduk (tandus) harus
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dikembalikan kepada prajurit perang jika tidak dibutuhkan

unfuk dimakan dimanfaatkan."

Maksudnya jika seseorrrg mengambil suafu barang yang

berharga dari negara kaftr harus dikernbalikan pada kaum muslim unfuk

dibagikan nanti, ini. pendapat Abu Hanifah, Ait-Tsauri, sedangkan

menunrt syafi'i apa yang diperoehnya menjadi miliknya sendiri, karena

kalau barang itu dia peroleh dari Negara Islam maka ifu jadi miliknya,

maka apabila ia memperolehnya dari Negam kafir maka jadi milik

pribadinya seperti sesuafu yang sudah lenyap atau hilang, ini pendapat

Makhul, Auza'i, dan dikutip juga dari Al Qasim dan Salim.

Menurut pendapat kami: bahwa harta 5nng didapatkannya ada

nilainya yang diperoleh dari Negara kaftr setelah dikuasai kaum muslim

maka menjadi ghanimah, seperti makanan dan harus dipisahkan

dengan apa yang diperolehn5Ta dari Negam Islam, karena para tentara

juang tidak perlu mengambilnya, dan iika dibutuhkan untuk dimakan

atau bermanfaat baginya rnaka dia boleh dan tidak perlu

dikembalikan lagi, jika ia menemukan makanan milik orang kafir dia

boleh memakannya iika diperlukan, adapun yang diambil atau

dibunuhnya dari heunn bunnn dan segala yang pada dasamya boleh

lebih diutamakan.

Pasal: Jika ia mengambilnya dari rumah mereka atau

dari luar rumah yang tidak ada nilainya seperti sesuatu yang

bergerigi, kayu-kayu kecil, pena, bebatuan, dan peralatan

lainnya, maka dia boleh mengambilnya dan dia lebih berhak atasnya,

jika barangnya itu ada nilainya dengan memindahkannya atau

memperbaikinya seperti yang sudah dijelaskan Ahmad, ini pendapat

Makhul, Auza'i, dan Syaf i, menurut Atsari jika ia bawa ke Negara

Islam maka harus dikembalikan menjadi ghanimah, jika sudah
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diperbaikinya maka dia berhak meminta upah. perbaikannya, setelah ifu

dikembalikan pada kaum muslim jadi ghanimah.

Menurut pendapat kami: bahwasanya jika barang ini ada

nilainya karena diperbaikinya dan dia yang memindahkannya jadi

miliknya tidak menjadi ghanimah, karena pada dasamya tidak ada

nilainya.

Pasal: Jika ada orang yang meninggalkan sqdikit
bagiannya dari ghanimah karena dia tidak sanggup
membawanya maka ia berkata: bardngsiapa yang
mengambilnya jadi miliknya, barangsiapa yang mernbawanya jadi

miliknya menurut Ahmad, dan ditanya tentang suafu kaum mereka

mendapat banyak ghanimah maka mereka meninggalkan ghanimah

bahan makanan 5rang tidak bisa diperjual belikan maka terserah

pemimpin mau diapakan, sama kasusnya dengan bangunan, kebesaran

dan yang sempa dengann5n, apakah orang lain boleh mengambilnya?

Ia berkata' ia, boleh diambil jika ditinggalkan dan tidak ditutup atau

dijaga. Ini salah satu pendapat Malik, dan dinukil darinya oleh Abu

Thalib tentang rarnpasan perang makanan png ditinggalkan yang tidak

mampu lagi unfuk dibawa, jika seseorang membawanya maka harus

dibagi 'lagi, ini pendapat hrahim, sedangkan menurut Khalal

diriwayatkan Abu Thalib permasalahan ini ada pada tiga tempat dan

kondisi, salah safunya sudah disepakati para sahabat dan satu kondisi

tidak disepakati, ia berkata: dan tidak diragukan lagi bahwa Abu

Abdillah berkata yang demikian pada awalnya, kemudian menjadi jelas

baginya setelah itu, bahwasanya seorang imam (pemimpin) punya hak

untuk membolehkannya atau mengambilnya jika ditinggalkan pemimpin

jika tidak ada yang membawanya, karena jika tdak ditemukan ada yang

membawanya dan tidak mampu lagi membawanya sama dengan tidak

ada nilainya maka sama kasusnya dengan yang baru kita jelaskan pada

bab sebelumnya.
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Pasal: Barangsiapa !/ang menemukan harta karun

lrul**ait di negara kafir, jika lokasinya itu bisa ditempuh dengan

sendirinya maka sama dengan kalau harta karun ifu ditemukannya di

n€gam Islam, harus dikeluarkan seperlima dan sisanya jadi hak

mitiknya, kalau mengambilnya mernbufuhkan banSnk orang dari kaum

muslim rnal6 harta karun itu jadi ghanimah, ini pendapat Malik, Auza'i,

dan Al-Laits, adapun menr.mrt syafi'i jika ia memperolehnya dari daerah

1;ang tidak berpenduduk di negam kafir rnaka sama dengan jika

diperolehryn dari negara Islam.

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Ashim bin

Kalib dari Abu alJuwairiah ia berkata: saya menemukan guci (bejana

besar) yang benrama merah yang di dalamn5n ada uang dinar pada

imrah Mu'awiyah dan di atas kami Ma'an bin Yazid as-Salma maka

saya membawanya kemudian dibagikan pada kaum muslim dan say a

mendapatkan safu bagian sama seperti mereka, kemudian ia berkata:

kalau seandainya saya tidak mendengar Rasulullah $ bersabda,

"setiap ghanimah ifu harus diba7i meniadi lima, sungguh akan

saya beikan padamu kemudian ia mengambihya dan

mengernbalikann5n padaku mal<a saSa tidak menerimanya- " fiR Abu

Dau{.676 Karena harta karun ifu milik orang musyrik yang dikuasai dan

ditaklukkan oleh pasukan muslimin maka jadt ghanimah sama dengan

harta orang kafir yang nampak kasat mata.

Pasal: Ahmad ditaqTa tentang hewan (kuda) yang

keluar dari negara Roma atau sudah jadi ghanimah

kemudian kuda itu masuk ke pedesaan atau kuda dari suafu

kaum yang tersesat di ialan kemudian tiba di suatu desa

kaum muslim kemudian kaum muslim tadi mengambilnya-

576 plri*.y6116r1 Abu Daud pada bab Jihad Jil.3/2753. Dan Ahmad pada

Munadya. Jil.3/470. Dan sanad haditsnya shahih.

Al Mughni - l 6se I



Ahmad menjawab: maka he',r,ran atau kuda yang tersesat tadi
menjadi milik penduduk desa baik ifu he,,ruan atau pedang, sedangkan

menurut Abu Abdillah menjadi milik antara orang terkemuka atau
pemerintah setempat, dan ditanya lagi tentang kapal yang diutus raja
Roma yang di dalamnya banyak pasukan perang kemudian mereka

terbawa angin sampai ke daerah Tharthus, maka penduduk Tharthus

membunuh para prajurit yang ada di kapal dan mengambil harta benda

mereka, dijawab Ahmad: harta benda itu menjadi ghanimah bagi kaurn

muslim yang sudah dianugerahkan Allah pada mereka, Az-Zuhn
berpendapat menjadi milik orang yang menernukannya dan harus

dikeluarkan seperlima darin5n.

Sedangkan pendapat Abul Khathab barangsiapa yang tersesat

diantara mereka yang kafir di jalan atau dibawa angin laut menjadi milik
kaum muslim, dalam safu riwayat bagi orang yang menemukannya
karena hanya. makanan *ja,677 yang diambil oleh seorang muslim
tanpa kekuatan dan perlawanan maka menjadi hak miliknya sama
seperti kayu (bahan bakar), pada riwa3nt lain menjadi larta ghanimah.

Pasal: Barangsiapa lnng mendapatkan barang
tercecer (luqathahl di negara mereka, jika memang harta
kaum muslim barang tercecer tadi maka dia harus
mengumumkannya selama setahun kalau tidak ada
pemiliknya baru bisa menjadi hak miliknya, jika temyata
yang didapatnya itu harta orang musyrik jadi ghanima^fi, lika
dia ragu antara milik orang muslim atau musyrik dia harus

mengumumkannya selama setahun setelah ifu menjadi harta ghanimah

ini pendapat Ahmad, dan diumumkannya di negara Islam kerena dia

bimbang antara milik orang musyrik atau muslim maka lebih

diutamakan harta orang muslim unfuk diumumkan dan

677 Pada sebagian buku dinyatakan dengan l<ab mubah(sesuatu yang dibolehkan).

Juga
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kemungkinan harta orang musyrik yang seharusnya menjadi ghanimah

sebagai bentuk kehati-hatian

166:2. Masalah: Abu Al Qasim Al l$arqi berkata,

"Barangsiapa ];ang membri makan kuda kemudian ada

lebihnSTa hams dikembalikan pada kaum muslim iika
. diiualnya maka harus digantinya dengan harganya dan

dikembalikan ke ghanimah."

Para ulama telah sepakat lnng (menyendiri) dari mereka

bahwasanya para pejuang perang jika mereka masuk ke negara kafir

dan memakan apa.yang mereka dapatkan dari makanan dan memberi

makan her,van dan kuda mereka dari makanan orang kafir, ini pendapat

Said bin Musayyab, Atha', Hasan, Sya'bi, Al Qasim, Salim, Tsauri,

Auza'i, Malik, Syafi'i, dan ulama yang'bersandar pada rasionalitas,

sedangkan pendapat Az-zvhd fidak boleh mengambilnya kecuali

dengan izin pemimpin, dan sulaiman bin Musa mengatakan boleh sa5n

kecuali ada larangan dari pemimpin maka hT" indahkan larangannya.

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Abdullah bin

Abu Aufa berkata: kami menemukan makanan pada perang khaibar,

seseorang mengambiln5n sekedar kebutr.rhannya kemudian ia

berpaling.(HR Said dan Abu Daufl.67a

Diriwayatkan juga 'Bahwa pejuang dari negeri Slptt mengirim

surat pada Khalifah Umar: kami menernukan daerah yang banyak

makanan dan makanan kuda dan salfa mernbenci unfuk mengarnbil

sesuafu darinSn, maka Umar mernbalas suratrla biarkan mereka

memakannlE dan memberi makanan basl kuda-kuda mereka,

barangsiapa menjualnya dengan emas .atau perak maka hanrs

6?s 63. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad. (Jil. 3/27041. Dan Said bin

Manshur dalam kitab As^1umn (Jil.2/n2/27zlo). Dengan sanad shahih.
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dikeluarkan seperlima bagi Allah dan bagian kaum muslim," (HR

Said).670 
1

Abdullah bin Maghfal berkata: menunjukkan kantong dari

Iemak pada perang Khaibar maka saya mendisiplinkannya dan berkata:

demi Allah saya tidak akan memberikannya pada seorangpun maka
saya memalingkan wajah dan Nabi Muhammad {$ tertawa melihatku

saya jadi malu, (muttafaqun alaih).680

Karena.dibutuhkan dan diperlukan, kalau dilarang malah akan

memberi mudharat pada para pasukan perang dan kuda-kuda mereka,

karena sangat sulit bagi mereka membawa perbekalan makanan dan
juga makanan kuda dari negam Islam dan mereka tidak menemukan

pedagang makanan mereka dan kuda-kuda mereka di negara kafir dan

walaupun mereka menernukannya mereka tidak membawa uang unfuk

membelinya, dan tidak mungkin mernbagi apa lnng telah diambil salah

safu diantara mereka, kalaupun harus dibagi maka tidak akan terpenuhi

kebutuhann5a dan tdak bisa dimanfaatkan oleh sebab itu Allah
membolehkannln pada mereka.

Barangsiapa yang mengambil makanan 5rang tahan lama atau

bahan makanan pokok dari buah-buahan, makanan dan lain-lain unfuk

ia makan atau untuk kudanya, maka dia lebih berhak memilikinya,

walaupun dia tidak membutuhkannya pada saat itu, atau bukan

untuknya, dia lebih berhak dari apa yang diambilnya dari selainnya,

apabila ada lebih atau sisa yang tidak dibutuhkannya lagi dikembalikan

pada kaum muslim, karena yang dibolehkan hanya sekedar kebutuhan

saja, jika ia berikan pada salah safu pasukan dibolehkan, dan yang

diberikan itu lebih berhak dari yang lainnya, apabila ia menjual

makanan tadi atau makanan kuda maka harus dikembalikan nilai harga

67e 93. Said bin Manshur dalam Sunatnya.2/274,275/2750. AlBaihaqi dalam
kitab As-Sunan N KubmJil.9/60.

680 Tehh ditakfirij haditsnya pada 6-/95.
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jualnya pada ghanimah, sesuai dengan apa yang kami sebutkan dari

hadits Umar.

Hadits semakna juga diriwayatkan Fadhalah bin 'Ubaid,581 ini

juga pendapat Sulaiman bin Musa, As-Tsauri, Syafi'i, dan dimakruhkan

Qasim, Salim dan Malik menjualnya, Al Qadhi berkata: tidak luput dari

mungkin menjualnya pada sesama pasukan atau lainnya, jika ia jual

sama orang lain maka transaksi jual belinya batal karena dia menjual

harta ghanimah tanpa menguasai dan diwakilkan maka dia wajib

mengembalikan barang jualan tadi dan batal jual belinya maka apabila

tidak bisa lagi mengembalikannya maka dikembalikan nilai atau harga

jualnya pada kaum muslim iadi ghanimah.

Maka berdasarkan alasan di atas adalah perkataan Al-Kharqi:

jika ia menjualnya pada pasukan perang tidak sah jual belinya kecuali

diganti dengan makanan atau makanan hewan yang dibutuhkannya

atau orang lain, jika ia menjualnya dengan makanan yang sama jenisnya

ini bukan bentuk ,uil beli pada hakikatnya akan tetapi memberikannya

padanya dengan cara barter antara keduanya dibolehkan, dan masing-

masing mereka berdua mengambil manfaat dari apa yang diambilnya,

maka dia lebih berhak memilikinya sebab sudah ada di tangannya.

Atas dasar ini jika ia menjual safu sia'dengan imbalan dua sia'

dan mereka berdua bercerai sebelum menerima barangnya masing-

masing diperbolehkan karena transaksi ini bukan jual beli, jika ia

menjualnya dengan nasiah (ada tambahan) atau menghutangkannya

kemudian maka yang menerimanya lebih berhak atasnya dan dia tidak

wajib untuk menunaikan atau mernbayamya, jika ia mernbayamya atau

mengembalikannya maka kembali menjadi hak penjual tadi, jika ia

menjualnya dengan barter selain makanan dan makanan kuda jenis

transaksi ini juga tidak sah, maka yang membeli berhak atas barang

jualan itu karena ada di tangannya dan dia tidak berkewajiban

681 Al Baihaqi dalam buku As-1unan Al Kubra (Jil- 9/60).

Al Mughni - l?e3l

I



membayar harganya, dan jika ia mengambilnya kembali maka wajib
mengembalikannya padanya.

Pasal: Jika ada yang menemukan minyak maka sama
dengan makanan lainnSn sebagaimana yang telah kami
sebutkan dari hadits Ibn Maghfal, karena sejenis makanan
juga sama dengan gandum, beras, jika jenisnya tidak bisa
dimakan maka harus diberi minyak atau diberi minyak
kudanya menurut pendapat Ahmad682, dibolehkan iika
dibutuhkan.

Adapun pendapat Ahmad tentang minyak dari Roma kalau

dibutuhkan dan keadaan sangat mendesak atau sakit kepala

diperbolehkan, akan tetapi kalau untuk berhias tidak diperbolehkan,
sedangkan menurut Syafi'i: dia tidak boleh meminyaki kudanya dari
kantong atau tas dan jika dia tidak punya malu untuk memotong kuku
kudanya683. Kecuali dia harus merrbayamya dengan nilai uang karena

ifu bukan kebufuhan mayoritas pasukan kuda dan mungkin ini yang

dimaksud Ahmad karena tidak termasuk makanan apalagi makanan

buat kudanya.

Pendapat pertama mengatakan bahwa yang demikian ifu adalah

kebutuhannya unfuk kemaslahatan dirinya dan kudanya maka
menyempai makanan dan makanan kuda, dan dia boleh memakan

menjadi obat baginya dan boleh meminum minuman dari pedagang dan

As-Sakanjin** dan yang lainnya jika dibutul,rkannya karena termasuk
jenis makanan, dan menurut pendapat ulama syaf iyah dia tidak boleh

meminumnya karena tidak termasuk makanan pokok dan tidak sah

682 Kata Yuqihuha: memotong kuku kudarya, maka akan tampak kakinya akan
terkupas karena keseringan berjalan.

6as 6"-5uLrr1in adalah minuman lrang msanya perpaduan antara asam, kecut dan
manis.

i

I
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dijadikan makanan pokok, karena tidak diperbolehkan sebab tidak

dibutuhkannya, walaupun diperoleh tidak diperbolehkan seperti jenis

makanan lainnya.

Menurut pendapat kami: Bahwasanya itu jenis makanan' itulah

alasannya sama dengan buah-buahan, apa yang disebutkannya tadi

dibatalkan dengan buah-buahan, adapun guna kami syaratkan harus

kebutuhan disini, karena biasanya tidak akan bisa diperoleh kecuali

ketika kita memerlukan dan membutuhkannya'

Pasal: Ahmad berkata: tidak boleh mencuci

pakaiannya dengan sabun, karena yang demikian itu tidak

termasuk jenis makanan dan makanan kuda, hanya

tujuannya untuk terlihat bagus dan berhias saia, tidak

termasuk kebufuhan. Kalau seandainya pejuang mendapatkan

hewan macan atau anjing buruan. Ia tidak boleh memberi makanan

padanya dai ghanimah,jika ia memberikan makannya dat:'. ghanimah

maka nanti dia harus didenda dengan membayar harga makanan yang

diberikannya pada macan atau anjing yang didapatnya tadi, karena

niatnya hanyp untuk bersenang-senang dan hiasan semata, bukan

sesuatu yang dibufuhkannya ketika berperang berbeda dengan

makanan yang diberikann5n pada kudanya.

Pasal: Tidak boleh niemakai pakaian dan juga tempat

dudukan kuda dari harta ghanimah, sebagaimana yang

diriwayatkan Ruwaifa' , bin Tsabit Al Anshari dari Rasulullah $ ia

bersabda,
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"Ehrangsiap 5rug baiman ke@a Alhh dan lwi al<hir

hendaHah ia tidak mentnsgpng htda dari ghanirmh lannt muslim,
hinsgu sampi kuda gng tqkurus se,lolipm lranls dikanhlilant,
bmngskp gng bqiman kepda Allah &n lati akhint hqilatrtah ia
tidak mennlrai pakakn dad Slnninnh laun muslim, wataupn k
sudah merasa cocok dan pnbs manalciinSa nnka ia l;rrrus

manganblikanrya.' (FIR. Sai4.eae

Pasal: fidak boleh mengambil manfaat dari lrutit
ghanimah unfuk membuat sandal, kantong (tas), dan tidak
boleh juga menggunalnn tali atau bening ghanimah, ln
pendapat Ibn Muhairiz, Yahlra bin Abu Katsir, Isrnail bin 'A54psy, dan

Syafi'i, dan dikhususkan pada pernbuatan kantong (tas) dari kulit
ghanimah, dikhususkan UaL pada benang dan tati Snng terbuat dari
gandum, sandal. Iiltuf png tertuat dari kulit lernbu.

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwaptkan Qais bin Abu
Hazim: bahwasanya ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad $
dengan membawa safu rajutan benang tenun dari harta ghanimah

ea4 HR. Abu Daud dalam pernbahasan tentang Jihad (Jil. 3/27081. Ad-Darimi
dalam kitab As-1lgr lJil.2/24881. Dan Said btn Marshur pada As€unan.
Jil.z/ 267 / 27 22. Dan sanad haditsnga shahlh.
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seraya berkata: ya Rasulullah sesungguhnya kami akan mengolah

benang ini berikanlah kepada kami? Maka Nabi Muhammad #
bersabda:

' 
"Bagianku daring buat l<amu"(HR Said'685

Nabi $ bersabda, beikan tali ftenang) pada peniahit Karena

penipu itu menjadi api neraka, aib dan celaan-Nassyar pada hai kiamat

n*6.'686. Karena benang itu bagian da|, ghanimah tidak boleh

sembarangan mengambilnya untuk kebutuhari orang banyak tidak boleh

memilikinya sama dengan Pakaian.

Pasal: Adapun tentang buku dan fulisan-tulisan

mereka, jika bermanfaat seperti buku kedokteran, bahasa,

s1n,ir adalah ghanimah, adapun buku yang tidak bermanfaat

seperti buku Taurat, Iniil,. maka boleh memanfaatkan kulitnya atau

kertasnya setelah dicuci sekali menjadi harta ghanimah kalau tidak

Pasal: Jika mereka mengambil anggota tubuh

binatang buruan seperti binatang macan, seniata maka

meniadi harta ghanimah yang hams dibagikan, aniing yang

ditemukan fidak boleh menjualnSn, iika sebagian mereka

menginginkann3n diberikan padanya dengan cuma-cuma

tanpa menjualnya, karena tidak ada nilai harganya, jika yang

685 63. Ahmad dalam Musnadnp (Jil. 2/L841, dan Said bin Manshur dalam

Sun*1ryu (Jil. 2/268/27261 dan $*anf. shahih. Al Kabbat' min as-sya'ri :

seguhnjan benang 5rang dikumpulkan pada satu keraniang atau drum (tempat yang

besar).
ede. 6g. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad lJil.3/2694) dan an-Nasa'i

pada et-tlioah Jil.6/g6go dan hn Majah dalam htab Ahlihad, iil.2/2850, dalam

fur.u a Muwatha'iil.2/22/457458. Dan Ad-Darirni pada As-9unan Al Kubadm

iluzw. Dan Ahmai pada Musnad.*p fr1.2/2729 dan sanad hadits ini shahih

adapun arid An'Nassgn aib dan malu-
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menginginkanqn ban5nk maka dibagikan pada mereka dengan cuma-
cutna juga, jika tidak bisa dibagi atau mereka saling berkelahi dalam
memilih bamng png lebih baik rnaka hanrs ditrndi siapa 3nng berhak
atasnya

Apabila mereka menernukan babi trarus dibunuh, karena herpan
ifu sangat keii dan tidak ada manfaatqla, jika mereka menemukan
khamar (minuman l/ang mernabul*an) maka hanrs dibtnng
(dituangkan), jilra ada bagi kaum muslim boleh
mengambilnya, jika tidak ada manfaatrya harus dimusnahkan agar tidak
ada lagr lrang ingin menggunakannln.

PasaL Para pejuang harus memberikan makanan
kudanSn dan budalrryn dengan makanan ]rang ia marran,
baik dari miliknya sendiri atau dari dagangan,

Abu Daud berkata: Al.., katal{an dengan Abu Abdilrah ada dari
seseoftmg membeli taraaanan di Negam Roma mereka memberi

makanan Roma? ia menlawab: ia mernberiryn rnakanan
Roma, dan dirivrnyatkan anaknya darinya seftryla berk?ta: saya bertanSn
pada ayahku tentang seseorang Srang masuk ke Negara Roma ia
membawa budak perernpuan dan kuda unfuk berdagang jika ia ingin
memberi makan budaknya atau makan kudanya? Ia menjawab: saln
tidak begitu terkejut dengan pertanlnanmu, jika ia datang untuk
berdagang biarkan saja jangan dihalang-halangi

Dari penjelasan di atas, maka tidak boleh mernberi makannya
dari harta dagangannya, karena fidak akan mernbanfun5la pada
peperangan, al-Khalal berkata: Ahmad merujuk kenrbali perkataannya

tartang riwayat ini. Diriwaptkan juga dari Ahmad oleh safu jamaah

bahwa tidak apa-apa karena sudah menjadi kebufuhan sama dengan
kalau seandain5ra kedatangannya bukan unfuk berdagang.
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1663. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Dia berkata: para pmukan berserikat pada segala yang

mereka dapatkan bersama dan iuga yang diperoleh
perorangan."

Maksudnp bahr,rnsanya iika seorang peiuang terpisah dalam

peperangan kernudian dia bergabtrng kernbali dengan yang lainnya

dengan mernbawa seomng pasukan baru dan bergabung dengan

mereka maka secara keseluruhan saling b€rserikat dalam pembagian

ghanimah, ini pendapat mayoritas para ilmmn, diantamn5n; Malik, as-

tsauri, Auza'i, Al-laits, Hammad, Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, dan para

ulama Snng berdasarkan pada msionalitas.

Sedangkan menuntt fui-Nakha'i jika pemimpin menghendaki

mernbagi lima apa jrang diperoleh safuan pasukan tadi, atau

mernberikan selunrh png mereka temulen jadi milik mereka sendiri,

telah diriwayatkan "Ehhumaryn Nabi Muharnmad S ketika peftng

Hawazin mengufus safuan militer ke daemh Authas maka pasukan ifu

mendapat buns k ghanimah maka ifu digabungkan dengan

lainnln kentudian dibagikan pda mereka,"687 Ibnu Al

Mundzir berkata kami meriwalntkan bahwasanya Nabi Muhammad $
bersaMa: "maka merel<a dikqtbalikan dan dikumpulkan

setelah itu baru dibag'aaa dan Nabi Muhammad ketika

mernberangatkan mereka diberi bagian, setelah mereka kembali

diberikan lagi sepertiga lagt, ini bukti bahwa mereka berserikat kecuali

yang ifu, karena mereka jika saling berselisih tentang ghanimah yarry

mereka peroleh sisanya sepertiga lagi, karena mereka safu safuan

militer.

687 HR. AI Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan, (Jil.7/4323) Fath Al
Ban.

6s HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (Jil. 3fladits ke:27571dan
sanadnya shahih.
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Maka setiap orang harus sederajat dengan yang lainnya maka
mereka berserikat sebagaimana kalau salah seorang diantara dua orang
pejuang, jika seorang pemimpin mendirikan Negara Islam dan
mengufus satuan militer atau tentara pejuang maka apa yang diperoleh
satuan militer buat mereka, karena mereka boleh berserikat dan yang

menetap di Negara Islam tidak disebut pejuang (mujahiol jika
menemukan dari Negara Islam dua orang militer atau dua safuan militer
maka masing-masing berhak dengan apa yang didapadkannya, karena
masing-masing berperang sendiri-sendiri maka juga harus
sendiri, berbeda jika para pejuang itu berpisah dan masuk ke negara
kafir maka mereka secara keseluruhan harus mengumpulkan ghanimah
dan membaginya karena mereka berserikat ketika perang maka
ghanimahjuga harus dibagi rata antam mereka.

L664- Masalah: Abu AI Qasim Al Kharqi berkata,
"Barangsiapa yang memiliki bahan makanan yang lebih
(sisa) kemudian ia masuk ke negaftr maka ia harus
mengembalikannya pada oftmg !/ang membagikannya tadi
pada setiap pejuang dalam safu riwayat."

Dalam riwayat lain diboletrkan unfuk memakannya kalau
jumlahnya sedikit, jika sisanya banyak maka harus dikembalikan, tidak
ada perbedaan pendapat dalam hal ini yang kami ketahui, karena
sesuatu yang dibolehkan ketika berada di negara kafir jika dibawanya ke
negara Islam sisa. yang banyak mal<a dia mengambil sesuafu yang tidak
dibutuhkannya lagi rn'ut hanrs dikernbalikan.'

Hal ini karena pada dasamya itu haram sebab para peiuang

berserikat dalam hal kepemilikan sama dengan jenis harta yang lainnya,
adapun yang dibolehkan hanya yang dibufuhkannya saja adapun
selebihnya tetap haram hukumnya, oleh sebab ifu dia tidak boleh
menjualnya, adapun lika lebih (sisa) hanya sedikit ada dua riwayat;
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pertama: wajib dikembalikan juga ini pendapat Abu Bakar, salah satu

pendapdt Abu Hanifah, hnu Mun&ir, salah safu pendapat Syafi'I, Abu

Tsaur sama dengan jika sisanya banyak.

Nabi Muhammad $ bersabda: "tunaikan benang, tali dan

penenun" karena itu termasuk ghanimah dan belum dibagikan, rnaka

tidak boleh di negara Islam seperti yang besar atau andaikata

diambilnln di negam Islam, kedua: di boletrkan, ini pendapat

Makhul,Khalid bin Ma'dan, Atha' Al lfturasani, Malik, dan Auza'i,

Ahmad berkata: penduduk Syam sangat memudahkan tentang masalah

ini, dan telah diriwayatkan Al Qasim bin Abdirmhman dari sebagian

sahabat Nabi Muhamrnad $ berkata: bahwasanSn kami memakan

unta, (kambing)yang disembelih pada suatu pepemngan dan kami tidak.

membaginya sehingga kami kenrbali ke daerah kami masing-masing

dan itu hasil musyawarah kani (mamtaatun)FlRAbu Daud).58e

Dari Abdullah bin Yasar As-Salrna berkata: saya bergabung

dengan salah seorang sahabat Rasulullah maka ia memberikan padaku

tamir dali Roma, saya berkata: sungguh aku yang mendapatkannya

pertama diantara manusia, ia berkata: bukan, ini sudah biasa dari tahun

pertama. (HR Al Atsram pada sunannSa).6e0

,Al Auza'i berkata: Aku menemukan manusia 5nng menyajikan

dendeng dan mereka mernakannSn dan saling menceritakan di antara

mereka dengan yang lainnya tidak ada yang mengingkarinya baik itu

pernimpin, pekerja, dan juga seluruh manusia ini sudah dinukil dari

ijma', karena boleh menahann3n dari pembagian dan juga dibolehkan di

negara Islam sebagaimana dibolehkan di negam kaftr yang tidak ada

. 6e HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (Jil. 3/27061; Said bin

Manshur dalam Sunannya (Jil.2/272/2739); Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubn
(Jll. 9/6L't. Sanadnyi dhaif lemahl, adapun maksud Al Khuriu bejana png sudah

terkenal biasanya diletakkan di atas pundak kuda, dan lrmaknya lGirajun dengan

memberi baris kasrah pada hunrf kha dan fathah pada humf ra.
6e0 61-1u.it adalah potongan dagrrg kecil-kecil dan dikeringkan.
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nilainya padanya berbeda dengan kalau jumlahnya banyak maka tidak
boleh menahannya dari pembagian karena kalau sedikit ada

kemudahan dan toleransi padanya dan manfaatnya juga sedikit
berbeda dengan jurnlah yang banyak.

L665. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika seorang muslim membeli tawanan dari orang kafir
maka tawanan ifu berkewajiban unfuk mengembalikan
kepada pembeli sesuai harga jualnya."

Masalah ini tidak luput dari dua hal; pertama: membetinya
dengan izinnya, maka dia harus menunaikan kepada pembeli dengan
apa ia dibeli tanpa ada perbedaan pendapat sepengetahuan kami jika
iimbangannya dengan izinnya, dia tidak berkewajiban
mengembalikannya jika yang memberi izin adalah wakilnya ketika
menjual dirinya maka harganya atas yang menlruruh sama dengan
perwakilan, kedua: jika membelinya tanpa izinnya maka dia harus
mengembalikan pada pembelinya nilai harga belinya menurut Ahmad,
ini juga pendapat Hasan, An-Nakh'i, Az-Zuhri, Malik, Al Auza.i.

Sedangkan mehurut Ats-Tsauri, Syafi'i, dan hnu Mundzir dia
tidak berkewajiban mernbayamya karena ifu tabamt' (memberikannya
tanpa mengharap imbalan) dengan apa yang tidak dibutuhkannya lagi
maka sama dengan jika dibangun rumahnya, menurut Al-laih jika
tawanan itu mudah maka seperti yang telah kami jelaskan tadi, jika
susah maka diserahkan pembayarannya dari b.aitul mal.

Menurut pendapat kami: yang diriwayatkan Said Utsman bin
Mathar bercerita pada kami, Abu Hariz bercerita juga, sya'bi berkata:
penduduk Marl (Nahawand) dan penduduk Jalula'a berperang dengan
orang Arab maka 'mereka mendapatkan banyak ghanimah tawanan
perang, hamba sahaya dan makanan pokok, kemudian As-Saib bin Al
Aqra' pekerja umar, ia ikut berperang'maka Mah dapat ditaklukkan
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dan dikuasai maka dikirimkalah surat pada Umar tentang ghanimah dan

tawanan muslimin, hamba saha5n bahan makanan pokok dan lain-lain

sudah dibeli p'edagang dari kaum Mah mal<a Umar mengirimkan surat

balasan padanya: sesungguhnya seorang muslim dengan muslim

lainnya bersaudara maka jangan menghianati dan merendahkannya,

maka jika ada seorang muslim yang kena tawan budaknya atau harta

lainnya dan jelas bahwa ifu miliknya maka dia lebih berhak atasnya dari

orang lain.

Apabita sudah dijual pada para pedagang setelah dibagikan

tadi maka ia tidak bisa lagi memilikinya, maka jika yang dibeli

pedagang tadi adalah orang merdeka maka dia boleh mengembalikan

modal mereka pada pedagang tadi , karena orang merdeka bukan

untuk diperjual belikan, maka dikembalikan hukumnya pada pedagang

dengan mengembalikan modal mereka karena tawanan wajib baginya

untuk membebaskan dirinya agar dia bebas dari kaum kafir dan keluar

dari kuasa kekangan mereka, jika diwakilkan dengan orang lain maka

dia juga berkewajiban membayamya padanya sama kasusnya jika

seorang hakim menetapkan suafu hak yang tidak bisa ditunaikannya.

' Pasal: Jika mereka berdua berbeda pendapat takaran
(batas) yang dia beli maka pemyataan tawanan yang

diterima, ini pendapat Syafi'i, jika ada izin baginya, sedangkan

menurut Auza'i pemyataan pembeli yang diterima karena mereka

berdua berbeda pendapat ketika terjadi transaksi dan pembeli lebih tau

dengan apa yang dia lakukan

Menurut pendapat kami: bahwa tawanan tadi mengingkari

tambahan nilai (harga), maka pemyataannya yang diterima, karena

pada dasamya tambahan tadi tidak ada, maka pemyataan ia yang

diterima sebab pada dasamya tidak ada.
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1666- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika orang musyrik menangkap (menawan) orang yang
membayar upeti kemudian mereka kembali maka biarkan
mereka sebagaimana awalnya dan tidak boleh diperbudak,
dan apa yang diambil oleh musuh dari harta dan budak
mereka harus dikembalikan jika diketahui memang milik
mereka sebelum pembagian ghanimah, diberikan pada
mereka setelah dibagi semua bagtan kaum muslim."

.. Maksudnya adalah jika omng l<ahr harb menguasai orang

dzimmi maka mereka mengambil harta dzimmi kemudian membuat

ketetapan maka bagi kita kaum muslim harus mengernbalikan mereka

seperti semula dalam keadaan aman karena mereka telah mernbayar

upeti pada lelara Islam dan tidak boleh menjadikan mereka budak, ini

pendapat mayorotas ilmuan, diantaran5ra: Sya'bi, Malik, Laits, Auza'i,

Syafi'i, Ishaq dan kami tidak menernukan perbedaan pendapat, karena

keselamatan dan keamanan diri mereka masih tetap d; tidak

ditemukan dari mereka yang membatalkannSn dan hukum harta mereka
sama dengan harta para kaum muslim harus dijaga, Ali & berkata:

"mereka membayar upeti agar jiwa mereka sama dengan jika kita dan

harta mereka sama dengan harta yang kita punya" jika diketahui bahwa

ghanimah itu milik mereka sebelum dibagi maka harus dikembalikan

pada mereka.

Jika diketahuinya setelah dibagi maka ada dua riwayat:

pertama: dia tidak berhak lagi padanya, kedua: dia harus menebusnya

dengan membayamya, karena harta kekayaan mereka terjaga sama

dengan milik kaum muslim, adapun menolong dan membanfu mereka

menurut al-Kharqi wajib, sama saja mereka membanfu kita atau tidak,

ini juga pendapat Umar bin Abdul Anz dan laits, karena kita wajib

menjaga mereka dengan penjanjian mereka dan kita sudah mengambil

upeti dari mereka maka kita harus membela mereka dari belakang dan

berada di bawah mereka, jika kita tidak sanggup dan memungkinkan
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kita melepaskan mereka maka harus dilakukan sebagaimana

diharamkan unfuk merusak dan melenyapkan sesuatu, jika rusak maka

harus diganti

Adapun menurut Al Qadhi: kita boleh menolong mereka jika

pemimpin yang meminta pada mereka unfuk ikut dalam peperangan

maka mereka tertawan wajib bagi pemimpin untuk menolong mereka,

karena menawan mereka dari safu sisi karena pemimpin,ini juga telah

dijelaskan Ahmad dan ketika ada kewajiban menolong mereka, harus

diutamakan menolong kaum muslim sebelum. mereka karena

kehormatan dan jiwa seomng muslim lebih utama dan harus lebih

dikhawatirkan dan harus dipertimbangkan akan bahaya fitnahnya dan

berpaling dari agama yang benar berbeda dengan orang dzimmi.

Pasal: Wajib membebaskan tawanan kaum muslim
jika memungkinkan, ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz,

Malik, Ishaq, dan diriwayatkan dari lbnu Mundzir: bahwasanya dia

bertanya pada Hasan bin Ali: siapa yang berkatajiban membebaskan

tawanan? Hasan menjawab: atas orang yang berperang bersamanya,

dan sudah dilelaskan pada hadits Nabi Muhammad fu: "Berilah makan

oft,ng lapar, pnguklah oftng sakit dan bebaslan 7r,*rr*691 {un

diriwayatkan Said dengan sanadnya dari Hibban bin Abu Jabalah

bahwasanya Nabi Muhammad 0 bersaMa' "saungguhnya kaum,

muslim harus mernbebaskan ghanimah mereka bahv.n mangembalikan

tawanan mereka dan membela mereka jika ada 5nng mememngi

ma'elka.'692

6el HR. Al BuLhari dalam pembahasan tentang Jihad (Jil. 6/3046/Fath Al Barl
perhatikan sudut-sudukrya; Ad-Darimi dalam kihb AsSlSnr liil. 2/24651. Ahmad
dalam Musnadnln (iil. 4/39+406).

692 5ui6 bin Manshur mencantumkan dalam Strnarnya (Jil. 2/293/2827)
dari Ismail bin AyBsy dari Abdurrahman bin TaVyad bin An'am dari Hibban bin

Abu Jabalah bahwasangn nabi Muhammad O bersaMa:..... kemudian ia

menyebutkannya, dan sanad haditsnya dhaif, dan mursal karena ada nama Ismail bin
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Diriwayatkan dari Nabi Muhamrrnd $ bahwasanya ia menulis
perjanjian antara kaum Muhajirin dan Anshar: agar mereka membayar
diyat mereka dan membebaskan tawanan (al-'Anl dari mereka dengan
jalan grang 6uL693, maka Nabi Muhammad S memanggil dua orang
muslim dengan seseorang yang diambilnp dari bani 'Aqil dan
mernbebaskan perempuan lrang dihibahkannya dari salamah bin Akra'
dua orang laki-laki.6%

1667. Masalah: Abu Al Qasim Al Ktrarqi berkata,
jil<a' ghanimah sudah dikuasai dan dimiliki pemimpin dan
diwakilkannya pada seseorang unfuk menjaganya maka
tidak boleh ia memakan sesrrafu dan ghanimah tadi kecuali
dalam keadaan darurat fidak ada lagi unfuk dimakan saat
itu.

Maknanya kalau sudah terkumpul dan
ada makanan dan rnal<anan heuran di dalamnp rnala tidak boleh
seorangpun mengambilnln kecuali dalam keadaan terpaksa (darurat).

karena yang kita bolehnya mengambilnya sebelum dikumpulkan, karena
pada saat ifu belum ada kepastian milik kaum muslim sami dengan hal
yang memang dibolehkan seperti kayu dan rumput, maka ketika

sudah terkumpul sudah menjadi milik kaum muslim secara
utuh, maka tidak dibolehkan lagi unfuk mengambilnya, karena sudam
jadi milik mereka bersama maka tidak boleh memakannya kecuali dalah
keadaan darurat, yakni mereka tidak mendapatkan makanan lagi
kecuali ghanimah karena keselamatan diri mereka dan kuda-kuda yang

'Ayr.y seorang penipu hadib dan menladi haib Mu'an'an , dan Abdurrahman bin
h1yrytd bin'An'an AlAfriqi, dhaif.

6e3 Hp. Ahmad dalam Sunan-nya Jil.l/zz7,z/204 dengan sanad shahih, Al
Mu'ag]l: diynt, jamak dari kata Ma'qulah, Al 'Anl : Al Asir (tau,anan perang, budak)

694 1"61', dfielaskan sebelumnln, masalah ke1634.
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ada lebih penting, baik ghanimah ifu terkumpulnya di negara kafir atau

negara Islam.

Al Qadhi berkata: iika masih di negara kafir lhard
diperbolehkan unfuk mernakannya walaupun ghanimah itu sudah

terkumpul karena kalau masih di nqara kafir rnasih diperlukan dan

dibufuhkan disebabkan susahn5ra mendapatkan makanan disana dan

juga mengantamya, berbeda dengan kalau sudah di negara Islam,

dalam hal ini dilelaskan Al Kharqi secam umum saja pada dua ternpat,

maknanya ia menetapkan walaupun sudah menjadi milik kaum muslim

dan sudah jelas dan pasti kepernilikan mereka padanya tidak selayakqn

mengambilnya kecuali dengan ridha dari mereka sama dengan milik

mereka lnng lainnya, karena kalau sudah terkumpul di negara kafir ifu

sudah menjadi milik kaum mr:slim fidak dimgukan lagi kebenarannya

dengan alasan bolehnya membaginya walaupun masih di negara kafir

dan tetapnya hukum kepemilikan pada saat itu berbeda halnya jika

ghanimah belum terkumpul karena kepemilikannya belum pasti dan

akurat.

1668. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Barangsiapa yang membeli bagran seorang pasukan

perang di negara Roma kemudian dirampas kembali oleh
musuh maka dia tdak berhak mandapatkan nilai harga
jualnya, jika ia sudah menerima nilai harganya maka harus

dikembalikan."

Maksudnya: jika seomng pemimpin menjual sesuafu dari

sebelum dibagi maka lual belin5n sah, iika orang kafir

kembali datang dan merampas kembali barang jualan tadi dari pembeli

masih di negara kafir kita harus lihat kasusnya, kalau kerena kelalaian

dari pembeli seperti ia keluar dari daerah aman lmubskal dengan

membawa barang jualan tadi atau sernisalnya maka ia yang
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menanggung resikonya, karena kepergiannya dengan kecerobohan
maka ia yang mOnanggungnya sama juga kalau rusak atau hilang.

Jika terjadinya tanpa kecerobohannya ada dua pendapat:

pertama batal transaksi jual belinya maka jadi tanggungjawab penjual
(kaum muslim) jika uangnya belum diberikan padanya maka gugur
kewajibannya untuk membayar jika sudah diberikan maka harus

dikembalikan padanya, karena kepemilikannya belum sempuma
berhubung masih di negara kafir belum begifu aman dan terjaga, karena

keadaan barang tadi masih dikhawatirkan dari musuh, maka sama

dengan harga jual buah-buahan yang masih di pohonnya jika rusak

sebelum panen, kedua: menjadi tanggungjawab pembeli dan dia harus

membhyar nilai harga jualnya.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama diantaranya: Ahmad, al-

Khalal, Abu Bakar, madzhab Syafi'i, karena sudah diterimanya dan

transaksi sudah terjadi maka menjadi kewajibannya menjaganya sama

dengan kalau seandainya di negara Islam, kalau dirampas musuh

kembali itu kehilangannya menjadi resikonya maka tidak menjadi
tanggungan pembeli sarna dengan macam-macam barang hilang
lainnya, karena hasil laba dari barang tadi unfuk pembeli maka jadi
tanggungjawabnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad ,$: "pajak

bumi ada jaminannya.'695

Pasal: Jika harta ghanimahdibagikan di negara kafir
maka orang yang sudah mendapatkan bagiannya boleh
mempergunakannya seperti menjualnya atau yang lainnya,
jika mereka saling menjual satu sama lain setelah ifu dirampas kembali
oleh musuh, maka tentang hukum penjual ada dua pendapat seperti
pendapat sebelumnya, jika dibelinya dari seseorang yang dibelinya juga

dari orang lain sama saja hukumnSn dengan yang telah kami jelaskan

6e5 Tehl'r dijetasnya hadib no. S/2gZ
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tadi, jika sendainya kita katakan: ini menjadi jaminan pembeli maka

pembeli kedua akan menSnlahkan penrbeli pertama, beginilah tems

menerus salYendahkan.

Pasal: Ahmad berkata: tentang seseorang lrang
membeli budak perempuan lrang memiliki perhiasan

dilehem5Ta dan pakaian, maka hanrs dikembalikan pada

lpng menjual kecuali hanf pakaian !/ang menutupinln,
seperti baju sarung dan sekedar menutupi tubuhnya, ini pendapat

Hakim bin Hazzam, Makhul, Yazid bin Abu Malik, Mutawakkil, Ishaq,

Ibn Mund&ir, dan serupa dengan pendapat S3nf i, adapun dalil Ishaq

sabda Nabi Muhammad $:

e(.il, 
fii.;,SY tt tlrb L6';

"Elamngsiapa merlual budak yeng memiliki harta perhiaan

nnka jadi nilik paniual.6%

Aslrsya'bi berkata, 'Diberikan kepada Baitul Maal."

Sedangkan alasan Malik dikhususkan pada harta yang sedikit

seperti dua potongan kecil anting-anting dan yang serupa dengannya,

menurutrya itu udak banlnk, dan mungkin hunlla dikhususnya pada

masalah ini saja, maka ada Snng bertanya: jika budak perempuan ifu

memakai perhiasan yang kelihatan jelas oleh penjual dan pembeli

seperti satu anting-anting, cincin, kalung, maka jadi milik pembeli,

karena pada dasamyn penjual menjualnya dengan segala yang

dimilikinya dan pembeli juga demikian maka termasuk yang dibelinya

itu pakaian yang dipakainya, perhiasan pedang (mata pedang), jika

perhiasan itu tidak tampak oleh pembeli dan penjual maka hans

t

r

i

I

I

I

tl-

6e6 Tehh dijelaskan HadigS/2&4.
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dikembalikan pada penjual karena yang demikian itu tidak termasuk

yang dijual belikan sama dengan budak perempuan yang lain.

Pasal: Ahmad berkata: tidak boleh pemimpin
pasukan perang membeli sesuafu apapun dari ghanimah
kaum muslim karena ia yahaba dan Umar mengembalikan
apa lnng dibeli anaknya ketika perang Jalulaa, seraya berkata

sesungguhnya ia adalah fihabiiFgz dan ini alasan Ahmad karena dialah

pembeli atau wakilnya maka seolah-olah dia membeli dari dirinya

sendiri atau wakilnya, Abu Daud berkata: Abu Abdillah ditanya jika para

pejuang telah menenfukan harga sesuatu yang pasti dan jelas dari

ghanimah.698 Maka mereka berkata: pada kulit kambing sekian, atau

kharfani harganya sudah ditenfukan maka pembeli harus membelinya

dengan harga yang ditentukan tadi, maka ketenfuan ifu dibolehkan, dan

yang demikian itu sangat sulit unfuk diizinkan maka diberikan

kemudahan sebagaimana adanya kemudahan ketika masuk ke kamar

mandi dan menaiki kapal pelayan pencari ikan tanpa ditetapkan

harganya.

L669. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
jika musuh menyerang maka tidak boleh membakar mereka

dengan api.

Adapun musuh yang menantangnya maka tidak boleh

membakamya dengan api tanpa ada perbedaan pendapat yang berbeda

yang kami ketahui dan Abu Bakar.g sungguh telah membakar orang-

orang yang murtad dari agama Islam dengan api,699 dan Khalid bin

Walid juga melakukannya dengan perintahqn sendiri.

6e7 hnu Abu Syaibah mentalrhrijnp dalam kitab At-Tarikh (Jll. 2/576-5771.
698 pu6u catatan lain ditulis dengan kalimat Al Maqasim.
6ee Tehh dijelaskan no.15 masalah ke1538.
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Adapun pada saat ini tidak dibolehkan dan tidak ada perbedaan

pendapat untuk ifu, sungguh telah diriwayatkan Hamzah Al Aslami

bahwasanya Rasulullah S ketika perang yang tidak diikuti Nabi

Muhammad S dengan sabdanln dan aku ikut pada perang itu, ia

bersabda,

"Jika kalian menemukan si fulan maka bakarlah ia dengan api"

maka saya berpaling kemudian nabi memanggilku dan saya kembali

dan seraya ia bersabda:

,(,: to !. o ,
il19 o I )>-.) \) :rtitu 6" inl o! 

'

.)6tLr'lt )6L,.rtA

I

t

t
t

I

L

'Uika kalian menemukan si fulan maka bunuh dan perangilah

dia jangan bakar dia dengan api karena tidak boleh menyiksa seseorang

dangan api kecuali pemilik api (Allah @)'z+161P.. Abu Daud dan Said)

dan banyak lagi yang lainnya diriwayatkan dengan makna yang senrpa.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan 5rang lainnya dari Abu

Hurairah .& dari Nabi Muhammad $ seperti hadits Hamzah7oo,

adapun melempari mereka sebelum membakar mereka dengan api jika

dimungkinkan untuk tidak melakukan lebih baik karena pada saat itu

mereka sudah dalam keadaan tidak berdaya lagi, jika tidak ada daya

upaya dan cara lain kecuali harus membakamya dibolehkan, ini

pendapat mayoritas llmuan, di antaranya Ats-Tsaur, Al Auza'i, Syafi'i,

diriwayatkan Said dengan sanadnya dari Shafwan bin Amru dan Jarir

700 gg. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (Jil.3 /2673). At-Tirmidzi
dalam kitab As-Sigr (Jil. 4/l57ll Dan Ahmad pada Musnadnya Jil.3/494. Dan Said
bin Manshur dalam Sunan-nya Jil.2/243/2643. Dan Baihaqi dalam As-Sunan Al
Kubra Jil.9/72. Dan sanad hadibnya shahih.
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bin utsman bahwasanya Janadah bin umayyah al-Azadi dan Abdullah
bin Qais al-Fazari dan selain mereka berdua adalah dari Negara Bahrain
dan orang-orang sesudah mereka bahwasanya mereka melempari
musuh dari Roma dan yang lainnya dengan api maka mereka
membakar musuh tadi, dan musuh tersebut saling terbakar antara satu
dengan yang lainnya70l, Abdullah bin eais berkata: tidak selamanya
peperangan kaum muslim seperti ifu.

Pasal: Begitu juga kalau ingin menaklukkan al-Butsuq
(pelabuhan) mereka harus ditenggelamkan, jika ada cara,
Iain tidak diblehkan, jika seandainya nanti bisa
menenggelamkan anak-anak dan perempuan . dimana
mereka tidak boleh dibunuh dan boleh juga memaramkan
musuh yang tidak boleh dibunuh, jika tidak ada cara rain
diperbolehkan, sebagaimana dibolehkan unfuk memancung dan
mengganfung dan menynlib mereka, ini pendapat. Ahmad, Auza,i,
syafi'i, dan ulama 5nng bersandar pada rasinaritas, Ibnu Mundzir
berkata: ada hadits dari Nabi Muhammad # bahwasanya ia
melemparkan tombak di Negara lfi6if,7o2 dari Amr bin Ash
bahwasanya ia juga menghunuskan tombak di Iskandariyah
(Aler<andria)70s , karena cara membunuh yang demikian ifu sudah biasa
sama dengan melempar atau menyetangnya dengan anak panah.

701 5u16 bin Manshur mentakhrij dalam Sunan-nya (Jil. z/2W/264g dan sanad
haditsnya shahih).

. 7o2 Al Baihaqi dalam As-gunan At Kubm (Jir. g/g4l dan sanad haditsnya dhaif
kargg silsilahnya ada yang terputus (maqtu'), munqafi, dan mursal.

70e 61 Baihaqi dalam As^sunan N Kubn en. g/8/il. Dan berkata: disebutkan
Syafi'i pada pendapat qodimnya hadits hn Mubarak dari Musa bin Ali dari ayahnya
bahwasanya Aru bln Ash. lalu dijetaskannya.
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Pasal: Dibolehkan unfuk menahan orang kafir dengan

menawan mereka pada malam hari dan membunuh mereka
jika melawan atau membangkang, Ahmad berkata: tidak ada

masalah dengan pasukan Roma berperang selalu bermalam, ia

menjawab: dan tidak ada seorangpun yang membenci jika

memalamkan musuh, ini diperoleh Sufyan dari Zuhri, Abdullah, Ibnu

Abbas, Sha'af bin Jatsamah berkata:saya mendengar Rasulullah ditanya

tentang rumah-rumah orang-orang musyrik kita biarkan mereka

bermalam disana dan tentang anak-anak dan perempuan mereka, nabi

bersabda:

'Mereka adatah bagian dari merel<a iuga,'704 ia berkata bahwa

haditsn5n sanadnya jagyid -

Jika ada yang bertanya bahwasanya Nabi Muhammad fi$ telah

melarang untuk membunuh perempuan dan anak-anuk7os, kita jawab:

mungkin malsud larangan itu adalah jika kita sengaja membunuh

mereka, Ahmad berkata: adapun membunuh mereka dengan sengaja

tidak boleh, ia berkata: hadits Sa'ab ifu setelah adanya hadits tentang

larangan membunuh perempuan karena larangan membunuh

perempuan ketika ia diutus ke Ibn Abu Al Haqiq, untuk

menggabungkan kedua hadits ini adalah larangan membunuh

perempuan itu kalau segaja, kalau tidak dengan segaja maka

diperbolehkan.

Pasal: Al Auza'i berkata: jika orang kafir sudah

berada dalam penjara (perangkap) dan sudah pasti kamu

70a L611611"1askan no.67 masalah keL627.
70514u1', dijelaskan no.8 masalah ke-1538.
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mampu mengendalilnn mereln tanpa menggunakan api
maka menurut saya lebih baik fidak membakar-mereka, dan
jika fidak memungkinlon dan mereka enggan keluar darinya boleh
unfuk dibakar, jika bersama mereka ada anak-anak rnaka orang
muslimin akan membunuh mereka dan sernisarnya, sut/an dan Hislpm
berkata: T?k mereka cukup diasapi safir, Ahmad berkata: omng spm
png lebih mengetahuinya.

Pasa} Jika oftmg kafir membentengi diri mereka
dengan anak-anak dan perempuan mereka ketika perang
berlangsung boleh melempari dan menyerang mereka
dengan maksud membunuh, karena Nabi Muharnmad merempar
mereka dengan tombak sedangkan bersama merela ada anak-anak dan
perernpuan, karena kalau tidak dilakulon akan menghambat dan
menghalangi tuiuan jihad ifu sendiri, karena mereka .ral mengetahui
bahwa kita tidak boleh membunuh anak-anak dan perernpuan jadi
mereka jadikan tameng dan benteng mereka agar mereka setamat dari
kaum muslim sama saja baik ifu perang Snng bergabung di dalamnya
perempuan atau tidak, karena Nabi Muhammad & fidak mernilih-milih
kesempatan dan sasaran unfuk melerrparkan kefika perang
sudah sedang berlangsung.

l
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Pasal: Jika ada perempuan berdiri tegak pada barisan

orang kafir atau ada disekitar mereka yang tugasnya

memaki dan mencaci kqum muslim atau ada perlawanan

darinya boleh melempamya dengan tombak atau panah

dengan niat membunuhnya, riwa5nt Said bahwasanya
Hamad bin Zaid bercerita kepada kami dari Ayyub, Akramah

berkata: ketika Rasulullah $ mengepung orang Thaif maka ada

perempuan yang melakukan perlawanan maka Rasulullah

" men erintahkan unfuk melempamga. "

$eorang laki-lak dari kamu muslimin melernparkan tombaknya

pada perempuan tersebut dan Nabi tidak menyalahkannya.To6 Dan

diperbolehkan melihat kanaluannya (far) iika diperlukan agar tidak ada

keraguan lagi unfuk mernbunuhnln karena ifu sangat dharurat agar

boleh melernpamya dengan panah atau tombak. Dibolehkan juga

memanahnya jika dia mengumpulkan anak panah atau tombak atau

memberikan orang kafir minuman, atau menghasut ' atau

mernprovokasikan perang. Maka perempuan ifu boleh dibunuh karena

dia sudah memproklamirkan perang,seperti ini juga hukumnya pada

anak-anak, orang fua (syeikh) dan seluruh yang dilarang unfuk dibunuh

dari orang kafir.

Pasal: Jika mereka menjadikan orang muslim jadi

tiimeng (dibarisan depan) atau perisai mereka, maka tidak
boleh melempar mereka degan tombak atau panah, karena

perang tidak terjadi karena masih ada cam lain untuk menaklukkan

mereka tanpa orang muslim tadi atau untuk menyelamatkan jiwanya

dari kejahatan orang kafir maka tidak boleh melempar mereka sebab

ada orang muslim dibarisan mereka, jika tetap harus melempar mereka

706 5ui6 bin Manshur dalam Surar.nya (Jil. 2/3lL/2865). Dan Al Baihaqi dalam
As-Sunan Al Kubra(Jil.9/821dan sanad haditsnya Mursal.
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dan mengenai orang muslim tadi maka ia harus

mempertanggungjawabkannSn.

Namun jika tidak ada cam lain dan mereka hanrs dibunuh,

karena ada msa ketakutan akan resikonya bagi kaum muslim

diperbolehnya, menurut Auza'i, dan laits tidak boleh membunuh
mereka karena firman Allah &:

'b;;;3v.r$)
..., 'Dan l<alau tidaHah karqta lakiJaki gng mulonin."(Qs. Al Fath

l48l: 25 ), Al-l-aits berkata: lebih baik menunda penaklukan daemh

omng kafir daripada harus membunuh otang mr.rslim dengan sengaja

(dengan cara yang tidak hak), Auza'i berkata: bagaimana mereka

membunuh omng yang tdak mereka lihat? Hanya saja mereka

membunuh anak-anak kaum muslim.

'Al Qadhi berkata: boleh membunuh mereka jika gencatan

senjata sudah berlangsung karena kalau dilaang membunuhnya akan

merusak nilai dan tujuan jihad itu sendiri oleh sebab itu jika ada omng

muslim terbunuh maka yang mernbunuh wajib mernbayar kafarat,

adapun unfuk membayar diyat ada dua riwayat: pertama ia wajib

membayar diah karena dia telah mernbunuh oftu1g yang beriman

dengan tidak sengaja (khatha) karena termasuk dalam keumuman
firman Allah &:
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"Dan sesiapa J/ang membunuh seonng mukmin dengan tidak

sengaja, maka (waibtah ia membagr kaffamh) dengan memerdekakan

seorang hamba yang buitrtan serta membaSnr "di@to (denda ganti

nyawa) yang diserahkan kepada ahlinla (keluarga ! mati) (Qs' An-

Nisaa' 141: 92), kedua: dia tidak wajib membayar diyat karena ia

terbunuh di medan perang, dalam peperangan memang boleh dibunuh'

maka sesuai dengan keglobalan firmah Allah &t " Tetapi iika ia (yang

terbunuh dengan tidak sengaj,a) dai kaum (kafir) yans memusuhi kamu,

sedang ia sendiri beriman, maka (waiibtah si pembunuh membalnr

kaffarah sahaja dengan) memerdelal<an seomng hamba yang beiman."

(QS An.Nisaa,:92\, pada ayat ini tidak disebutkan diyat, Abu Hanifah

berkata: tidak wajib baginya diyat dan kaffamh karena memang boleh

membunuhnya ketika ifu, maka sama dengan kalau ia membunuh

orang yang halal darahnYa.

Menurut pendapat kami: ayat yang disebutkan di atas maka

dia membunuh orang mukmin 5rang terjaga darahnya, maka 'yang

membunuhnya bertanggungjawab atas kelakuannya sama dengan kalau

dia membunuhnya ketika tidak dijadikan tameng oleh orang kafir.

L67O. Masalair, Abu Al Qasim Al Kharqi berkata'

"Tidak boleh membunuh unta-"

Maksudnya membunuh atau membakar lebah tidak dibolehkan

ini pendapat mayoritas ulama, diantaranya; Auza',i, laits, dan syaf i,

ada orang yang bertanya pada Malik apalrah kalian membakar sarang

lebah? Malik menjawab: saya tidak tahu apa itu lebah? dan menurut

I

I
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madzhab Abu Hanifah boleh membakamya karena ada dharamya buat
kaum muslim dan dapat melemahkan pasukan perang sama dengan
membunuh heuan mereka ketika mesa pepeftmgan.

Menurut pendapat kami: apa yang diriwa5ratkan dari Abu Bakar
siddiq 4fu ia berkata pada Yazin bin Abu sufuan ketika ia mengutuskan
menjadi pemimpin perang ke syam: jangankan karian membakar
sarang lebah dan jangan menghancurkannya, dan riwayat lbn Mas'ud
bahwa anak saudaranya kembali dari suatu peperangan ia bertanya
padanya: apakah kamu membakar her,van temak dan lahan pertanian?
Ia menjawab: ia, kalian membakamp? JawabnSra: ia, apakah.kalian
membunuh anak-anak? Jawabnya:ia, Ibnu Mas'ud berkata: mudah-
mudahan kalian diampuni. Hn saidl,zoz dan diriwayatkan oleh
Tsauban hadits yang serupa7O8, dan sudah ditetapkan Nabi Muhammad
bahwa beliau melamng membunuh 1"6u1r709, dan juga melamng
membunuh henruan lsmal/lO karena ifu menrsak masuk dalam firman
Allah,

707 Adapun hadits Abu Bakar sudah dijelaskan masalah keL623 no.z9. Adapun
hadits hn Mas'ud telah' dikeluarkan said bin Manshur dalam sunattnya
Jil.2/240/2630.

708 Dikeluarkan Ahmad pada Musnadnya(Jir.s/226) dan pada perawinya ada yang
tidak disebutkan, dan disebutkan alHaitsami dalam kitab Al Majma,(Jil.s/JLz dan ii
berkata: diriwayatkan Ahmad dan ada pemwi }ang tidak disebutkan namanya dan hn
Luhai'ah padanya dhaif lemahl.

70e HR. Abu Daud datam kitab N Adab Jit. 4/sz6T. Dan hn }/ i,ah Jit:,2/gzz4.
Dan As-Darimi Jil.2/1999 dan Malik daram kitab At Muqaththa- ilit. zttotuz-
zt48). Dan Ahmad pada Mr.rsnadnya (3062/32421. Dan menurut Ahmad Syakir
sanadnya shahih.

7r0 gp. Al Bukhari dalam pembahasan tentang heq,an sembelihan dan buruan (Jil.
9/5574) dengan lafazh heuran sembelihan dan : " dilamng metnbunuh binatang ternak
abu gng lainn5n" dan Muslim dalam kitab as-shaid unz-hbath Jil.3/60/lssddengan
lafazh nya. Dan Abu Daud dalam kitab at-Adhai Jil.g/2916 dan Ahmad pida
Musnadnya Jil.2/94.
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"\1iA\iA\':r(r"'Jai',
,,Dan apabila ia berpaling (dai mukamu), ia berjalan di bumi

unfuk mengadakan kerusakan padan5a, dan merusak tanaman-tanaman

dan binatang temak, dan Altah tidak mettytkai kebinasaan" (Qs. Al

Baqarah [2]: 205). Karena yang demikian itu sejenis hewan yang

memiliki nyawa maka tidak boleh mernbunuhnya unfuk menghancurkan

kaum musyrikin sama dengan perernpuan dan anak-anak mereka,

adapun kalau mengambil madu atau memakannya diperbolehkan

karena termasuk jenis makanan png diperbolehkan'

L6Tt.Masalah:AbuAlQasimAllGarqiberkata'
"Tidak boleh menyembelih kambing dan binatang lainnya

kecuali untuk dimakan-'

Adapun membunuh halan milik orang kafir dengan tujuan

untuk menghancurkan merusak mereka (kafir) tidak diperbolehkan,

walaupun dengan alasan kita takut mereka mengambilnya atau tidak, ini

pendapat Auza'i, Laits, Syaf i, dan Abu Tsaur, sedangkan menurut Abu

Hanifah dan Malik boleh membunuhnSn dengan tujuan melemahkan

kekuatan mereka sama dengan bolehnya membunuh herrran itu di

waktu perang.

Menurut pendapit kami: bahwasanya Abu Bakar &
memberikan wasiat pada Yazid ketika mengutusnya menjadi panglima

perang: wahai Yazid janganlah mernbunuh anak-anak, perempuan,

orang fua bangka, dan iangan merobohkan bangunan, merusak pohon

yang sedang berbuah, dan juga hamn dan kambing kecuali untuk

dimakan dan juga tidak boleh mernbakar saftmg lebah dan juga
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menyiramnya, karena Nabi Muhammad S melarang membunuh

hauan, dan karena he,,r,ran ifu juga harus dihargai sama dengan anak-

anak dan perempuan

Adapun dalam keadaan perang maka boleh mernbunuh kaum

musyrikin bagaimanapun caranlra kecuali jika mereka sudah dapat

dikernbalikan dan terkepung, dan dengan alasan ini maka boleh

membunuh perempuan dan anak-anak pada malam hari dan ketika

berada di tempat persembunyian (penjara) iika ketrka mernbunuh

merdra tidak dengan sengaja dan tidak dalam keadaan sendirian dan

berbe&a juga kalau masih ada cam ynng lain, dan membunuh heunn

temak mereka dengan perantara itu dapat membunuh mereka dan

menaklukkan serta mencerai-berailon mereka dan kami sudah jelaskan

pada hadits Mudadi dirnana ia menyernbelih kudanya k€fika di

Ro,,,u.711

Diriwayatkan juga bahwa Hinthah bin Rahib menyembelih kuda

Abu Sufiyan kefika perang Uhud dan melemparkannga dan diketahui

hn Syu'ub712 6ulalr, hal ini tidak ada pe6edaan pendapat.

Pasal: Jika hewan tersebut disembelih untuk dimakan
dan memang dibufuhkan dan memang harus disembelih
tidak ada pilihan lain maka diperbolehkan tanpa ada

perbedaan pendapat karena kalau mernang sudah jadi kebutuhan

harta yang terjaga dan orang muslim pun boleh apalagi hewan'orag

kafir, jika tidak dibutuhkan, maka harus kita lihat dulu kasusnya, kalau

tujuan menyembelih holuan ifu hanyn unfuk dimakan seperti ayam,

merpati, dan seluruh jenis burung dan binatang buruan maka hukumnya

711 14u1', dijelaskan di footrote sebelumn3Ta no.120 masalah ke1639.
712 pi5eguikan hn Hajar pada At-Talktrish Jil.4/724 dan ia berkata: diriwayatkan

Baihaqi dari jalan Syafi'i tanpa sanad, dan disebutkan Al Waqidi dari para syeikhnya

dan menyebutkannya panjang lehar Jil.L/273. Dan Ibn Ishaq pada Al Maghazi tanpa

menyebutkan penyembelihan heuan.
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sama dengan makanan menunrt jamaah karena menyembelihn5n hanya

unfuk dimakan dan jumlahnSp juga sedikit kalaupun dibagi maka sama

dengan makanan, jika heuran itu dibutuhkan kefika perang seperti kuda

tidak boleh menyembelihnya unfuk dimakan ini sudah mufakat para

ulama, jika halan selain ifu seperti kambing, lembu, sapi, tidak boleh

juga menurut Al Kharqi.

AI Qhadi berkata: dibolehkan sama dengan pendapat Ahmad,

karena hev,an ini sama dengan makanan untuk dimakan dan jenis

makanan sma-sama dibolehkan. Jika menyembelih he',rran unfuk

dimakan maka tidak boleh memanfaatkan kulitrya karena yang

dibolehkan hanya mernakanngra saja sedangkan selainnya tidak,

Abdurmhman bin Mu'adz berkata: makanlah daging kambing dan

kembalikanlah kulitrya pada ghanimah. 713 K**u ini adalah her,ruan

yang boleh dimakan sama dengan boletnrya memakan burung.

Adapun alasan Al l$arqi hadits Snng diriwayatkan Said bahwa

Abu Al Ahr,vash bercerita pada kami dari Sammak bin Harb dari

Tsa'labah bin AI Hakam berkata: kami menemulmn kambing musuh

maka kami memmpasnya maka kami sembelih ketika kami
memasaknya Nabi Muhammad 4S datang kepada kami seraya

bersabda, "saungguhryn hevran rampasan tidak halal.'vl4 5n6u6

hewan ini mahal harganya dan sangat dibufuhkan dan diinginkan para

pejuang unfuk dibagi dan memungkinkan unfuk dibawa ke negara Islam

berbeda dengan burung dan jenis makanan lainnya.

Akan tetapi kalau ada izin dari pemimpin diperbolehkan

memakannya, alasannya riwayat dari 'Athiyah bin Qais berkata: jika

713 1"61', dijelaskan sebelumnya no.250.
714 5u16 bin Manshur mentakhrij dalam Sunan-nrSa Jil.2/2411/.2637. hn Majah

dalam N Fitan (J:1. 2/39381, dan ia berkata pada Az-Zawaid: bahwa sanad Haditsnya
shahih dan Thayalisi 1195 dan Al Hakim (Jil. 2/L341dan menshahihkan haditsnya
dan Adz-Tahabi memilih untuk diam dan sama dengan pendapat Al Hakim dan Ahmad
pada Musnadrrya Jil.4/194 dan Jil.5/367 dengan sanadnya shahih.
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kami pergi ke peperangan dan kami telah mengumpull<an ghanimah

maka pemimpin akan menyerukan pada kami, "ketahuilah barangsiapa

yang ingin sesuafu dari ghanimah ini maka ambillah sesungguhnya kami

tidak mengetahui yang mana yrang kamu kehendaki" (HR Said), begitu

juga ketika membagi ghanimah, alasannya hadits yang diriwayatkan

Mu'adz ia berkata: "kami berperang bersama Nabi Muhammad $ pada

perang Khaibar maka kami mendapatkan ghanimah maka Nabi

Muhammad $ membaginya kepada kami sebagian dan sebagian

lainnya tetap jadi ghanimah" (HR Abu Daud).

Said berkata: Ismail bin Abbas bercerita kepada kami dari

Abdillah bin Abdillah bin 'Ubaid bahwasanya ada seorang laki-laki

menyembelih kambing dan rnemasakn5n di negara Roma ketika sudah

matang ia berkata: wahai kalian manusia mari kita makan daging ini

sungguh sudah dibolehkan bagi kamu, maka Makhul berkata: wahai

Ghassani apakah kamu datang kepada kami unfuk memberikan daging

ini? Ia memjawab: ia wahai Abu AMillah bagaimana menurut kamu

tentang rampasan ini? Makhul menjawab pasal: tidak ada rampasan

yang diizinkan unfuk memakannya.Tls

Pasal: Kita fidak membedakan diantara seluruh

hewan pada masalah ini dan yang lebih kuat menurutku
hewan yang susah bagi kaum muslim unfuk menaklukkan
dan mengambilnya dan hewan lnng digunakan orang kafir
ketika berperang seperti Kuda boleh menyembelihnya dan
merusaknya karena hev.ran ini juga tidak diperbolehkan menjualn5n

untuk orang kafir maka meninggalkan dan membiarkan kuda tersebut

tepat bersama orang kafir akan lebih utama trntuk dihammkan dan jika

baik untuk dimakan maka bagi kaum muslim boleh menyernbelihnya

dan memakannya baik karena dibutuhkan dan diperlukan atau tidak

715 5ui6 bin Manshur mentakhrij dalam S.rnarnla (Jil. 2/242/26391.
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dan adapun selain yang dtra macatn ini tidak boleh membunuh dan

merusaknya karena fujuannya hanSn unfuk merusak saja tanpa ada

tujuan lain dan Nabi Muhammad s[ telah melarang menyembelih

heru.ran kalau bukan unfuk dimalolr.7l5

1672; Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Tidak boleh memotong pepohonan mereka, membakar

kebun dan pertanian mereka kecuali mereka melakukannya

pada negara kita (Islam) maka dibolehkan sebagai pelaiaran

bagi mereka.'

Secara umum pepohonan dan kebun (pertanian) terbagi

menjadi tiga bagian:

Pertama: Pohon dan kebun yang harus dan boleh dirusak dan

dihancurkan seperti dekat dengan markas mereka dan terhalang untuk

mernbunuh mereka atau mereka bersembunyi padanya dari kaum

muslim atau harus dipotong unfuk meluaskan jalan atau agar bisa

berperang, menutup mata air, memperbaiki jalan, unfuk kayu tombak,

dan lain-lain, atau orang kafir melakukannya di negara kita (lslam)maka

boleh dilakukan juga pada negara mereka sebagai pelajaran, kalau yang

demikian ini diperbolehkan tanpa ada perbedaan pendapat.

Kedua: yang dapat memberikan mudharat pada kaum muslim

bila memotongnya karena mereka mendapatkan manfaat darinya

selama ini untuk memberi makan kuda dan hewan temak lainnya,

tempat bernaung dan berteduh, mereka memakan buahnya, atau sudah

menjadi kadisi antara kita dan musuh tidak boleh memotongnya jika

kita memotongnya maka mereka juga suatu sapt akan membalasnya

dengan memotong pohon milik kita, kalau yang demikian diharamkan

715 1"61, dijelaskan no.76 pada masalah kel557.
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untuk memsak dan memotongnya sebab akan memberikan mudharat

dan kesukaran bagi kaum muslim.

Ketiga: selain dua bagian yang di atas, yang tidak memberikan

mudharat bagi kaum muslim dan juga manfaat kecuali kemarahan dan

dharar bagi orang kafir, ada dua pendapat: pertama: tidak boleh

alasannya Hadits Abu Bakar dan wasiatnyaTlT dan juga riwayat lain

yang sama dengan riwayat Abu Bakar yang diangkat (marfu') kepada

Nabi Muhammad $ dan karena tindakan ifu merusak dengan sengaja

maka tidak boleh sama dengan menyembelih hewan, ini pandapat

Auza'i, [-aits, dan Abu Tsaur, pendapat kedua' dibolehkan, ini

pendapat Malik, Syafi'i, Ishaq, dan hnu Mundzir, Ishaq berkata:

membakar ifu sunnah jika memang memberi bahaya dan kerugian yang

lebih bagi musuh sesuai dengan firmah Allah &,

A-A {g "48 tGl 1:. J t- $ i,fr U,

|6fAfl;irtci"
'Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang'

oftng kafir) aau 5nng kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokokryn,

maka (semua ifu) adalah dangan izin Allah; dan karena Dia hendak

memberikan kehinaan kepada oftngorcng fasik." (Qs. Al Hasyr [59]:

5).

Diriwayatkan Ibnu Umar: bahwasanya Rasulullah membakar

pohon kurma bani An-Nadhir dan menebangnya sehingga habis kosong

maka turunlah firman Allah:

7u Tehh dijelaskan di footuiote sebelumnya.
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"Ap aja Snng l<amu t&ng dari pohon kutma (milik oftrng-

oftng l<aftr) abu gng karnu bbr*an (tumbuh) bedin di atas pokola5n,

maka (semua itu) adahh dagan izin Allah; dan lmrqa Dia hendak

memberikan kehinaan ke@a onnuonng fasik.'lQs. Al Haq,n [59]: 5)

dan diabadikan dalam epir ol€h Hasan'718

Wa hana 'ala sunati bni fuwi

Hariqw bil buonimh mtsbthir

Kedb men*angi httni mqel<a tqhirn

Dazgan memhkar hingga rusak bemt yang

membuat mqel<a puttts as. (Mutbkqun u1ui11f19

Riwa5rat dari Az-Zuhri ia berkata: Usamah bercerita padaku

bahwasaqla Nabi Muharnrnad * berianii padanln seraya bersabda:

Serbu dan pemngilah Ubnau pda paqt hari dan bkarlah pepohonan

merel<a (HR Abu Dau{720 ditanr pada Abu Mashar Ubanni, ia

menjawab: kami lebih mengerti dan faham tentangnya terletak di Babna

Palestina, yang benar adalah Ubnau sebagaimana disebutkan pada

riwayat ia adalah suatu daerah di Kark si pesisir Syam tepat pada

daerah dimana terbunuh aSnhnya disana, adapun Babna satu daerah

718 ghut dan tinjau kembali pada Bait s5nir dalam bril Lisan Al Amb (Jil. 4/513).
71e gp. Al Bukhari pada Al Hars wa Al Mazari'ah (Jil. 555/2326) Fath Al Bari,

dan Muslim pada Jihad (Jil. 3/3@/1365-1366h Abu Daud dalam pembahasan

tentang Jihad (Jil. 3/2615), dan kata Al Buwairah kalimat mushagharah yaitu kebun

kurma Bani Nadhir.
720 p13. Abu Daud dalam pernbatrasan tentang Jihad (Jil. 3/2616), hn Majah (Jil.

2/28/.31dan sanad haditsnya dhaif, lihat iuga riwayat hn Majah dhaif (624) Ubanni:

nama daerah di negara Palestina, antara'Asqalan, Maqshurah dan Ramlah yang sering

disebut Yubanni.
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yang ada di Palestina sedangkan Usamah tidak pernah kesana dan tidak

pernah diperintahkan Nabi IVluhammad untuk berperang l<esana karena

terlaiu jauh dan jalan kesana juga tidak aman karena iokas'i ciaerahnya

di tengah-tengah kota dari sudut lain dekat dengan Syhrn kalau

seandainya Nabi Muhammad S rnemerintahkannya untuk berperang

kesana bagaimana mambawa berita darinya sebab berbeda dengan

lafazh riwayat dan akan rusak maknanya.

L673. Masalah:'Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Tidak boleh menikah di negara musuh kecuali hasratnya
sudah tidak tertahan lagi maka dia boleh menikah dengan
muslimah dan harus 'azal (mengeluarkan maninya di luar
rahim) tidak boleh menikah dengan perempuan rnusuh jika
ada yang membeli budak perempuan maka tidak boleh
menyetubuhinya dari depan (fa$ kalau masih di negara
musuh-

Maksudnya: Allah yang lebih tahu, barangsiapa yang masuk ke

negara musuh dengan aman, adaptm jika ia berada bersarna pasukan

kaum musiim ia boleh rnenikah, telah tiiriwayatkan Said bin Hilal
" baltwasanya bercerita bahwa Nabi Mithammad ifumenikahkan Abu

Bakar dengan Asma binti Ilmais dan mereka dibataah naungan

bendera ummat lslam" (HR Said)721, karena orang kafir tidak ada daya

upaya lagi untuk ummat Islam pada saat itu sama dengan kalau sudah

berada di negara Islam.

Adapun tawanan perang tidak boleh menikah selama ia masih

tawanan, karena ia terhalang unfuk jima' nantinya dengan istrinya, jika

istrinya ditawan juga bersamanya maka nikah mereka berdua sah, ini

pendapat Zuhri seraya ia berkata: tidak boleh tawanan perang menikah.

721 Dikeluarkan Said bin Manshur dalam Sunan-nya2/372/2869 dari thariq Amr
bin Harits dari Sais bin Abu Hilal Ia menceritakannya dan sanad haditsnya dhaif.
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kalau masih berada di kekuasaan musuh, Hasan mernakruhkannya

selama masih di negam Musyrik, karena tawanan perang jika

melahirkan anak, maka anak ifu akan jadi budak mereka, Ahmad

ditan5n tentang tawanan perang yang dibeli seseormg bersama istrinya

apakah ia boleh menyetubuhi istinya? Ahmad menjawab: bagaimana ia

menyetubuhinya mungkin diantam mereka juga ada yang

manyetubuhinya juga.

AlAtsmm betkata: saya katakan padan5n, mungkin perernpuan

tadi akan disandarkan dengan anak bersarna mereka, ia berkata: ini

juga, jika masuknya ke negara dengan alrlan seperti pedagang

dan lainnya ini yang dimaksud l(harqi insln Allah, maka tidak

selayaknya ia menikah karena tidak ada rasa atnan jika ia mendekati

iskinya apalagi kalau sampai istrinya melahirkan maka anak tersebut

akan rnenjadi budak mereka, atau besar disekitar kaum kafir besar

kemungkinan nanti akan ikut pada agama mereka juga, jika hasratnya

tidak terbendung lagi maka dibolehkan menikah dengan seorang

muslimah karena dalam keadaan darumt dan harus dikeluarkan di luar

rahim agar tidak menganduilg dan tidak boleh menikah dengan

perempuan kafir karena jika dari mereka maka anaknya nanti akan jadi

milik mereka maka akan ikut ibunya dalam beragama (kafir), Al Qadhi

menanggapi tentang pernyataan Kharqi: ini adalah larangan yang

dibenci bukan larangan Snng diharamkan karena Allah berfirman:

<)"$'e
'Dan dihalalkan bagi lamu selain gng danih'an (tnifu) mencari

btri-isbi dangw hartamu untuk dikawini bukan untuk benina."(Qs.An-

Nisaa'l4l:241.

{$e F'.J*,
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Pada dasam37a, hukumnla adailah halal rnal. fidak boleh
dihammkan dengan perkara yarry sgk (yrang ada keraguan padanya)
dan u'nhan (bimuang) hanla sap kami rnalmhkan basrnya untuk
menikah dengan perernptran kafr karena nanti anak lnng dilahirkannln
akan menjadi budak mereka dan akan dialri tentang ketrufiran oleh
sebab itu pemilohannya mernbawa pada kenrsakan Snng sangat besar
maka bertarnbah lagi kebencian itu jilo meniloh dengan perernpuan
dari mereka, karena pada kenyataannya nanti anak 5nng lahir dari hasil
hubungan mereka berdua akan ikut ibunya png.kafir, rnalo ia akan
menpdikan anak itu kafu juga.

Begitu j,ga hukum Islam jika seandainln salah satu orang tua
mr.rslim atau menikah omng muslim dengan perempuan l<afu ddnni
dan jilo kaum muslim mernbeli budak perempuan dari mereka 0<afir)
rnaka fidak boleh menyetubuhinSaa di negara lofir karena ada
kekhauratiran anaknla nanti akan merd<aradil€n hrdak dan lofir.

PasaL Tentang Hiirah

Hfrah adalah: keluar dari negara kaftr menuiu negam Islam,
Allah berfirrnan:

6g,S A tjl 6 -dy4^<4rxi,#j ir-:li 
-t 

y

il rJ6u6ri( O A{r*,

"saungguhnla orznsFoftng jang diunktkan matailat datam
keadaan menganiaSa diri sendiri, kepda mae,l<a) malaikat b*tan5n:
ohhm kadaan bsain^na lamu hi ?." Mqda manfiiwab , ,Adatah

.K

g

a-

tjsqL'r;;;'fr brlK
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l<ami omngomng gnng tatindas di nqai (Mekah)." Pam malail<at

berl<aa , "Bul<anl<ah bumi Allah itu luas, sehingga lannu dapt berhiinh

di bumi ru 7"(Qs. An-Nisaa' 141:97)-

Diriwayatkan dari Nabi Muharnmad $ bersabda,

"&5D t*lindung dari samng muslim dianbm omng musyrik

maka jangan ryalakan api maela berdm- " (HR Abu Daudfzz

Maknanya adalah tidak pada tempat melihat api mereka dan mereka

juga melihat apinya jil6 dindalgn, selain apt dan hadits di atas masih

banlnk lagr yang menjelaskanqn.

Adapun hukum hijrah tetap ada dan tidak akan terputus hingga

hari kiamat nanti pendapat mayoritas para ilmuan Islam, suafu kaum

berkata bahwa hijrah sudah terputus tidak ada lagi karena Nabi

Muhammad teah bersabda:
lo /

^Ht',.sJi e'LaI.J. Y

"Tidak aia hiimh setelah kota Mekkah,'723 6* iu

berkata: 'bunggwh telah terputrts hiinh kecuali iihad dan niat "l24 9*'
diriwaya&an Shafiran bin UmagTah kefika ia masuk Islam dikatakan

padanya: bahwasanya belum beragama seseorang ifu sebelum ia hiirah,

maka ia berangkat ke Madinah dan berjumpa dengan Nabi Muhammad

S rnuku nabi bertanya padanSn: apa tnng manyebabkan kamu datang

wahai Abu Wahab? la berkata: ada yang mengatakan bahwa

bahwasanya belum beragama seseorang ifu sebelum ia hijrah, nabi

bersabda: "Rianglah Abu Wahab ke gwnungganung kota makkah

72211g. Abu Daud dalam penrbahasan tentang Jihad tdil.3/26215); fur-Nasai pada

al-Qisarnah Jil.8/4794, nrmidd pa/1a As-SiWr Jil.4/L6O+L605, dengan sanad

hadlbnya shahlh.
723 6p. Al Bukhari pada alJihad Jil.6/2773 Fath N hd, Mrrslim pada al-lmarah

Jil.3/ 86 / 1488. Attmad pada Musnadrya Jil.l / 226/266 /316 -
724 6Sul penielasan pada hadits sebelumqn
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tetaplah di daqah kanu masing,nwing sungguh telah putus aniumn

hijmh kecuali jihad dan nkt'(liRSai4zzs.

Menurut pendapat kami: hadits png diriwaSntkan Mu'awiynh,

dia berkata: saln mendengar Rasulullah $ bersabda,

cF o; t-fii'efr ,p i4tA,rx t
Aj;'ul,J3lt'i9 &t-;ll

"Aniumn hijnh tidak al<an taputus sehingga pinfu tobat

tertutup dan pintu taubh frdak akan tutufup kauali makhari terbit

dari amh bamt" (HR Abu Daud).725 Diriwayatkan dari Nabi

Muhammad $ bahwasanln ia bersaMa:

3ry, ok"?4tgx,t
"Tidak akan taputts hijnh selama masih ada jihad. "(HR Said

dan 5nng lanltzz

Keumuman ayat dan hadits lainnSn yang menunjukkan tidak

tertutupnya hijrah dan hijmh itu akan tetap ada setiap masa, adapun

maksud hadits-hadits yang diawal adalah: tidak ada hijrah setelah

menaklukan dari daerah yang sudah ditaklukkan, adapun pendapat

Shafi,van bahwa hijrah telah terputus yaitu dari makkah, karena definisi

725 p1r"1*rLr'r Said bin Manshur Dalam Sunan-n1B Jil.2/737/2352, Nasa'i Pada

as-Sunan Jll.7/4t80, dan juga dtlaniutkan Abu Daud pada alJihad dengan
nnglaas3/2480 dengan sanad hadibn5ra shahih.

726 11P.- Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad (Jil. 3/24791, Ad-Darimi
dalam pembahasan tentang ,4e-SW Qil. 2/25121, Ahrnad dalam Musnadnya (Jil.

4/991dan sanad hadibnya slnhlh.
7n Said bin lvtandhur mentakrhrl dalam Sr.marrya lJll. 2/138/2354); /tn-Nasa'l

dalam pembahasan tentang Bnl' at (Jll.l / 4183, 4184).
Atrmad pada Musnadrrya (1/192,4/62,5/n0,363,375), dan sanad haditn}n

shahlh.
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hijmh adalah kelmr dari negara omng kafir jika sudah dikuasai kaum

muslim maka tidak negara kafir lagi.

Maka tidak ada lagl hijmh darinya, begini juga dengan negara

lainnya Snng sudah dikuasai kaum muslim tidak ada lagi anjuran hijrah

darinya malah dianjurkan untuk hijmh kepadanya, kalau penjelasan ini

sudah dapat dimengerti maka orang yang hijrah itu ada tiga macam:

Pertama: Gang yang wajib hijrah, yaifu orang yang mampu

hijrah dan tidak leluasa ia mengeriakan agamanya dan tidak

memungkinkan lagi unfuk menetap tinggal disana unfuk melaksanakan

ka,,vajiban agamanya dengan ancaman orang kaftr, maka dia wajib

hijmh karena Allah & berfirman:

KiJ6";,K35K {1 rJt;"6rta
b -. ?

Jiti;re'$;c Ai.*rA

e \j6 #ir -d)t@i fri;; i,$i't y

'vsq"45.i,il

@W
"sesungguhn5a oftngoftng gng diuaf'atkan malaikat dalam

keadaan mengania5m diri smdiri, (kepada merel<a) malaikat bertan5n,

'Dalam kadaan l<amu ini?." Mereka menjawab, 'Adalah

kami orang-omng Snng tertindas di nqeri (Mel<ah).' Pam malaikat

berkata, "Bukankah bumi Altah itu luas, sehingga lamu dapat berhijmh

di burhi ifu ?" arung-onng ifu temphSa neml<a Jahannam, dan

Jahannam itu seburuk-buruk tetnpt kqnbli." (Qs. An-Nisaa' [4]: 97)

ayat inilah adalah ancaman png berat menunjukkan wajib, karena
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unfuk menegakkan agamanlra wajib bagi yang mampu, sedangkan

hijrah adalah jalan safu-safunya unfuk menyernpumakan agamanya

kalau suafu kewajiban tidak bisa dilaksanakan kecuali harus melakukan

sesuafu maka sestnfu itu menjadi wajib.

Kedua: orang 5nng tidak wajib hijrah, yaifu orang lernah,

mungkin karena sakit atau tidak suka menetap pada daerahnya atau

karena lemahnya seperti peremptran dan anak-anak dan yang sernisal

mereka, maka dia tidak wajib hijrah, ftrmah Allah &:

U-0fri1; ^b
6iL$;xi3(s

"Kauali mtzreka Sang tutindas bik lakilaki abu mnita
ataupun anak-anak 5ang tidak manpu berdaja upatn dan tidak

mengebhui jalan (untuk hijnh) mqeka itu, mudah-mudahan Allah

memablkanrya. Dan adalah Allah Maha Pemabf lagi Maha

Pengampun." (Qs. An-Nisaa' l4l. 9&99), dan juga tidak disunnahkan

untuk hijrah karena ia ditak mampu.

Ketiga: orang png disunnahkan (dianjurkan) untuk hijrah tidak

diwajibkan, yaifu orang yang mampu untuk hijmh akan tetapi

daerahnya itu memungkinkannya unfuk melaksanakan agamanya dan ia

tinggal di negara kafir, maka disunnahkan balinya untuk tetap hati-hati

dari kejahatan mereka dan akan sernakin banyaknya kaum muslim dan

menolong mereka dan menghindar dari banyaknya jumlah orapg kafir

dan bercampur serta bergaul dengan mereka dan harus waspada dari

kejahatan mereka.
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Maka ia tidak uniib hijmh karena ia masih bisa melaksanakan

perintah agarnanya walaupun ia fidak hijmh dan sungguh Abbas paman

Nabi Muhammad & tetap tinggal di mak*ah walaupun ia sudah masuk

IslamT% dan kami riwa}ratkan bahwa Nu'aim an-Nahham kefika ia ingin

hijrah datanglah kaumnya Bani 'Addi seralla mereka berkata padanya: '

tetaplah tinggal bersama kami dan kamu tetap dalam agamamu, dan

kami akan menghalangi orang yang in$n mencelakanmu dan

melukaimu dan sudah cukup banSnk pengorbananmu buat kami dan ia

adalah ofng yang mengurus anak yatim bani 'Addi serta janda, duda,

orang miskin, maka ia mengurungkan niatnln r:nfuk hijrah beberapa

saat kemudian ia hijmh setelah itu.

Nabi Muhammad S bersaMa padaryra:

"sungguh kaummu sangat sapng pdamu dari pada kaumku,

kaumku mengeluarl<anku dan mqeka ingin manbunuhku sedangkan

kaummu menjagamu dan melamngmu mfuk hiimh" ia menjawab:

wahai Rasulullah akan tetapi kaummu mengeluarkanmu kepada

ketaatan pada Allah & dan jihad melawan sedangkan

kaumku rnenahanku dan menghalangiku dari hiimh dan mentaati Allah

$, atau perkataan yang semakna dengan ini.729

1674. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Barangsiapa masuk ke negara musuh dengan arnan maka
janganlah menipu mereka pada harta yang mereka miliki
dan tidak bermuamalah dan transaksi pada mereka dengan

riba."

7?3 Uhat penjelasannSra dalam kltab
Jit.3/t&-L67

729 65u1 penjelasanqn dalam kitab
Ishabah karangan lbn Halrr Jil.6n47.

Usd Al Glrabah karangan hn Al Abir

Usd Al Slnbh lJtl. 5/2M', dan kitab Al
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Adapun tentang keharaman riba pada negara kaftr sudah kami

sebutkan pada penjelasan riba sebelumn1a730 dan firman Allah &'

@u;iiltJ
"Dan menghammkan rrba." (Qs. Al Baqarah [2]: 275), dan

seluruh ayat dan hadits yang menunjukkan akan haramnya riba secara

umum tidak pandang ternpat dan waktu, maka menipu dan khianat

pada mer'eka dihammkan, karena mereka telah memberinya rasa aman

yang bersyarat agar dia tidak mengkhianati mereka.

Oleh sebab itu jika oftmg kafir juga datang ke negara Islam

dengan aman, kemudian ia berkhianat maka penjanjian jaminan

keamanan tadi batal dengan sendirinya, kalau sudah jelas maka tidak

boleh mengkhianati mereka karena ifu penipuan dalam agama kita

tidak" dibolehkan menipu, dan Nabi Muhammad $ bersabda,

"Kautn muslim tetap pda s5nmtgang mqela bua{'731.

Jika ia mengkhianati mereka atau malah mencuri harta mereka

atau melakukan 
'fuansaksi riba dan meminjam uang maka harus

dikembalikan apa yang diambilnya tadi pada masing-masing pemiliknya,

jika pemilik bamng tadi datang ke negara Islam dengan jaminan

keamanan maka harus dikernbalikan padanya, atau dikirim kembali ke

negara asalnya harta yang dicurinya tadi, karena ia mengambilnya

dengan cara yang haram, maka ia wajib mengembalikan apa yang

diambilnya sama dengan kalau ia mengambil (rnencuri) harta orang

muslim.

1675. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika ada penjanjian antara orang kafir dengan kaum

73014u1l direlaslon pada hadibt ke5/48;2484..
731 14u1, diielaslGn sebelumnnya h:dllb kA/Yg.
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muslim kemudian mereka mengkhianati dan melanggar ianii
tersebut maka harus diperangi dan dibunuh setiap laki-laki

dewasa tidak boleh menawan anak-anak mereka dan

memperbudakn}n kecuali anak yang lahir setelah melanggar

perianiian."

Secam ulnurn bahwasanya ahli ddzimmi (omng kafir yang

menetap di negam Islam dengan jaminan keamanan) mengingkari

perjanjian dengan kaum muslim atau ia merninta jaminan keamanan

pada seomng mr.rslim unfuk dirinya dan kelmrganya kemudian dia

ingkar dengan janii itu maka hargs dibunuh dan anak-anak mereka

tidak boleh ditawan kalau lahir sebelum ingkar janji, karena janji itu

mencakup mereka secara keseluruhan maka termasuk juga keluarga

mereka.

Akan tetapi yang ingkar jan;i hanya orctng de'd/asa diantara

mereka maka yang boleh dibunuh dan dihalalkan darahnp hanya

mereka saja, atau mungkin saja 5nng mernbuat perjanjian dan jaminan

keamanan hanya buat dirinf sendiri tanpa keluarganya, maka

perjanjian ynng batal adalah hanya dia saja sedangkan keluarganya

tidak, batal dan ingkamp atas perjanjian hanya bisa dilakukan laki-laki

yang sudah dewasa (balighl tanpa keluarga mereka maka yang dihukum

juga hanya mereka saja.'

Ahmad berkata: perempuan 'Alqamah bin 'Alatsah berkata

ketika suamin5a murtad: jika 'Alqamah murtad maka saya tidak akan

mu66d732. Hasan berkata tentang orang yang mernbatalkan janjinya:

tidak ada umsan anak-anaknya padanya sesdikitpun, adapun anak yang

lahir setelah batalnya perjaniian maka boleh dijadikan budak karena ia

belum ada jaminan keamananqn pada saat itu sama dengan apa yang

732 pi14-r1-', hn Abu Slnibatr padr- ahliw bab rna Cahr fr ar-njuli gdimu
bwruna grbddu (apa pendapat mereka tentang s€orarg png masuk lslam kemudian

ia nrtrrtad) Jil.12/2&.
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kami katakana jika berada pada negam oftmg kafir atau berada dalam

negara Islam, adapun p€rernpuan mereka jika berada di negara kafir
dan mentaati atau tidak mengikuti suaminya ketika inembatalkan
perjanjian maka boleh menjadikannya tawanan perang karena ia sudah

dera,asa dan berakal dan sudah batal janjinSa sama dengan lelaki
danrasa, jika perjanjiann5n tidak batal rnaka janjinya juga tidak akan
batal dengan batalnSn perjanjian suaminya.

Pasal: Adapun ahli perrdam aran (hudnahljika mereka
membatalkan perjanjian maka halal darah mereka, harta
dan ditawan anak-anak mereka, karena Nabi Muhammad $
membunuh orang Bani Qumizah dan menawan keluarga mereka dan
mengambil harta mereka ketika mereka membatalkan dan melanggar
perjanjian.T33 Adapun kadisi orang Qumiys jika diantara mereka ada
yang membatalkan perlmjian maka mereka akan menghalalkan -
darahnya yang sebelumn5ra diharamkan damhnp.734 Karena akad
hudnah akad yang sudah ditentukan janska waktunya (muu,nqqafi ar<arr

selesai jika masanya sudah habis, rnaka akan hilang dan gugur akad
perjanjiannya seperti akad ijanh dan berbeda dengan akad ahlu
dmimmah.

Pasal: Adapun makna hudnah adalah bahwa orang l<ahr (ahtut
harb) merrbuat perjanjian unfuk tidak berperang dengan janska wakfu
yang ditenfukan dan dengan upah (ganjamn), kalau perjanjian tanpa
upah biasanya disebut dengan muhadanah, muwa,adah, dan
mu'ahadah, ini diperbolehkan dengan dalil firman Allah &:

73314u1, dijelaskan sebelumnyaa no.l06 rnasalah ke1834
7u Lihat kembali nanti yang alon dibahas pada penfrrnjian Hudaibiah pada hadits

png sesudahnya.
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'"{Fi
"(Inilahpangtaan)pantufusanhubungandanNlahdan

RasulNg ,ans dihadapl<an) kepada oftng-oftng musyrikin @ng l<amu

(traum muslim) telah mengadalan perianiian (dengan mereka)' (Qs. At-

Taubah [9' 1). Dan firman Allah 5nng lain:

6€+G'njJ.lx.\#aV

"Dan iitz merel<a andong kepda perdamaian, maka

condonglah kepdang."(Qs. Al Anfaal [8]: 61)'

'Hadits l,ang diriwayatkan Marwan dan Musawwar ' bin

Muhhnrmah bahwasan5n Nabi Muhammad $ menrbuat perjanjian

dengan Shalih bin Suhail bin Amr (perwakilan kafir Qmisy) di

Hudaibiyah untuk tidak berperang selama 10 tahun.735 Karena dengan

perjanjian itu malah melernahkan kaum muslim maka dibuaflah

perjanjian hingga kaum muslim kembali kokoh dan kuat'

Hal itu tidak boleh dilakukan oleh kaum muslim dan harus dikaji

ulang oleh kaum muslim, mungkin perjanjian ifu karena mereka tidak

mampu lagi berperang dengan kaum muslim atau agar tidak bertambah

lagi orang yang masuk Islam, atau mereka membayar upeti'

ma,rajibkan mereka mengikuti agama millah, dan yang lainnya dari

perjanjian.

Kalau ini sudah jelas maka tidak boleh muhadanah saja tanpa

ditentukan dan ditetapkan berapa lama masnya, karena ini biia

menghilangkan dan menghapuskan jihad secara keseluruhan, dan juga

73s rB. Abu Daud pada alJihad Jll.3/2766, Baihaql dahm ,4s-1umn Al Kubn

Jil.9/227,228, dan sanad haditsryra Hasan.
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tidak boleh disyamtkan bolehnya mernbatalkan perianjian dari satu

pihak saja, Abu Bakar berkata: png dernikian itu akan menghapus

akad perjanjian ifu sendiri maka fidak sah sama dengan kalau

dis5nratkan pada akad jual beli dan nikah.

Al Qhadi dan Spfi'i berkata: Sah dan dibolehkan karena Nabi

Muhammad S membuat perjaniian pada penduduk Khaibar dan

menetapkan bagi'mereka apa !/ang sudah ditetapkan Alllah &.736

Dan ini tidak sah karena sudah menjadi akad yang lazim maka

tidak boleh membuat persyaratan batalnya sebagaimana akad-akad

yang lainnya dan tidak ada antara Nabi Muhammad S dut penduduk

Khaibar hudnah sessungguhnya dengan kasih menaklukkannya dengan

kekerasan dan paksaan akan tetapi mengendalikan mereka dengan

baik, dan ini yang dikatakanqn pada mereka.

Ini menunjukkan bolehnyn bersekufu dan bukan perdamaian

sudah ittifaq ulama dan sudah sepakat dan pada saat ifu semuanya

terpaku dan diam, seandainya ada q,rarat dalam perdamaian karena

saya (Nabi Muhamamd €f) al<an menetapkan bagi kamu dengan apa

yang sudah Allah tetapkan buat kamu maka tidak sah bagaimana

mereka menjadikannya alasan dan dalil dengan bergabungnya mereka

dengan oftmg lain bahwasanya tidak boleh membuat syaratnya.

Pasal: Akad hudnah fidak sah iika tidak ditentukan
masa dan waktunyra ( berapa lama jangka perianiiannF)
sebagaimana yang telah kami sebutkan, Al Qadhi berkata: tidak

boleh lebih dari 10 tahun, ini juga pendapat Ahmad, Abu Bakar,

madzhab Syafi'i, sesuai dengan firman Allah:

736 HR. Al Bukhari pedla ,asy-Syuruh (Jll. 3/27301 Fath Al kri dan Malik dalam

l4trtb Al Mumththa' lJil. znnBl.

I
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"Maka bunuhlah orzngomng musyrikin ifu dimana aia kanu

jumpi mqel<a." (Qs. AtsTaubah [9lt 5) ayat ini umum dan

mengkhususannya dengan 10 tahun karena antara perianjian damai

Nabi Muhammad $ dengan kafir Quraisy pada hari Hudaibiah 10

tahun lamanp maka jika lebih darrinya tetap masuk pada keumuman

firman Allah di atas, dengan pemlntaan ini jika lebih dari 10 tahun

maka batal perianjiannya, apakah batal juga 10 tahun? Ada dua

pendapat jika ditiniau dari perbedaan transaksi dan akad perjanjian

damainya.

Abu Al Khathab berkata: boleh lebih dari 10 tahun jika menurut

pemimpin ada kemaslahatan, ini juga pendapat Ahmad, dan juga

pendapat Abu Hanifah karena ini akad maka boleh 10 tahun maka

boleh juga kalau lebih seperti al<ad iiamh,.adapun mengkhususan'

keumuman ayat di atas haryn dari sisi saja, jika lebih dari 10

tahun boleh juga kalau ada maslahat padanya karena masih banyak

lagi perianjian damai k€fika perang.

Pasal: Boleh bermuhadanah dengan mereka selain

harta, karena Nabi Muhammad & membuat ianji damai

pada hari Hudaibiah pada selain harta, dan boleh atas harta

yang diambil dari mereka maka jika boleh tanpa harta, maka

dengan harta pasti lebih boleh lagi, jika berdamai dengan mereka

menggunakan harta maka harus dibelikan harta tersebut ketika akad,

kata Ahmad dilarang dan ini madzhab Syafi'i, karena ini dapat

merendahkan deralat kaum muslim, mungkin ini terjadi dalam keadaan

darurat.

Adapun kahu memang sudah danrat, dikhawatirkan

kehancuran bagi kaum muslim, tawanan, maka dibolehl6n karena bagi
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tawanan boleh menebus dirinia sendiri dengan harta seperti ifu juga

kalau dalam keadaan darurat, karena dengan menggunakan harta akan
ada pelecehan bahkan sepele, mungkin mernbayar dengan harta dapat
menahan dan membendung kehinaan yang lebih parah lagi seperti
pembunuhan, panjara, menawan anak-anak yang memungkinkan jika
ditawan a[<qn. menjadi kafir.

Telah diriwayatkan Abdr.rrazzaq pada kitab al-Maghazi737 dat'r
Mu'ammar, Zuhri, ia berkata: bahwasanya Rasulullah $ mengutuskan

unfuk berternu dengan 'uyainah bin Hashan dan dia bersama Abu
Sufi7an k€fika kefika pepeftmgan Upumut AhaA " bagaimana

menurubnu jika aku mqnberi baEanmu %kutma Anshar apakah kamu
akan pulang dengan oftng 5nng basamamu dari Ghathfan dan kamu
perg dan tidak ikut pemngf' maka diutuskan kembali padanSn ,Ugninah

ia berkata: jika dia berikan padaku Vzbantsaln mau.

Mu'ammar berkata: bercerita padaku Ibn Abu Najih
bahwasanya saad bin Mu'a& dan saad bin 'lbadah berkata: wahai
Rasulullah demi Allah dia menarik belakangnya kefika r,rasa jahitiah
pada tahun itu disekitar madinah kefil<a itu tidak bisa memasukinya
sekarang ketika Islam sudah datang maka kami memberikan mereka
masuk, maka Nabi Muhammad $ bersabda: "sunggwh kebhagiaan,
kalau seandain5a itu tidak boleh kenapa nabi membiarkanqn.

Diriwayatkan bahw6 Harits bin Amr AI Ghatfani diutus
menghadap Nabi Muhammad $ ia berkata: jika kamu berikan padaku

separuh buah-buahan madinah kalau fidak maka kami akan
memenuhinya dengap kuda dan laki-laki (priang) Nabi menjawabnya:
"Tunggu sampai saya bermustnqmmh dengan Su'ud" yakni Saad bin
Ubadah, Saad bin Mu'adz, dan Saad bin Zararah.

Kemudian mereka bermus5nwarah dengan Nabi Muhammad $
seraya berkata: wahai Rasulullah jika ini memang perintah dari langit

737 Dkelmrkan Abdurrazzaq pada al-nushhaf Jtl.S/g6Z -B6g/9l g7 .
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malo serahkan saja urusanngn pada Allah S, tapi jika ini pendapatmu

dan hanln megikuti hawa nafsu maka akan kami ikuti juga, jika tidak

ada perintah dari langit dan juga bukan unrsanmu dan dan keinginanmu

maka derrii Allah kami fidak akan memb ketika pada masa

jahilitah sebiji jemk dan kurma kectnli dengan mernbelinya atau sebagai

jamuan bagaimana ini bisa teriadi sedangkan kita sudah dimuliakan

Allah dengan memeluk Islam? Maka Rasulullah & bersabda pada

utr.rsan tadi: "Apkah kantu sudah mqtdqtgamta?7sg Nabi

Muharnmad & melakukan ini agar mereka tau dimana kelemahan dan

kekuatan mereka kalau seandainya ini fidak boleh kenapa ia lakukan.

PasaL Tidak boleh melakukan al<ad perdamaian

dengan orang kafir atau dzimmi kecuali pemimpin atau

wakilnSTa, karena perjanjian itu dengan kelompok kafir yang banyak

tanpa pemimpin 5png bertang atas tidak berlakunya jihad

sec.it?r keseluruhan atiu sampai akhir akad perdamaian tadi, mungkin

nanti ada negoisasi antara kdtn belah pihak jika 1nng melakukan

akad perdamaian tadi selain penrimpin dan wakilnya maka tidak sah,

kalau sebagian mereka datang ke negara Islam untuk perdamaian

harus diberikan jaminan keamanan btrat mereka, karena kedatangan

mereka untuk mernbuat perdamaian dan harus di kembalikan pada

n€gam asalnya dan tidak boleh menetap di nqara Islam, karena

iaminan keamanan tidak sah lagi brnt mereka.

Jika pemimpin sudah menandatangani penjanjian damai

kemrudian ia meninggal atau turun iabatan maka perjanjian ifu tidak

batal, diserahkan pada pemimpin .berikutr5ra yang menggantikannya,

karena akad penianjian damai itu ahs inisiatif dan ijtihadnya maka tidak

7s Diriwartkan N Bazarrr dan Ath-Thabranl sama dengan aPa !/ang dlkatakan

Haibami dalam Al Mairm' lJil.6/132/133) dan dtmulialorurya pada Abu Ya'la dan

berkata: para perawiqn eQalr (dapat dipercatd.
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bisa dibatalkan oleh orang lain, sebagaimana seorang hakim tidak bisa

membatalkan keputusan hakim sebelumnSn dengan ijtihadnya, kalau

hudnah sudah ditandatangani kedua belah pihak maka wajib untuk
memafuhinya, firman Allarh &:

" Hai orzrng-onng 5ang bahnan, penuhilah ,frl' (QS

Al Maidah:l). Dalam surah lainnya:

"rfrl,l:,5r;i(<)-5iW-

x-:c6li'#glw
"Maka terhadap mereka itu panuhilah janjiryp ampai batas

waktun5n." (Qs. At-Tubah t9t:4).

I(arena kalau seandain5n Udak uajib mematuhinya maka akad

itu fidak ada fungsinlp, sedangkan akad perjanjian damai itu sangat

diperlukan, jika mereka mernbatalkan perjanjian boleh membunuh
mereka, firman Allah &: 'Jika merel<a mqusak sumpah ftanjlnry
saudah merela berjanji, dan merel<a mencera agEilnamu, maka
penngilah panrimpin-petnimpin onng-orang kafrr ifu, karena

saungguhnSa mereka itu adalah omngomng (png tidak dapat

dipegang) janjin5n, agar supap mereka berhenti. '(QS at-Taubah:12).
Firman Allah 8[: 'maka selama mereka bqlaku lurus terhadapmu,

hendaHah kamu berlaku lurus (pula) terhadap merekd' (QS at-

Taubah:7).

Tatkala kafir Qumisy mernbatakan penjanjian damai Nabi
Muhamamd S maka keluar dan bunuhlah mereka dan taklukkan

makltah.T3e Jika 1nng melanggar janji haryn sebagian dari mereka dan

png lainnya tutup mulut (diam) dan tidak mengambil tindakan pada

73e pL4*r'1-r Bathaqi dalam,4s^Surut At KubnJil.g/l2},Z?gdari hadits Musa
bin Uqbah dan'Urunh.
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yang melanggar tadi dan tidak ada yang mengingkarinya dan juga

utusan pemimpin mereka dan tidak memsa bersalah maka mereka

semuanya dihifung melanggar perjaniian karena Nabi Muhammad S
ketika melakukan perjanjian damai dengan kafir Quraisy maka

datanglah Khaza'ah dengan Nabi Muhammad s d* Bani Bakr serta

Qumisy maka Bani Bal{', kembali ke Khaza'ah dan dibantu sebagian

kaum kafir kuraisrT dan 5Bng lainnya hanya diam maka dengan demikian

batal akan janji damai tadi.

Nabi Muhammad S mendatangi mereka dan memerangi

mereka, karena diamnp mereka adalah buku keridhaan dari mereka,

sebagaimana yang membuat perjanjian damai hanya sebagian mereka

nalnun pada hakikakrya mereka semua yang melakukannya sebab

sebagan tadi hanya penr,akilan dari mereka, diamnya mereka

menunjukkan bahwa mereka meridhainya, b"gifu juga dengan

pLmbatalan akad.

Jika orang lnng fidak melanggar akad mengingkari dan

mengufuk apa yang telah mereka lakukan dengan perkataan,

perbuatan, baik yang nyata atau tidak, membatalkan aksi mereka,

pemimpin mereka mengufus ufusan bahwasaryn ia mengutuk apa yang

dilakukan para pembangkang rnaka akad tidak batal, maka pemimpin

akan menawarkan opsi untuk rflengamankan pembangkang tadi

dengan sendirinya.

Kalau memang tidak dapat diketahui siapa pelakunya dan tidak

dqpat ditangkap maka akad tersebut batal, karena pemimpin gagal

menangkap p'embangkang, maka samalah dengan ia yang

melakukannya, dan jika ia tidak bisa membedakan dan memisahkan

para penrbangkang akad belum ' batal, karena posisinya seperti

tawanan, jika ia sudah menangkap dan memenjarakan suafu kaum dan

mereka menuduh bahwa bukan mereka yang melakukann5ra maka
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posisi mereka jadi samar dan tidak jelas maka diterima daktuaan
mereka, karena fidak al{an terjadi jika bulmn orc.ng dari pihaknSn juga.

Pasal: Jika dikhawatirkan sebagian mereka akan melanggar
perjanjian boleh mengernbalikan perjanjian ifu pada mereka, firman
Allah&:

fr !,f;'; {F ryy $6'{e ij, v git6 t43

'u'-*fiU$
o 2-z .. a-

"Dan jika kamu l<hawatir akan (tajadin5a) tan dari
suatu maka kqnfulilanlah p*janfi'an ifu kepda mereka
dengan cam Jnng juj,ur. saunggahntn Altah frdak menytkai orz,ng-
orang tnng berl<hianat." (Qs. Al Anfaal I8l, 58). Yakni beritahu mereka
akan batalnya penjanjian dengan mereka hingga kamu dan mereka
sarna-sarna mengetahuinln, ini saja belum cukup unfuk diterima sampai
benar-benar memang sudah ada bukti kekhawatiran ifu, dan tidak boleh
memulai pemng dan menyeftmg sebelum mereka mengetahuinya
bahwa perjanjian sudah batal dengan bukti agar mereka
mempercayainya dan tidak boleli membunuh mereka dan merampas
harta mereka

Bila ada yang bertan5n: bahwa l<afir dzimmiiika dikhawatirkan
ia berkhianat maka akadnya tidak batal, kita jawab: perjanjian dengan
dzimmi jelas dan akumt karena pernimpin wajib melindungi mereka
akad ini sejenis saling mengunfungkan dengan imbalan dan akadnya
unfuk selamanSra berbeda dengan akad janji perdamaian dan rasa
aman, jika sebagian kelompok dztnnt'membatalkan perjanjian maka
yang lainnya tidak batal berbeda dengan hudnah, karena ahli dzimrn'di
bawah naungan pemimpin dan mereka harus dilindungi dan tidak
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terlalu khawatir akan keiahatan mereka unfuk membatalkan akad,

berbeda dengan ahli hudnah masih dikhawatirkan diantam mereka ada

yang menyerang kaum muslim dan ditakutkan dharar dari mereka pada

kaum muslim.

Pasal: Jika perianjian sudah disepakati maka

pemimpin harus meniaga dan tetap mengawasi mereka dari

kaum muslim dan ahli dzimmi, karena ia yang menjamin

mereka, dan mereka ada dalam kekuasaannya dan dibawah
naungan dan kendalin3Ta, sebagaimana ia memberikan rasa aman

bagi seluruh oftrng yang ada di bauah kekuasaann5n dan jika ada yang

rusak dan hilang milik kaum muslim atau dari ahli dammi maka

pemimpin harus bertanggungjawab dan ia tidak wajib menaungi orang

l<afu lahtut har\ dan juga sebagian mereka,'karerra hudnah hanya

menahan agar tidak teriadi pepemngan (kerusakan) saia.

Jika ada kaum lain 3nng menyerang mereka maka tidak wajib

membantu dan menyelamatkan mereka, dan kaum muslim tidak boleh

membeli mereka jadi budak karena mereka masih dalam akad

perjanjian damai maka tidak boleh melukai dan mernperbudak mereka,

telah disebutkan Syafi'i 5nng membuktikan seperti ini.

Mungkin juga dibolehkan ini madzhab Abu Hanifah, karena

tidak wajib membela dan membanfu mereka dan tidak diharamkan

untuk memperbudak mereka berbeda dengan ahli dzimmi, atas dasar ini

jika kaum muslim dapat menguasai tawanan mereka dan mengambil

harta mereka maka mereka harus meminta tolong sesama mereka, dan

tidak wajib mengembalikannya kepada mereka menurut pendapat ini,

sedangkan menurut pendapat pertama wajib mengembalikannya

sebagaimana harus mengembalikan harta ahli dzimmi.
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Pasal: Jika sudah ada perjanjian damai tanpa dengan
qrarat apapun (muthlaql maka datang kepada kita dari
mereka seoftrng lrang sudah masuk Islam atau meminta
jaminan keamanan fidak wajib unfuk mengembalikann5n
kepada mereka dan tidak dibolehkan baik yang datang itu
orang merdeka, hamba sahaln, laki-laki, perempuan, dan tidak
wajib mengembalikan mahar perernpuan, pdm urama syafi'iyah
berkata: jika seorang hamba sahaya keluar dari negamnya dan datang
kepada kita sebelum masuk Islam tidak dikernbalikan pada mereka, jika
ia sudah masuk Islam kernudian datang kepada kita ia belum jadi orang
merdeka karena mereka meminta perlindungan kepada kita, dan
hudnah melarang terjadinya paksaan dan penindasan, syafi'i berkata:
jika yang datang itu istrinya lnng sudah masuk Islam wajib
mengembalikan mahamya firmah Allah &: "Dan berikanrah kepada
(suami suami) mueka, mahar jang telah mqel<a barpr.,, (eS al-
Mumtahanah: 10). Yakni mengembalikan maham5a pada suaririnya jika
ia datang memintanya, jika yrang datang bulmn suaminlra maka tidak
dikembalikan padaqn sesuafu apapun.

Menurut pendapat kami: bahwasanya dia bukan dari penduduk
negara Islam datang kepada kita maka tidak unjib mengernbatikannya
dan tidak mengernbalikan apapun sebagai gantinya (tebusannya) seperti
omng merdeka dari laki-laki, hamba sahaSn jika ia datang kepada kita
kemudian masuk Islam, mereka berkata: sesungguhnya dia dalam
perlindungan kita, kita jawab: sesungguhnya kami berikan ia
perlindungan keamanan selama ia berada dalam negara Islam yang
maria mereka dalam naungan pemimpin.

' Adapun jika berada di negara asal mereka dan bukan dalam
naungan pemimpin tidak ada larangan dengan alasan kalau seandainya
seorang hamba keluar dari negaranln menuju negara Islam ia belum
masuk Islam oleh sebab itu ketika Abu Bashir membunuh seorang laki-
laki yang datang dan kerrbati lagi kenegaranya tidak dimarahi Nabi
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i

Muhammad S dutt juga tidak mernbayar di5at atau kaffamt.7a0 Dan

ketika ia menyendiri dan Abu Jandal dan kedua ternan mereka berdua

dari Nabi Muhammad $ kefil(a perjanjian Hudaibi5nh maka mereka

menghadang jalan mereka dan mereka mernbunuh omng lnng

mernbunuh dari kelompok mereka dan mengambil harta.

Nabi Muharnrnad S fidak menplahkan dan mengingkari

perbuatan mereka, dan tdak mernerintahkan mereka unfuk

mengembalikan apa yang telah mereka ambil dan tidak didenda apa

yang telah mereka rusak dan hancurkan, inilah orang yang masuk Islam

dan masih menetap di negam kafir, kekuasaan, kekangan, intimidasi

mereka padanya maka jadilah ia merdeka sebagaimana jika ia masuk

Islam setelah keluar dari negaranp.

Adapun perernpuan rnaka tidak wajib mengembalikan

mahamya karena ia tidak mengambil apapun darinya, jika ia mengambil

sesuatupun karena ada paksaan dari mereka kefika masih berada

diantara mereka, kalau seandai4n wajib mengernbalikannya, maka

harus diganti, maka mahamya harus sama dengan mahar sebelumn3n

sedangkan tidak ketahuan bempa dan tidak disebutkan di

dalam ayat Al Qur'an juga tidak disebutkan.

Qatadah berkata: boleh niengembalikan mahar, sedangkan

menumt Atha', Zuhri dan Tsauri tidak ada yang melakukan ifu lagi pada

saat ini, dan juga ayat yang furun pada permasalah perjanjian

Hudaibiah ketika itu bahwa Nabi Muhammad s disyaratkan untuk

mengembalikan orang yang datang ke negara Islam dan masuk Islam,

maka tatkala Allah melarang mengembalikan perempuan dan

diperintahkan unfuk mengembalikan mahar 
^o"1*.7 

47

740 93. Al Bukhari dalam pernbatramn tentang Syarat (Jil. 5/2731,2732/ Fath Al
Barll dan Ahmad pda Musmdrya Jll.4/331.

7ar 93. Al Bukhari $a N MqlnziJtl.T/41ffi,4181/ Fath Al hri.

Al Mughni - @



Adapun pendapat kita tentang perianjian damai tanpa syarat

bukan maksudnya mencakup seluruh masalah dan urusan, jika

perjanjian ifu ada syarabrya dengan harus mengembalikan perernpuan

tidak sah juga karena syarat Snng dibuat Nabi Muhammad $ adalah

syarat 5nng sah dan sudah mansul<h (hukumnSn sudah dihapus) jika

sekarang masih ada qTamt ifu maka batal maka tidak boleh

mengqiyaskannya dengan yang benar dan sS, tidak boleh juga

menggabungkannSn.

Pasal: S3prat akad perjanjian damai terbagi meniadi
dua: syarat yang benar (sah), seperti mereka menslraratkan
harta atau banfuan kaum muslim ketika mereka
membufuhkannyTa, atau digpratkan bagr mereka unfuk
mengembalikan siapa yang datang padanSTa dari laki{aki
muslim atau memohon perlindungan, qnrat ini dibolehkan,

sdangkan menunrt ulama qTafi'i5nh tidak sah qTarat mengernbalikan

orang muslim pada mereka kectnli ia merniliki keluarga yang

melindunginya dan mernbelanln nanti.

Menurut pendapat kami: bahwasanSn Nabi Muhammad

mensyaratkannya pada penjanjian Hudaibiyah mereka menyefujuinya,

maka dikembalikan Abu Jandal, Abu Bashir, dan syarat tersebut bukan

untuk yang memiliki keluarga saja, karena keluarga jika memang benar-

benar keluarganya maka keluarga ifulah yang memfttrah, menghardik,

menyiksa dan menyakitin5n, jadi sarna saja seperti tidak punya

keluarga, akan tetapi syarat ini Udak boleh kecuali dalam keadaan

darurat (terpaksa) tidak ada pilihan lain lagi, dan ada kemaslahatan

padanya, dan ketika disyaratkan bagi mereka maka wajib dipatuhi

dengan makna: jika ada diantara mereka datang ke negara Islam, dan

mereka datang untuk mernintanya maka tidak boleh melamng mereka

untuk mengambilnya dan seorang pemimpin tidak boleh protes atas
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apa yang telah terjadi bersama mereka dan boleh menyuruhnya untuk

lari secam diamdiam dari mereka dan mernbunuh mereka.

Abu Bashir kefika Nabi Muhammad $ datang dan datang

orang kafir menjemput.rln. Nabi Muhammad bersabda padanya:

,,saunggahngn kita ddak mqnbenarkan penipuan dalam agama kita,

dan lranu sudah bhu bhow kib sudah membuat perianiian dengan

merel<a dan mudah-mudahan Allah membqikan padamu kernudahan,

kelapngan dan jatan keluar." Kefika ia pergi dengan dua orang laki

laki ia membunuh salah safu dari keduanya di tengah jalan menuju

makkah kernudian ia kembali menjumpai Nabi Muhammad $ seraya

berkata: wahai Rasulullah, engkau telah menyemhkan saya untuk

menunaikan perjanjian engkau dengan pihak kafir Quraisy. Tetapi saya

tidak terikat sedikit pun dengan perianjian tersebut, karena saya

khawatir mereka akan memsak iman sa1p, rnaka saSn telah melepaskan

diri dari mereka."

Sebenamr Rastilulhh fidak dapat menyembunyikan

k*agurnannfn dan trarapanrryn pada Abu Bashir. Nabi $. berkata,

"selalipun elp meftrsa sqang dapat mmolongmu, tetapi secam tidak

adar angkau sdang manglalmn api pepaangan." setelah mendengar

itu Abu Bashir berangkat juga. Ia berhenti d (Al-Ish), di pantai

sepanjang jalur Qumisy ke Syam, namun setelah Abu Bashir pergi ke

daerah itu, dan hal ini didengar oleh kaum muslim yang tinggal di

Makkah serta tentang kekaguman'Rasul kepadanya, maka datanglah

kesana Abu Jandal beserh mereka bergabung dengan Abu Bashir,dan

menjadikann5n pernimpin. ,

Oleh karena mereka fidak tertakluk dengan perjanjian

Hudaibirch, maka mereka selalu m€ngganggu dan menyerang kafilah-

kafilah dagang Quraisy yang melalui ternpat persembunyian mereka

sebagaimana lnng pemah dilakukan oleh golongan Qumisy terhadap

kaum mgslim k€fika dalam perjalanan berhijamh sebelumnya. Kini Abu
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Bashir dan rekan-rekannya pula menyekat eumisy dalam perjalanan.
setiap orang yang berhasil mereka tangkap, mereka bunuh dan setiap
ada kafilah dagang yang lerrat tenfu mereka rcmpas. K€fika itulah
Quraiys rnenyadari bahwa hal ini menrpakan suafu kerugian besar bagi
mereka apabila kaum muslim masih tetap tinggal di Makkah. Bagi
Quraiys, usaha mengurung oftrng yang benar-benar teguh imannya,
lebih berbahaya daripada membebaskannya, Sehubungan dengan
inilah mereka lalu mengutr.rs orang.kepada Nabi $, meminta beliau

agar menampung kaum muslim Makkah, serta membiarkan ialu lintas
kembali aman.

Dengan demikian Qumrsy telah mundur selangkah dari apa
yang secara gigih disyamtkan oleh suhail bin A,mr-bahwa Muslimin
Quraisy lrang pergi menyeberang kepada Rasurulrah tanpa seizin
walinya harus dikernbalikan ke MaL*ah. Dengan sendirinya salah satu
syarat perjanjian itu jadi gugur. Kalau mereka sudah kembali bergabung
dengan kaum mr.rslim maka mereka tidak boleh lagi membunuh tlan
merampas harta kafir Quralsy.

Diriwayatkan dari umar bin Khaththab bahwasanya ketika Abu
Jandaldatang menemui Nabi Muhammad $ lari dari orang kafir maka
ia diseret dan ayahnya menemuinya dan menarnpamya dan
membawanya kembali ke negara kafir, maka umar bin Iftaththab &
Memprovokasi Abu .Iandal unfuk Menyerang Ayahnya sendiri, Umar
bin Khaththab berdiri ke tempatiAbu Jandal kemudian berjalan di
sampingnya dan berkata, 'Bersabarlah engkau, hai Abu Jandal,
sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin dan darah mereka adalah
darah anjing.

Umar bin Iftaththab mendekatkan pegangan pdang kepada
Abu Jandal. Umar bin Khaththab berkata, 'Aku berhamp Abu Jandal
mengambil pedang tersebut kernudian menrukul ugrahnyu dengan
pdang tersebut.' Namun Abu Jandal udak berbuat apa-apa terhadap
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ayahnya dan permasalahan pun selesai.t;74? L"4ua: syarai yang lasid

(tidak sah) seperti rrrengembdlikan perempuan atau mahar mereka,

pedang, mr:qherikan sebagian pedang atau peralatan perang kita, atau

memberiran kepada mereka harta pada suatu tempat yang tidak boleh

dilewati, boleh rnembatalkan akad perjanjiann-r"a kapan saja rnereka

kehendaki, setiap kafilah boleh mambatalkannya, mengembalikan anak-

anak, orang yang sudah dewasa, tanpa ada alasan tertentu, semua

syarat ini ticiak sah dan tidak boleh dituriaikan, apakah akad perjanjian

akan rusak juga?

Ada dua perrdapat jika ciisandarkan pada syarat fasid pada jual

beli, kecuaii jika disyaratkan setiap orang diantara mereka

membatalkannya kapan dikehendakinya maka tidak sah kalau satu

pihak saja karena kafilah orang kafii rnendasari perjartjian mereka

dengan syarat ini maka tidak berhasil membuahkan keamarran dan

kedamaian dari mereka dan jika kita maka akan hilang arti dan tujuarr

dari perjajian damai, adapun alasan tidak sahnya rnengembalikan

perempuan adalah firman Allah t&'

Uy ?LYfi'";^;^#A,>yli,1 !+3lii p,,V i;y

:KJt Jyi) y; 
" ;*;. 

i iJjr; :,y
"Apabila datang berhijrah kepaciamu perempuan-perempuan

yang beriman maka hendaHah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih

mengetahui tentang keimanan mereka; maka iika kamu telah

mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka

kamu kembalikan mereka kepada (suami'suami mereka) orang-orang

kafir." (Qs. Al Mumtahanah [60j: 10).

742 16nu Syaibah dalam pembahasan tentang peperangan, bab peperangan

Hudaibiyah (Jil. 74/ 450).
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sabda Nabi Muharnmad $: "saungguhn5a Anah meramng
al<ad pajanjian danzai Fda paernpsaz,"z43 perernpuan berbeda
dengan laki-laki pada tiga hat: pertama, bahwasaryn perernpuan tidak
akan menikah dengan omng kafir, baik ia mencintai atau membenci
oftmg yang menikahinya. Hal ini diispratkan Allah dengan firman-Nya:

"Merel<a tiada halal bgi onng-onng kaftr ifu dan omngomng
kafir itu brada halal pula bgi muel<a."(es. al-Mumtahanah t60]: l0).

Kedua: bahwasanya perernpuan bisa jadi fitnah dengan
agamanya, karena hatinya lemah, dan ma'rifahnya lebih minim dari
laki-laki. Ketiga: bahwasan5n perernpuan biasangn tidak bisa berlari dan
menyelamatkan dirin5n sendiri berbeda dengan laki{aki, dan tidak boleh
mengembalikan anak-anak yang sudah berakal jika mereka datang ke
negara Islam karena posisi mereka sama dengan perempuan lemah
akalnya dan ma'rifah serta tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan
melarikan diri, kalau anak-anak yang belum sah Islamnya maka boleh
dikernbalikan karena dia belum Islam.

Pasal: Jika seorang perempuan atau anak-anak memohon
keluar dari negar kafir, boleh bagi setiap orang muslim membanfu
mengeluarkannya, telah diriwayatkan, " bahwasanya Nabi Muhammad
S ketika keluar dari Makkah menetnukan anak perempuan berdiri di
tengah jalan keh'ka Nabi melintas ia berkatai wahai anak paman rhau
kepada siapa aku kamu berikan? Maka Nabi membawanya dan
membeikannya pada Fathimah hingga tiba di Madinah.,,7M

@:1',H'l*;,{Lss

:::T4* dijelaskan sebelumnya no.t24 pada masatah kel6I7./'t't HR. Al Bukhari dalam kitab Ash_Shulh (Jil.S/26gg/Fattt At Barl, dan dalampembahasan tentang peperangan (Jil. T/4251/Fa* et gurti.
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L676. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika seor.rng pemimpin menyewa suafu kaum unfuk
berperang bersama kaum muslim dan manfaatnya untuk
mereka, maka mereka tdak dapat bagtan dan diberikan
pada mereka hanya upah.

Hal ini sudah dijelaskan Ahmad dalam satu riwayat yang

diriwayatkan jamaah, dan ia berkata pada riwayat Abdullah dan Hanbal

tentang pemimpin yang menyer,rra suafu kaum ikut memerangi musuh

mereka tidak mendapat bagian hanya diberikan kepada mereka

upahnya, al-Qadhi berkata: pemyataan ini mungkin maksudnya jika

menyqra orang yang tidak ada kowajiban padanya unfuk berperang

seperti hamba sahaya dan orang kafir.

Adapun kaum muslim yang merdeka maka tidak sah menyewa

mereka unfuk jihad, karena sudah menjadi kewajibannya unfuk hadir

jika ia termasuk omng yang wajib jihad, jika sudah jelas bahwa ia

berker,vajiban jihad Udak boleh diwakilkan dengan orang lain

sebagaimana kalau ia ingin melaksanakan kewajiban haji maka tidak

boleh menghajikan oftmg lain, ini madzhab Syafi'i, mungkin maksud

dari perkataan Ahmad dan Kharqi boleh menyevra orang yang tidak

ada kalajibannya unfuk perang ikut perang bersama kita.

Hadits yang diriwayatkan Abu Daud dengan sanadnya dari

Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi Muhammad $ bersabda: " Yang

berperang mendapatkan upahnya dan jnng bekerja akan mendapatkan

upahnya juga."745 pun riwayat Said bin Manshur dari Jubair bin Nufair

berkata: Nabi Muhammad $ bersabda: "Pentmpmaan orang yang

dai umatku dan mereka mengambil upah (biaya) dan

745 HR. Abu Daud pada alJilnd Jil.3/2526 dan Ahmad pada Musnadrya2/774
dan sanad haditsnya shahih.
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mqtj;aganta agar tidak dimnps mtsuh kqtbli sepati Ifu Nabi Musa
*. meryn"sui analm5a dan k phalanyp.,,z46

Hd ini karena perintahqn bul'n haqn diktrususkan unfuk
penduduk daerah tertenfu akan tetapi sah unfuk mengupahkan
seseorang unfuk ikut berperang, sarna dengan mendiriftan rnasjid, atau
belum ada kamjibannya untuk iihad mal. sah juga untuk
mengupahkan dirinya seperti hamba sahala, dan berbeda dengan haji
karena kawajibannya bukan perindividu (fad 'atl), dan mernang sudah
menjadi kebutuhan.

Adapun kalau ada larangan unfuk mengambil upahnp ifu dapat
merusak semangafuiSn dan melamngnSla mendapatkan rnanfaat yang
didapatkan kaum muslim, sedangkan kaum musrim juga
membufuhkannp maka sehanrsnln bol€h, berbeda dengan haji, kalau
ini sudah jelas maka jika kita benarkan pendapat pertarna maka
hansaksi upahan ksid maka baginln upahn5n dengan
mengembalikann3a dan juga bagiannya, rnal' peranspya dia tanpa
imbalan, dan jika kita membenarkannln rnaka pendapat Ahmad dan
Kharqi mudah-mudahan Allah merahmati mereka berdua

- ia tidak dapat bagian karena pemng dengan upah maka seolah-olah ia
perang dari omng lain dan tidak mendapatkan apapun.

DiriwaSntkan Abu Daud dengan sanadnya dari ya,la bin
Munabbi, berkata: Rasulullah mengumuml{an peperangan sementara
aku adalah orang yg sudah fua dan tidak memiliki pembanfu. Kemudian
aku mencari orang upahan yang akan mewakiliku dan aku memberikan
kepadanya sahamnya. Kemudian aku mendapatkan seseorang, raru
tatkala telah dekat wakfu pembemngkatan orang tersebut datang
kepadaku dan berkata; aku tak tahu apa dua saham tersebut, dan'

746 Dikeluarkan said bin manshur dalam sunan-nya Jil.2/l4l/2s61 dan Baihaqi
dalam As-Sunan Al Kubra Jil.9/ZZ.
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saham apakah ynng akan aku dapatkan, maka sebutkanlah sesuatu

untukku baik terdapat saham atau tidak.

Kenrudian aku sebutkan tiga dinar untuknya. Dan tatkala telah

datang rampasn pemngnya maka aku hendak memberikan sahamnya

kepadan5n. lalu aku ingat tnng dinar tersebut, maka aku datang

kepada Nabi & aku ceritakan kepadanya permasalahan mengenainya.

Beliau bersaMa: "Ahu bk mandapti bagintp dalam pepemngan4n ini

baik di dunia rraupun di akhimt kquali bebempa uang dinar 5g telah ia

sebutl<an."747 Mungkin saja ia diberikan satu bagian ini pendapat Khilal,

ia berkata: diriwayatkan jamaah dari Ahmad bahwasanya bagi omng

upahan safu bagian jika ia ikut berperang, dan diriwaya&an jamaah

bahwa setiap yang ikut menyaksikan pepeftmgan maka akan mendapat

satu bagian, ia berkata: ini adalah pendapat 5nng paling mu'tamad dari

perkataan Abu AMillah, alasann5n yang telah dijelaskan dari hadits

Amdullah bin Umar dan hadits Jubair bin Nufair, dan perkataan Umar:

harta ganimah untuk oftmg lnng menyaksikan pepemnganT6 dan

karena dia hadir dalam pepemngan maka ia juga termasuk pejuang ia

mendapat safu bagian seperti orang yang bukan upahan, adapun omng

yang sudah diberikan haknSn dan ghanimah maka bagi mereka

bagianngn masing-masing.

Karena itu sudah menjadi hak yang sudah ditentukan Allah bagi

mereka karena mereka ikut berperang bukan sebagai upah dari

jihadnya akan tetapi manfaat jihadnya baginya bukan buat orang lain,

begitu juga omng yang sudah mendapatkan bagiannya dari sedekah dan

juga mereka yang rajin berperang diberikan juga akan tetapi mereka

diberikan banttnn dan pertolongan bukan upah atau ganti.

747 69. Abu Daud pda Al Jilnd tdil.g/2\Zll dan Baihaqi dalam As-Sunan Al
RuWaJtl.9/29.

748 Tehh direlaskian sebelumnya no.154 Masalah ke164{1.
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Oleh sebab ifu jika mereka mernbantu p€rang dan menolong
orang yang berperang maka ia mendapat pahala dan bantuan bukan
upah ganti, Nabi Muhammad & bersabda, "Ehnngsiap t/ang
menykpl<an pemekalan samng pukan perang rrnka k mandapt
phala sana, dengan phala gng fupqang tadi."749

PasaL Adapun orang upahan unfuk membantu pada
peperangan atau kudaryn dipinjam dan keluar denganqTa
menyaksikan peperangan menunrt Atrmad ada dua
pendapat: pertama: dia tdak dapat bagian, ini pendapat
Auza'i, dan Ishaq mereka berdua berkata: orang lpng
membanfu melayani suafu kaum fidak mendapat bagian
dalilnya hadits Ya'la bin Munabbih.

Kedua: mereka berdua dapat baglan jika menyaksikan
peperangan dengan yang lainnp ini pendapat Malik danu hnu
Mundzir, ini juga pendapat taits iil<a ia ikut berperang, jika ia Cuma
sibuk dengan membanfu dan melalnni rnaka tidak mendapat bagrqn,

adapun alasan Ibnu Mundzir hadits Salamah bin 'Akvua' bahwasanSra

dia adalah upahan dari Thalhah kefika bertemu dengan Abdurrahman
bin 'uyainah ketika berperang dengan Nabi Muhammad maka Nabi
memberinya bagran penunggang kuda dan pejalan kald.750 Al ehadi
berkata: ia mendapat bagan jika bergabung dengan para mujahidin dan
ia bermaksud jihad, jika selain yang demikian tidak dapat bagian, Ats-
Tsauri berkata: ia mendapat bagian ia ikut berperang dan memberi
upah dari khidmah yang telah ia berikan.

74e HR. Al Bukhari pada Al Jkad Jil. 6/2%3/Fath At Ban dan Muslim
Jil.3/Imarah/1507, Abu Daud pada Al Jilnd Jil. 3/zso9 dan Tirmidzi pada Abwabu
Fadhailil Jihad Sar-. bab tentang keutamaan iihad) Jil. 4/L627, Nasai pada AlJihad
Jil. Jil. 6,/3180,3181 dan hn Mahh Jil.2/2759, Ad-Darimi pada As-sunan Jil.
2/2!)9, Ahrnad pada Musnadya Jil. L/2o/53, Jil.4/LLs,Lt6,Llr, Jil. s/Lgz,rgg.-' 750 1"61l dijelaskan sebelumnyra pada maqlah ke.L629.
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Pasal: Adapun pedagang, pekarja, seperti tukang
jahit, fukang roti, fukang sepatu, fukang besi, dan perajin
sepafu, Ahrnad berkata: mereka mendapat bagian jika
menyaksikan peperangan, sedangkan menurut pendapat
ulama kita: Mereka ikut berperang atau tidak, dengan alasan tersebut

maka berkata begitu juga tentang pedagang, pendapat Hasan, Ibn Sirin,

Ats-Tsauri, dan Syafi'i, sedangkan menurut Malik dan Abu Hanifah

mereka tidak dapat bagian kecuali ikut berperang, dalam safu riwayat

ini juga pendapat Syaf i, dan darinya tidak.mernperolah bagian.

Berkata Al Qadhi tentang pedagang dan orang upahan: jika

mereka berdua bergabung dengan para mujahidin dengan niat untuk

berperang hanya saja ia membawa makanan dan barang jualan, jika

ada yang membelinya rnaka ia jual dan orang seu/aan (upahan) juga

dengan niat jihad maka mereka berdua dapat bagian karena ikut

berperang, sedangkan pekerja sama dengan pedagang ketika mereka

sudah siap-siap unfuk perang dan mereka mambawa pedang dan

kadang-kadang mereka sibr.rk dengan pekerjaan mereka mendapat

bagian, karena mereka ikut jihad sama dengan yang lainnya hanya saja

mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-msing ketika ada waktu

luang dan kesempatan.

Pasal: Jika ada suafu kaum mereka masuk ke daerah
perang tanpa izin dari pemimpin dan mereka mendapatkan
ghanimah, menurut Ahmad ada tiga pendapat:

Pertama: adapun harta ghanimah lrang mereka dapatkan sama

dengan yang lainnya harus dibagi lima oleh pemimpin setelah itu dibagi

sisanya pada mereka ini pendapat mayoritas ilmuan diantaranya Syafi'i,
alasannya keumuman firmah Allah &'

,*&turgi}+Srfiv
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'Ketahuilah, Sesunggahryp ap saja 5ang dapt l<antu puolelz
sebagai mmpasan penng Maka Saunguhrya seperh'ma unfuk Allah.,
(Qs. Al Anfaal [8]: 41).

Dikiaskan jika rnasuknya mereka ifu dengan izin pemimpin,

kedua: ghanimah tersebut jadi milik mereka tanpa dikeluarkan
seperlima terlebih dahulu, ini pendapat Abu Hanifah, karena ini adalah

usaha yang dibolehkan tanpa niat jihad maka 
, 
apa yang mereka

dapatkan jadi milik merelo disamakan dengan kuy, yung mereka
temukan tadi, karena jihad ifu hanrs ada izin dari pernimpin, atau dari
suatu kaum yang memiliki rcukan dan kekuatan maka kalau png
seperti ini sama dengan merampok dan mencuri dan hanya usaha,

ketiga: mereka tidak mendapatkan apa-apa, Ahmad berkata,

"Hanlra unfuk hamba sahaSn png melarikan diri ke Negara
Roma kemudian ia kernbali dan mernbawa barang dagangan: maka
hamba sahaya ifu dikernbalikan pada tuannga."

sedangkan harta kekapan4n iadi milik kaum muslim, karena
mereka pernbangkang dengan apa yang telah mereka takuton dimana
mereka tidak punya hak padarya, maka kaum mr.rslim Snng diutamakan
sebab merekalah pertarna sebelum datangnln kaum tersebut, Auza'i
berkata: "tatkala umar bin AMul Aziz menufup para prajurit peftmg
yang bersama Musallamah maka ia menghancurkan kapal sebagian
mereka maka orang musyrik merampok manusia yang dari eibthi
dimana mereka ifu adalah pernbanfu mereka.

Suafu hari mereka kelur ke perayaan mereka dan mereka
tinggalkan orang Qrbthi di dalam kapal mererra dan yang lainnyra
minum maka orang Qibthi tadi menrbuka rayar perahu dan di dalam
kapal tersebut ada banpk makanan dan harta serta pedang mereka
maka mereka tidak menurunkan lapr kapal kecuali setelah tibanya di
Beirut, maka dikirimlah surat kepada Umar bin AMul Aziz maka dibalas
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Suratnya: jadikan apa yang mereka dapatkan itu dan yang mereka

dapatkan harus dibagi seperlima dulu" (HR Said dan Al Atsram).7sl

Jika ada suafu kaum yang memiliki kekuatan berperang tanpa

sepegetahuan pemimpin tentang mereka ada dua pendapat: pertama:

mereka tidak mendapatkan bagian apa-apa, jika mernperoleh ghanimah

ketika perang maka jadi milik kaum muslim, kedua: harus dikeluarkan

seperlima dari apa yang mereka dapatkan sisanya jadi milik mereka ini

pendapat yang lebih akurat , adapun sebab perbedaan pendapat ini

adalah apa yang telah dijelaskan sebelumnya dan ada pendapat ketiga:

bahwa menjadi milik mereka secara keseluruhan apa yang mereka

dapatkan kefika pprang tanpa diambil seperlima darinya, karena ini

termasuk usaha 5nng dibolehkan tanpa jihad.

1677. Masalah: Abu Al Qasim Al Ktrarqi berkata,
"Barangsiapa yang menyimpan (menyembunyikan) harta
ghanimah maka dibakar semua kecuali Al Qur'an dan yang

bemyawa."

At Ghatu adalah orang yang menyembunyikan apa yang

didapatkan ketika perang tanpa sepengetahuan pemimpin dan tidak

menggabungkannya pada hukumannya dibakar semua

miliknya, ini pendapat Hasan, pakar fiqh Negara Syam diantaranya

Makhul, Auza'i, Walid bin Hisyam,Yazid bin Jabir, datang kepada Said

bin Abdul Malik seorang yang menyembunyikan ghanimah maka

. dikumpulkan hartanya dan dibakar ketika itu Umar bin Abdul Aziz

melihakrln dan tidak mencelan5ra, Yazid bin Yazin bin Jabir berkata:

751 5ui6 bin Manshur mentakhrij dalam Sunan-nya (Jil. 2/264/2711) dan pada

sanadnya ada nama Isma'il bin 'A56rasy, Al Hafizh berkata dalam kitab At-Taqrib: dia
sangat banyak kesalahannya dan bdlis, lata Qal'u adalah layar, Qal'us Safinah z layar
kapal: layamyq.
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adapun sunnah bagi orang 5nng menyembunyikan ghanimah dibakar

semua hartanya (HR Said dalam Sunannya).7s2

Sedangkan menurut, Laits, Spfi'i dan pam ulama yang

bersandar 'pada rasionalitas fidu\ dibakar hartanya karena Nabi
Muhammad # tidak membakamga, maka Abdullah bin Umar

meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad S jiLu memang dia memiliki

maka Nabi akan memerintahkan pada Bilal untuk

menyerukan pada manusia agar mereka membawa seluruh ghanimah

yang mereka dapat dan mengumpulkannya kemudian mengeluarkan

seperlima dan kembali membagikannya pada merelia.

Setelah pembagian datanglah seseorang membawa tali kekang

(kendali) yang terbuat dari rambut ia berkata: ya Rasullallah ini yang

kami dapatkan dari ghanimah, Nabi bertanya padanya: "Apakah kamu
mendengar sentan dan panggilan Bilal sanpi figa l<ali," ia jawab: ia,

saya dengar ya Rasulullah, Nabi bersabda: "Apa Sang menghalangimu

unfuk mengumpull<anrytrl' ia jawab saSn berhalangan kernudian Nabi

bsrsabda z "Sudahlah, bawlah nanti bmng ifu pda hari l<iamat saya

firtak al<an menerfurnntn darimu." (HR Abu Dau{7ss k*ena membakar

harta berarti menghilangkan dan menghanguskan dan menyia-nyiakan
miliknya dan Nabi Muhammad $ melarang menyia-nyiakan harta.

Menurut pendapat kami: hadits yang diriwayatkan Shalih bin

Muhammad bin Zararah berkata: saya masuk bersama Musallamah ke

Negara Roma maka datanglah seseomng yang menyembunyikan harta

maka Ia bertanya pada Salim, ia menjawab: saya mendengar
ayah saya bercerita dari Umar bin l(hathab ilari Nabi Muhammad r$$

bersabda: "Jika kamu menemukan omng Jarrg menyetnbunyikan harta

maka bakadah hartan5a dan pukullah dia, ada yang

bertanjn: kami menemukan Al Qur'an pada hartarya maka ia bertan5n

752 5ui6 bin Manshur dalam Sunan-nya Jil.2/270/2730-2737.
753 gg. Abu Daud pda AlJihad(Jil.3/27721sanad hadibnp Hasan.
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Salim, Ialu dijawabnya juallah dan sedekahkan harga jualnya." (HR.

Said, Abu Daud dan Al Atsram1.754

Diriwayatkan - Amr bin Syu'aib dari ayahnya, kakeknya

bahwasanya Rasulullah S, Abu Bakar dan Umar bin Khathab

membakar harta orang yang menyembunyil<an ghanimah,7ss adapun

hadits mereka tidak bisa. dijadikah hujjah bahwasanya seseorang tidak

akan tau apa yang diambil, disembunyikannya atau mp,ngambilnya

untuk dirinya akan tetapi ketahuannya ketika ia datang membawanya

dan ini tidak ada perbbedaan, karena seseorang membawanya sendiri

bertobat, sedangkan tobat wajib menerimanya dan menghapus

dosanya.

Adapun hadits yang menyia-nyiakan dan membuang harta

adalah hanya saja jika tidak ada kemaslahatan padanya, tapi kalau ada

maslahat padanya dibolehkan jangan berlebihan seperti membuangnya

ke laut jika tidak tenggelam dan memotog tangan hamba sahaya yang

mencuri dan harta ifu tidak ada gunan5n kecuali harus dilenyapkan

maka memakannya juga sama dengan merusak dan menghilangkannya,

menahannya juga sama dengan menyia-nyiakannya, maka tidak ada

disana menyia-nyiakan harta sedikitpun dan juga kerusakan maka tidak

ada larangannya.

Adapun mushaf trdak boleh mernbakamya karena kemuliaannya

dan sudah diielaskan sebelumnya dari perkataan Salim, dan juga

binatang tidak boleh dibakar karena ada larangan dari Nabi Muhammad

$ menyiksa binatang dengan ap-i kectiali Allah ta'ala dan karena

7s4 piLnlrurkan Said bin Manshur dalam Sunan-nya (Jil. 2/2729), Abu Daud
dalam pembahasan tentang Jihad Jil. 3/2773), Tirmidzi pada Abwabul had Jil.
4/L46l menurut Abu Musa hadiits ini Gharib (aneh) kami tidak mengetahuinya kecuali
cuma dari sini saja, dan Ad-Darimi dalam Sunan-nya Jil.2/2490 dan sanadnya lemah

ldhail.
75s Dikeluarkan Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra Jil.9/Lo2,lbn Abu Syaibah

pada Al-Mushannaf dalam kitab AlJihad pada babar-rajul Yujadu 'indahu al-Ghulul
(tentang orang yang menyembunyikan ghanimahl Jil.12/496.
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untuk menghargai binatang dan juga binatang tidak termasuk harta

yang diperintahkan dibakar tidak ada perbedaan dalam hak ini, dan

tidak boleh membakar peralatan her,rran (kuda) juga, ini pendapat

Ahmad karena dia masih membufuhkannya dan karena hanya sebagai

pelengkap kuda yang tdak boleh dibakar sama dengan sampul mushaf

dan..fiasannya, Auza'i berkata: boleh membakar pelana dan tempat

duduk kuda.

Menurut pendapat kami: karena ifu seperti pakaian kuda maka

tidak boleh dibakar, maka tidak boleh membakar pakaian orang yang

menyembunyikan ghanimah tadi dan yang sedang dipakainya karena

tidak boleh meninggalkannya tanpa pakaian di badan, dan juga apa

yang disembunyikannya karena ifu adalah harta kaum muslim, Ahmad

ditanya tentang ghulul apa yang harus diperbuat padanya? Ia jawab

dikembalikan pada ghanimah dan juga pendapat Auza'i tidak boleh

mengambil dan mernbakar pedangnya karena masih dibufuhkannya

nanti kalau ada peperangan, karena biasanya sernua ini tidak boleh

dibakar, jika sudah dibakar dan ada Snng tidak terbal<ar seperti besi atau

selainnya maka dikernbalikan padanya.

Karena kepemililonnp 'masih tetap ada dan kami tidak

dapatkan yang membakam5n akan tetapi hukumannya hanya

membakar hartanSn, tidak pemah dibakar 5nng tidak bisa terbakar, dan

mungkin boleh mejual mushaf dan disedekahkan harga jualnya sesuai

dengan pendapat Salim, jika ia memilika buku hadits atau buku ilmu

pengatahuan sebaiknya tidak ikut dibakar karena manfaat buku tersebut

akan kembali pada kernaslahaatan agama, karena tujuan membakar

hartanya bukan unfuk memsak dan mencederai urusan agamanya akan

tetapi untuk mernberikan pelajamn padanya dari harta dunianya.

Pasal: Jilra hartang;a belum dibakar, sehingga harta
tersebut sudah jadi milik orang lain atau ia kembali ke
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daerah asalnya, bakarlah sisa yang ada padanya ketika ia ghulul,

sudah dijelaskan Ahmad jika dia kembali ke daerah asalnya, ia berkata:

selayaknya dibakar semua hartanya dari hasil ghanimah baik yang

memang bagiannya sendiri dan harta yang ia sembunyikan.

Jika dia meninggal dunia sebelum dibakar hartanya maka tidak

boleh dibakar lagi ini pendapat Ahmad, karena ini adalah hukuman

maka akan gugur dengan kematian sama dengan hukuman qishas,

karena kalau sudah meninggal dunia harta itu akan berganti

kepemilikan pada ahli warisnya, maka jika dibakar ifu hukuman yang

bukan pada pelakunya, jika ia sudah menjualnya atau

menghibahkannya pada orang lain maka tidak boleh juga membakarnya

karena sudah milik orang lain, sama dengan kalau sudah berpindah

tangan karena di sudah meninggal, atau 5libatalkan transaksi jual beli

dan hibahnya karena masih ada kaitan kepemilikan sebelumnya pada

jual beli dan hibah maka wajib mendahulukannya seperti qishash pada

pelakunp.

Pasal: Jika penipu (ghal, lrang menyembunyikan
ghanimah anak-anak fidak dibakar hartanya ini pendapat
Auza'i, karena membakar harta adalah hukuman bagi
pelakunya dan dia belum termasuk pada orang yang boleh
dihukum sama dengan had, iil<a pelakunya hamba sahaya tidak

dibakar juga tidak hartanya karena milik tuannya maka tidak mungkin

fuannya yang dihukum karena kesalahan hamba sahayanya, jika ia

menghilangkan apa yang ia sembunyikan dan masih jadi hamba sahaya

dan ini adalah kesalahan dirinya.

Jika seorang perempuan yang melakukannya atau zammi

dibakar harta keduanya, karena mereka berhak mendapat hukuman,

begitu juga mereka berdua dipotong tangannya jika mencuri dan dihad
(hukumannya dicambuk, lempar) dan yang lainnya, jika ia menyangkal
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dibakar hartanya sampai ada kepastian bahwa ia memang

menyembunyikannya dari dengan adanya saksi atau

pengakuannya sendiri, karena ini adalah hukuman maka tidak boleh

dilaksanakan kecuali sudah pasti sama seperti had dan tidak diterima

kesaksian baginya kecuali dua saksi yang adil.

Pasal: Ghaltetap mendapat bagian, Abu bakar berkata: dalam

hal ini ada dua pendapat: pertama: diharamkan ia mendapat bagian

da"i. ghanimah karena sudah dijelaskan dalam hadits bahwa dia tidak

mendapat bagian, $uza'i berkata jika anak-anak pelakunya maka

diharamkan ia mendapat bagian dan tidak dibakar hartanya.

Menurut pendapat.kami: adapun sebab seseorang berhak

mendapat bagian dari harta ghanimah adalah dia hadir ketika

peperangan, dan dia ada kefika pembagian maka ia harus

mendapatkan haknya, sarna dengan kalau fidak ketahuan dia

menyimpan sebagian ghanimah, dan tidak ada hadits dan khabar yang

mengharamkannla mendapat bagian, begifu juga qiyas maka tetaplah

dia dalam keadaannya dan tidak boleh membakar bagiannya karena ifu

bukan bagian dari hartanln.

Pasal: Jika dia bertobat sebelum pembagian harta

ghanimah dengan mengembalikan yang dia sembunyikan

tadi pada ghanimah ini sudah cukup bagianya tanpa ada

perbedaan pendapat, karena dia sudah'mengembalikannya pada

pemiliknya, apabila ia bertobat setelah pembagian harta ghanimah

menurut madzhab kami dia harus memberikan seperlima pada

pemimpin dan mensedekahkan sisanya, ini pendapat hasan, Zuhri,

Malik, Ats-Tsauri dan Al-l-aits
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Diriwayatkan Said bin Manshur dari AMullah bin Mubarak,

Shafwan bin Amr, Husyib bin Saif berkata: ketika berperang melawan

Roma yang dipimpin Abdurrahman bin Khalid bin Walid maka ada

seorang lakilaki menyembunyikan ghanimah seratus dinar, maka

setelah dibagi Shanimah dan'semuanya sudah berpisah pulang ke

daerah masing-masing maka Abdunahman menyesal dengan apa yang

telah dilakukannya, maka ia mendatangi AMurrahman dan berkata:

sungguh aku telah menipu (menyembunyikan sebagian ghanimah\

serafus dinar ambillah ini.

Abdurrahman menjawab: sungguh manusia telah pergi dan

berpencar maka saya tidak akan menerimanya darimu hingga Allah

nanti yang menenfukannya pada hari kiamat, maka ia mendatangi

Mu'awiyah dan menyebutkan perkaranya dan dijawabnya sama dengan

jawaban Abdurrahman, maka dia keluar dan menangis maka ia bertemu

dengan Abdillah bin Syn'ir As-Saksaki ia berkata: apa yang

menyebabkan kamu menangis? Maka ia menceritakannya, ia berkata:

inna lillahi wa inna ilaihi raii'un (sesungguhnya kita milik Allah dan akan

kembali padanya), tolonglah aku Abdullah? Ia, semya berkata: pergilah

ke Mu'awiyah dan katakan padanya: ambillah dariku seperlima

bagianmu, maka berikan dia 20 dinar, dan sisanya 80 dinar lagi

sedekahkanlah pada para pejuang, karena Allah mengetahui nama-

nama dan tempat mereka, sesungguhnya Allah maha menerima Tobat

dari hambanya.

Mu'awiyah berkata: bagus, aku lebih suka cara seperti ini

mendapatkan harta daripada seluruh harta yang telah aku miliki756, dari

Ibn Mas'ud bahwasanya ia melihat bersedekah dengan harta yang tidak

diketahui siapa perniliknya, Syafi'i berkata: saya tidak mengetahui

bahwa itu disebut sedekah, dan telah ada hadits tentang Al Ghal

bahwasanya Nabi Muhamamad & bersabda, "&1n tidak akan

7s Said bin Marshur mentahhrij dalam Sunarqa Jil.2/270.
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menerimantn darimu sampai l<amu nanti membawanSn pada hari

liu*u1."757

Menurut pendapat kami: perkataan dan pendapat 37ang kami

sebutkan dari para sahabat dan orang sesudah rnereka dan kami tidak

menemukan perbedaan pendapat pada masa mereka maka sudah

sepakat dan tjma' dan kalau ditinggalkan akan hilang dan akan

menunda manfaatrya yang sudah diciptakan dia unfuknya dan dosanya

tidak dapat dimudah-mudahkan atau dikumngi sedikitpun sedangkan

jika disedekahkannya ada manfaat melalui dia pada fakir miskin jadi jika

orang yang bersedekah mendapat pahala rnak dia juga akan

mendapatkannya maka dengan dernikian dapat menghapus dosanya

maka lebih baik untuk disedekahkan.

L678- Masalah: Abu At Qasim Al Kharqi berkata,
"Tidak boleh melakmnakan hukuman (hadt bagi seorang

muslim ketika berada di Negara musuh.

Secara umum: Jika ada diantara mereka 5nng berperang

melakukan kesalahan yang hanrs ditegakkan lhad atau

sesuafu yang mengharuskan qishash di Negam mr:suh maka tidak

boleh melakukannln padanya sehingga peperangan selesai baru boleh

dilakukan hukumannya, ini pendapat Auza'i, Ishaq, sedangkan Malik,

Syafi'i, Abu Tsaur, hnu Mundzir: harus ditegakkan hukumanhya

dimanapun tempatrya karena perintah Allah untuk menghukumnln

secara urnurn di setiap ternpat dan wakfu, kecuali SSrafi'i.

Imam $nfi'i: tidak boleh meniatutrkan hukuman padanya

kecuali pemimpin perang (panglirna), pernimpin flmam), pernimpin

daerah (gubernur) kalau pada saat itu mereka berhalangan maka

ditunggu hingga datang, karena hanya mereka lnng boleh

757 1"61', diielaskan sebelumnp.
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menegakkannya, begitu iuga kalau seandainya ada yang ingin jumpa

dengan yang terdal$,ra atau memberikannya dukungan, atau ada

kepentingan seseomng ada padanya, sedangkan pendapat Abu Hanifah

tidak ada had dan qishash di Nqam musuh dan juga ketika sudah

kernbali ke negara Islam.

Menurut pendapat kami: wajib menegakkan had Allah dan

Rasulnya telah mernerintahkannSp, iika diakhirkan (diundur) waktunya

hadits yang diriwaptkan Basyar bin Abu Artha'ah bahwasanya datang

kepadanya seseorang ketika perang dia telah mencuri bakhtigh ia

berkata: kalau saya tidak mendengar Nabi Muhammad $ bersabda,

,,Jangan potong tangan ketika pemng berlangsung sudah aku potong

tanganmu,', (HR Abu Daud dan yang lainnyalzsa karena ini sudah ijma'

sahabat 49.

Diriwayatkan Said pada sunannya dengan sanadnya dari Al

Ahwash bin Hakim dari a5nhnya bahwasan5n Umar malajibkan atas

seluruh manusia untuk tdak menghukum dengan iilid panglima

perang, safuan pasukan militer, seomng laki-laki muslim dengan had

sedangkan dia berperang sehingga selesai pepemngan agar ia tidak

tergoda rayuan syeitan dan malah bergabung dengan orang kafir,759

dari Abi Darda'i seperti hadits di atas juga dan Alqamah berkata: kami

bersama pasukan perang di Roma dan kami dipimpim oleh Hudzaifah

bin Al Yaman dan watid bin uqbah maka ia meminum khamar jadi

maki ingn menghukumngn dengan had mal.a Hudzaifah berkata

apakah kamu ingin menegakkak hukuman pada pemimpin kamu dan

kamu. sudah dekat dengan musuh maka pikirkanlah diri kamu

758 69. Abu Daud wda At lladl,til.4/M081dengan lafazh As-Safardan Tirmidzi

pada bab sanksi had (Jil. 4/L4501, Abu Isa befk?ta: hadits ini iasan gharib, Ad-Darimi

pda As=1unan Jil.2/2492 sanadnlB dishahihkan Albani.
7s9 Dikeluarkatl Said bin Marshur pasa .as.9unan (Jil. 2/L96/25001 dan

Abdurrazaq pada At Mttshanmf Jil.5/L98/9370 dan hn Abu syaibah pada Al Had

Jit.6/l/56s.
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sendiri.75o dan datang Saad dengan Abu Matrjan pada hari qadisiyah

dia meminum khamer maka diperintahkan agar dia diikat ketika

berjumpa dengan manusia

Dia berkata pada Binti lftashfah istri Saad: lepaskanlah aku

kumohon padamu jika Allah menyelamatkanku maka aku akan pulang

hingga aku akan mengikat kakiku lagi, maka jika aku dibunuh berilah

aku belas kasihan ia berkata: maka diapun dilepaskan ketika ia
berjumpa dengan manusia dan ketika ifu Saad kena luka maka dia tidak

keluar ke khalayak ramai.

Dia berkata: berilah ia siksaan yang lebih sadis dan melihat pada

manusia di sekelilingnya dan ketika itu Khalid bin 'Arfathah naik kuda

maka ia menendang Abu Mahjan dengan kudanya hingga ia masuk

perangkap namanya al-bulaqa'u kemudian diambil anak panah dan

keluar dan tidak membawanya ke daerah musuh kecuali ia akan

membunuh mereka dan seluruh manusia berkata: apakah ini malaikat

kenapa mereka melihatrSn seperti ini.

Sehingga Saad berkata: satukan dan gabungkNt Al-bulaqa'u

maka dia kena tikam sekali dan Abu Mahja., kakinya diikat, ketika

sudah terkalahkan musuh maka Abu Mfijan kembali dan kakinya tetap

terikat maka Bint Khashfah menceritakannya pada Saad tentang

keadaannya, maka Saad berkata: tidak, demi Allah saya tidak memukul

seorang pun pada hari ini, ini menjadi bala, musibah bagi kaum muslim

tidak bagi mereka, maka biarkan saja dia.

Abu M&jan berkata: sungguh aku. telah meminumnya jika

ditegakkan iad padaku dan saya sudah sadar dan suci darinya maka

jika aku menyimpang dengan meminumnya maka demi Allah saya

tidak akan meminumnya selamanya, ini sudah jadi ittifaq tidak ada

perbedaan padanya, adapun jilo ia kembali merninumnya. harus

760 pg"1rrLun SaId bin Marshur fia As-SurutJll.2/197/2501 dan Abdurrazaq
dan Abdurrazaq paor. Altudwml Jtl-5/197/9972.
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ditegakkan hadsesuni dengan firman Allah dan hadits Nabi Muhammad
,$$, adapun alasan menundanyn karena sakit, sibuk, jika sudah tidak

sakit lagi disitulah ditegal&an had padanya karena sudah sadar, dengan

dasar ini umar berkata: sehingga selesai pepemngan dan kembalinya
ke daerah masing-masing.

Pasal Ditegakkan dan dilaksanakan had di teluk
(pelabuhan) tanpa ada perbedaan pendapat, sepengetahuan
kami, karena daerah itu adalah masuk dalah Negara Islam
karena memang harus mencegah mereka penduduknya
melakukan kejahatan sebagaimana juga harus memcegah
orang lain melakukannya, Umar mengirim sumt pada Abu ,Ubaid

agar mencambuk orang yang meminum khamer 80 kali dan dia sedang

berada di Negara S5nm dan dia sedang di pelabuh6n.751

1679. Masalah: Abu Al Qasim Ai iGarcii beri<ata,
"Jika sudah ditaklukkan suatu daerah maka tidak boleh
membunuh anak yang belum dewasa (balishl atau belum
fumbuh tanda-tanda dewasanya, atau belum berumur 10
tahun."

Pemimpin harus menegaskan pada seluruh pasukan perang
bahwasanya kafir sudah ditaklukkan maka tidak boleh membunuh anak-
anak yang belum de',r,nsa tanpa ada perbedaan pendapat para ulama,
dan telah diriwayatkan Ibnu Umar tg " bahwasanya Nabi Muhammad
S melanng membunuh perempuan dan anak-anak" (Muttafaqun

alaih\.Tez Karena anai<-anak menjadi budak dengan menawannya jika
dibunuh maka akan menghilangkan harta, jika ia tertawan sendirian
maka jadi muslim kalau dibunuh maka sama dengan membunuh orang

761 Dikeluarkan Baihaqi dalarp As€unan At Kubra Jtl.g/tOS.
toz Te)ah dijelaskan sebelumryra no.8 pada masatah ke153g.
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yang mungkin akan masuk Islam, kedevuasaan seseorang dapat

diketahui dengan tiga sebab dibawah ini:

Pertama: Mimpi basah (ihtilam): mengeluarkan mani dari laki-

laki atau perempuan ketika siaga (bangun) atau dalam mimpi, tidak ada

perbedaan pendapat padanya, Allah & berfirman:

iJG "Kt6 ;Ki1 ;fi '& ru-ii(. 6ji Ldi.

" Wahai .sekalian orang yang beriman. Hendaklah meminta izin

hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu dan kanak-kanak

yang belum dewasa tiga kali." (Qs. An-Nuur 1241: 58).

Allah & berfirman:

'o:r4 #-'C\t$ ttil'& |frni U ti,l;

4u.oii
"Dan apabila anak-anakmu telah dewasa maka hendaklah

mereka meminta izin jua sebagaimana meminta izinnya orang-orang

tekh terdahulu." (Qs. An-Nuur l24l:59).

Hadits Nabi Muhammad S'
"Belum daaasa seseorang sebelum ia bermimpi."763 (HR Abu

Daud). Nabi Muhammad S bersabda pada Mu'adz: "Ambillah pada

setiap yang bermimpi (dewasa) satu dinar." (FIR Abu Daud).764 6"6ru.
telah fumbuhnya rambut disekitar kemaluannya, dan ini adalah tanda

753 gp. Abu Daud pada al-Washaya Jil.3/2873, Baihaqi pada As-Sunan Al Kubra
Jil.7 /320, dengan sanad yang shahih.

764 1"61', dijelaskan sebelumnya pada masalah ke 40L no.3.

Tge"hiu'Wi
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kedeunsaan dengan dalil hadits png diriwaptkan 'Athiyah Al Qardzi:

"aku adalah bonnan pemng lafilah Qunidah naka mereka melihat

seluruh bwanan jika sudah fumbuh mmbut di sekitar kanaluann5a

maka dibunuh jika belun tumbuh tidak dibunuh, dan aku temnsuk

onng bdum tumbuh"fll'F.Al Atsram dan Tarkmidzi).75s

Pengarang berkata bahwa hadits ini shahih, dari Katsir bin Saib

berkata: bercerita padaku anak-anak Bani Quraidzah bahwasan5ra

mereka dibawa menghadap Nabi Muhammad S dan diperiksa jika

diantara mereka sudah bermimpi dan tumbuh rambut di sekitar

kemalunnp akan dibunuh jika belum maka tidak dibunuh,"(HR A
Atsramlzse dan dari fuan Umar bahwasanya ia mengirim surat kepada

seluruh panglima p€rang agar mereka tidak mernbunuh kecuali yang

sudah derr,rasa dan tidak boleh mengambil upeti kecuali pada mereka

5rang sudah dqlasa.T67

Pendapat Iniam SSnfi'i menyebutkan, bahwasanya inilah tolak

ukur deunsa pada orang kafir, karena tidak mungkin kembali pada

perkataan mereka tentang mimpi dan batasa utnur, dan ini bukan tanda

kedeunsaan bagi kaum mr.rslim.

Menurut pandapat kami: pendapat Abu Nadhrah, Uqbah bin

'Amir ketika mereka berdua berbeda pendapat tentang kedev,rasaan

Tamim bin Qara' Al Mahri: lihaflah oleh kamu jika sudah tumbuh

rambukrya maka berikan padanya bagiannya, maka sebagian mereka

merneriksanya temSata sudah fumbuh maka mereka memberikan

padanya bagianny6.z0a Tentang riwayat ini fidak ada perbedaan

padanya berarti sudah jadi ijma'.

765 Tehh direlasl€n pada masalah ke 810 no.S.
755 HR. Ahmad dalan Musttarllrya(Jil.4/3/.ll.
767 H3. Baihaqi dalam .As.Srrnar Al Kubm Ail. 9/195,196), Said bin Manshur

dalam Sunan-nya Jil.2/240/2632, Abu'Ubauudah frl Anml Jil.39/93.
768 Tehh direlaslon sebelunnrya no.183 masalah kel650.
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Karena dengan cara ini juga unfuk mengelahui devuasa atau

tidaknya anak orang kafir, sama dengan anak-anak kaum muslim

seperti dua tanda di atas, karena biasanya ifulah tanda yang paling

akurat seperti bermimpi, adapun pendapat mereka yang mengatakan

sesungguhnya sangat sulit mengetahuinya tentang apakah dia sudah

mimpi basah, atau dengan umur, kami jawab: tidak ada susahnya

mengetahuinya pada alhi dzimmi yang fumbuh deurasa di tengah-

tengah kaum muslim, tidak boleh membuat tanda keder,vasaan kecuali

tanda yang sudah disepakati fumbuhnya rambut disekitar kemaluan.

Ketiga: Sudah bemmur 15 tahun, hadits yang diriwayatkan Ibn
umar ia berkata: r'Aku memohon kepada Nabi Muhammad $ unfuk

ikut perang ketika itu saya masih 14 tahun maka Nabi tidak memberiku

izin, dan tahun depannya aku meminta izin lagi padanya untuk ikut
perang dan saya sudah umur 15 tahun maka saya diperbolehkannya,

Nafi' berkata: maka saya ceritakan hadits ini pada.Umar bin Khathab ia

berkata: inilah perbedaan antara omng derr,rasa dengan anak-anak" (HR

Muttafaqun alaihl.T6s

Inilah tanda kedev,rasaan seseomng baik laki-laki dan

perempuan. Dan ditambah dua tanda lagi khusus bagi perempuan

yaitu: haid (datang bulan) dan hamil, jika tanda-tanda di atas belum

ditemukan salah safunya pada seseorang maka dia masih anak-anak

yang haram dibunuh.

Pasal: Diharamkan membunuh perempuan dan orang
yang sudah fua Bangka, ini pendapat Malik, dan para ulama
yang bersandar pada rasionalitas s.rja, dan diriwayatkan
juga dari Abu Bakar Siddiq, Muhajid, diriwayatkan dari lbnu
Abbas pada firman Allah & dalam Al Baqarah ia berkata

76'e 14u1l dijelaskan pada (footrote pada masalah keal0.
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janganlah kamu membunuh perempuan dan orang yang

sudah fua.770

Sedangkan Imam Syaf i pada salah safu pendapatrya dan hnu

Mundzir: boleh membunuh ormg lnng sudah tua karena Nabi

Muhammad bersabda: "Bunuhlah omrlg-oftng Sang sudah fua kaum

musyrik dan Snng masih muda (deunn/'(Abu Daud dan Tirmidzi)hadits

ini Hasan Shahih,771 karena Allah & berftrman:

@','-t-gij336
"Bunuhlah oleh l<amu oftng-oft,ng mus5/rik." (Qs. At-Taubah

[9]:5).

Ayat di atas konteksnya umum maka termasuk orang yang

sudah tua. Ibnu Mundzir berkata: saya tidak mendapatkan dan

menemukan alasan unfuk tidak mernbunuh orang yang sudah tua,

sebagai pengecualian dari firmah Allah:

'd-Pii#{6
"Bunuhlah olel't kamu oftngorang musyrik." (Qs. At-Taubah

[9]: 5), karena dia orang kafir tidak ada grrna dan manfaatnya untuk

tetap hidup maka dia dibunuh sama dengan orang dewasa lainnya.

Menurut pendapat kami: sabda Nabi Muhammad'$: janganlah

kamu membunuh orang yang sudah fua (tidak ada daya dan

kekuatannya lagi), anakranak, perempuan, (HR Abu Daud pada

Sunannya).772

770 66-11ru6rani dalam Tafsimya(Jil.2/770 ayat no. 190) dari Surah Al Baqarah.
771 66, Daud dalam pembahasan tentang Jihad til.3/2670); Tirmidzi pada

Abwabus Sair Jil.4/7583, Ahmad pada Musnadtya Jil.5/12 20 didhaifkan sanadnya

oleh Albani.
772 11F.. Abu Daud pada alJihad Jil.3/2674, sanad haditsnya dhaif .
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Diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq rg ia berwasiat pada Yazid

bin Husain ketika ia menjadi panglima perang ke negara Syam ia

berkata: "Janganlah kamu mernbunuh anak-anak, perempuan dan

orang yang sudah tua" (HR Said) dan dari Umar ia benuasiat pada

Salamah bin Qais: "janganlah kamu membunuh perempuan, anak-

anak, dan orang yang sudah fua tidak bisa berbuat apa- apa lagi." (HR

Said). Karena dia tidak bisa lagi berperang maka tidak boleh dibunuh

sama dengan perempuan.

Nabi Muhammad # pernah mengisyaratkannya pada

perempuan, ia berkata: "selama ini tidak dibunuh maka ia juga haram

membunuhn5n"773 dan ayat di atas telah dikhususkan dengan apa yang

telah kita riwayatkan, karena mereka keluar dari keumumannya,

perempuan dan orang yang sudah tua pada maknanya maka kami

kiaskan padanya, adapun tentang hadits yang mereka sebutkan tadi

mungkin orang yang sudah fua tapi masih kuqt fisiknya unfuk

berperang, atau dia menolong kaum musyrikin dengan ide dan

pemikirannya.

Beginilah cara memadukan kedua hadits tersebut agar tidak

kontradiksi, adapun hadits yang kami jadikan dalil ada khusus pada

kalimat Al Haram (orang yang sudah tua tidak ada daya dan upayanya

lagi) sedangkan hadits yang mereka gunakan dalil mengguakan lafazhd

As-Syeikh (orang yang sudah tua) tapi kata ini lebih umum dari kata

yang kami gunakan, maka penggunaan kata khusus lebih diutamakan

dari kata umum kias mereka batal dengan sendirinya dengan orang tua

yang tidak ada manfaat padanya.

Pasal: Tidak boleh membunuh orang sakit (cacat

seumur hidup), orang buta, pendeta, perbedaan pendapat

773 11F.. Abu Daud pada alJihad Jil.13,rHaL53, Ahmad pada Musnad'rya5959,
menurut SyaiLh Ahmad Syakir sanadnya shahih.
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dalam hal ini sama dengan pada pembahasan Syeikh alasan

mereka tetap sma.

Menurut pendapat kami: tentang orang cacat seumur hidup,

orang buta, mereka berdua tidak wajib berperang sama dengan

perempuan, adapun tentang pendeta hadits Snng diriwayatkan Abu

Bakar &, ia berkata: mereka akan tetap berada dalam kuil-kuil dan

tenpat ibadah untuk selaman5n mereka telah mengganfungkan diri

mereka padanya sehingga mereka meninggal dunia dalam kesesatan,

mereka tidak akan berperang maka sama saja dengan orang yang tidak

mampu berperang.

Pasal: Tidak boleh membunuh hanba sahaya, ini
pendapat Syafi'i, karena Nabi Muhannad # bersaMa, temui oleh

kamu Khalid dan janganlah kamu bunuh keluarganlra, dan 'ashif 774

mereka adalah hamba sahaSn, karena mereka narrtinya akan jadi

hamba sahaya bagi kaum muslim dengan menawannlra sekarang, maka

sama dengan anak-anak dan perernpuan

Pasal: Barangsiapa diantara yang kami sebutkan di
atas tadi ikut berperang maka boleh membunuhnya, karena

Nabi Muhammad S membunuh seomng perempuan pada hari

peperangan dengan Quraizah ia melemparkan bafu panah pada

Mahmud bin Salama1r775, 6* jika diantara mereka ada png membantu

orang kafir dengan pemil{mn dan iden}ra, maka boleh dibunuh, karena

774 y1g. Abu Daud pada alJihad JiLS/2669, hnu Mafifi JiL2/2U2, Ahnad pada

Musnadtya Jvlid3/M8,4/178 dan sanad hadibnya shahih.
77s Disebutkan Al Waqadi dalam pernbahasan tentang p€perangan (Jil. 2/745-

758), dan disebutkan Ibn Haj,ar pda Al khabh kefrrdian itu pada pemng Khaibar,
adapun yang dilemparkan batu adalah Murhab dab 5png mernbunuh perempuan itu
adalah Khallad bin Suwaid, seperti ini iq1a yang disebutkan lbn Hisyam pada As-Si1nr,
rujuk kembali dalam kitab png kami s€bu&an.
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Ruwaid bin Shamat ikut berperang k€fika perang Hunain padahal ia

sudah tua tidak ada kev,rajibannya lagi untuk berpemng.

Maka para pejuang sangat membufuhkan ide, pernikiran dan

strategi perang darinya dan Nabi Muhamamd S tidak melarang

membunuhnylTT6 karena banfuan ide dan pemikimn ketika perang

sangat besar pengaruhnya, dan Muawlnh berkata pada Maru.ran dan

fuwad: saya menempatkan kamu berdua sebarisan dengan Ali dengan

Qais bin Saad dan pemikirannya serta siasatrya demi Allah kalau

seandainya kamu berdua digantikan dengan 8000 orang pejuang tidak

akan seimbang dengan kamu berdua menuutku.777

1680. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
Barangsiapa diantara mereka, perempuan, oran[l yang

sudah fua, pendeta ikut berperang maka boleh dibunuh.
Tidak ada perbedaan pendapat, ini pendapart Auza'i, Ats:Tsauri, laits,
Syafi'i, Abu Tsaur dan ulama yang bersandar pada logika dan riwayat

Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad $ bersabda: "Rasulullah

melihat perempuan terbunuh ketika perzng Khandak Nabi bertangn:

siapa yang membunuh perempuzrn ini? Seseomng berkata: saya yang

membunuhnya yaa Rasulullah, Nabi bertanja: kenapa? Pemuda ifu
menjawab: ia menghalangi pedangku (menantang aku) ya Rasululkh,

maka Nabi diam tidak berkomentar lagi."778 4*, Nabi Muhammad S

776 93. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pepemngan (Jil. 7/4323/Fath Al
Bar), N Baihaqi dalam As^1unan Al Kubm (Jil. 9/97-921.

777 Diu adalah Qais bin Saad bin ibadah Al-Anshari posisinya adalah keamanan
nabi Muhamamd, dan orang terkemuka dan terpandang dan disegani di Negara Arab,
dia didepan saya ketika perang Hunain, kemudian dia lari dari Mu'awiyah pada
tahunS8 H. dan menetap di Taghlis dan meninggal pada waktu kepemimpinan Abdul
Malik bin Marwan. Uhat kembali As-SiprlJil. S/L101.

778 gp. Ahmad pada Musnadnya (Jil. L/256), Abdurrazzaq dalam Mushannafaya
Jil.5/201,202, hn Abu Syabah pada Mushannafmya dalam kitab alJihad pada bab
ma yamtani'u bihi nioal qatl t)ang dilarang untuk dibunuh) Jil.72/384,385, dan
sanadnya shahih.
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Uerairi melihat p.r"rr,f* yang terbunuh ia bertanya: "ada apa

kenapa dia dibunuh pdalah dia tidak boleh 4i6*r1i.'v79

Dari penjelasan di atas mernbuktikan bahwasanln perempuan

tidak boleh dibunuh jika ia tidak ikut berperang karena mereka pada

dasamya tidak wajib perpemng, jika ikut berperang maka boleh

dbunuh.

Pasal: Adapun orang sakit iika ia masih bisa

berperang boleh diperangi karena sama saja dengan orang
yang luka, kecuali penyakituilp tidak mungkin sembuh lagi maka

samalah dengan orang lumpuh tidak boleh dibunuh, karena tidak

dikhawatirkan keadaannya unfuk bisa berperang lagi.

Pasal: Adapun petani yarrg fidak ikut berperang
sebaiknln fidak dibunuh, diriwayatkan Umar bin Khathab r{& ia

berkata: takutlah kamu kepada Allah tentang petani yang tidak

menyalakan api peperangan pada kamu.780 Menurut Al-Auza'i tidak

boleh membunuh petani, petemak jika diketahui bahwa ia tidak ikut

berperang, sedangkan menunrt Spf i boleh dibunuh kecuali mereka

membayar upeti karena mereka tetap orang musyrik.

Menurut pendapat kami: perkataan Umar: bahwasanya para

sahabat Nabi Muhammad #t fidak pemah membunuh mereka ketika

ditaklukkan daerah dan negam mereka, mereka juga tidak ikut

berperang maka sama dengan oftmg yang sudah fua dan pendeta.

TTe l4uh diretaslon sebelumqn di nrasahh kel679.
78o Baihaqi menQL{uiJnya dalan As-&.rnn Al Kubn l,iil. 9/911, Said bin Manshur

dalam Sunan- nya Jil.2/ 239 / 2625.
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, Pasal: Jika suafu daerah telah dikepung oleh seorang
pemimpin, dia harus sabar tidak boleh meninggalkannya
kecuali dengan lima perkara di bawah ini:

Pqfuna Mereka telah masuk Islam maka harus dilaga darah

dan harta mereka, Nabi Muhammad bersaMa:

"Aku dipqinbhlan unfuk memenngi manusia sampai mereka

menguapl<an kalimat laa ilaaha illallah (tiada tuhan selain Allah), jil<a

mereka sudah mengihrhmtn maka tajaga dariku damh fiiwa), harta

merel<a kquali dangan halmga."7&t Jika mereka masuk Islam setelah

ditaklukkan, maka harus dijaga dan dipeliham jiwa mereka tanpa harta

mereka dan boleh diperbudak

Kedua: Mereka membayar Upeti seperti benfuk pinjaman maka

boleh menerimanyia, baik ifu mereka berikan semua pada waktu itu

atau dibalnr berangsur-angsur seperti balnr upeti yang tenrs menerus

setiap tahunnya, jika mereka omng yang wajib mernberikan upeti boleh

menerfunanln dan haram mernbunuh mereka, AUah & berfirman,

6i*fi{;" \41'L!,';{-
"&rnpai mqel<a membaSar iiztah dengan pfuh sdang

merel<a dalam kadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9J: 291 jika mereka

memberikan harta bukan unfuk upeti jika ada maslahat dan manfaakrya
jika diterima boleh menerimanya dan tidak wajib menerirnanya jika

tidak ada kemaslahatan padanya.

Ketiga: Agar dapat membukan5n.

Keernpat: Melihat suafu kepentingan unfuk menghindar darinya

bisa saja karena bahaya unfuk ditegaklen ataupun karena putus asa,

781 14u1'r dilelaskan sebelumnya Hadib ke 6,/5.
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atau karena kepentingan tersebut diambil kemudian terlambat unfuk

ditegakkan maka menghnidar darinya seperti yang telah diriwayatkan,

"Bahwasanya Nabi $ menahan orang-orang thaif, akibatnya

mereka tidak mendapatkan apa-apa maka mereka berkata:

sesungguhnya kami akan kembali besok dengan izin Allah S, maka

orang-orang islam berkata: apakah kita akan mencegah dan tidak akan

membuka bagi mereka? maka Rasulullah $ berkata :pergilah untuk

berperang, maka mereka pun pergi dan mereka terluka, dan Rasulullah

,g$ berkata kepada mereka: sesungguhnya kami akan mengembalikan

kalian besok maka mereka pun terkejut dan Rasulullah # pun

mengembalikan mereka. " (HR. Muttafaq alaih).7 8z

Kelima: Tetap pada hukum hakim maka diperbolehkan, seperti

yang telah diriwayatkan "bahwasanya Nabi $ ketika menahan orang-

orang bani quraizhah mereka rela untuk tetap pada hukum Sa'ad bin

Mu'a2.783 Pembahasan tersebut ada dua Pasal: pertama: sifat seorang

hakim, kedua: sifat hukum, ada fujuh syarat: hendaknya seorang hakim

tersebut orang yang bebas, muslim, berakal, baligh, lakilaki, adil, faqih,

seperti yang telah disyaratkan pada hakim yang muslim.

Dan diperbolehkan apabila hakim tersebut buta karena orang

yang tidak dapat melihat tidak memb dalam masalah-masalah

kita karena yang diharapkan darinya adalah ide, mengetahui maslahat

pada salah satu pembagian hukum. Sehingga tidak membahayakan bagi

orang yang tidak melihat dalam perselisihan penetapan hukum dan tidak

dibutuhkan mata unfuk mengetahui pendakwa dan terdakwa. Orang

yang memberikan kesalaian dan orang yang diberi kesaksian, orang

yang mengakui dari orang ynng diberi pengakuan, fiqih disini adalah

yang berkaitan dengan hukum ini apa-apa Snng diperbolehkan dan apa-

7sz gp. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan bab tauhid, jil.13, no:
7480, Fath Al Bari. Dan Muslim pada bab Jihad, jil.3, nomor82 dan1402-7403. Dan
Ahmad pada Musnadoya. jil.2, nomor.lI.

783 1"65 dijelaskan pada nomor1.06, masalah1634.
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apa yang berkaitan dengann5n dan lain sebagainya dan tidak

diperhitungkan fiqihnya pada semua hqkum-hukum yang tidak berkaitan

dengan ini dan ini adalah hukum Sa'ad bin Mu'az dan belum tetap

bahwa dia adalah orang yrang pandai unfuk selnua hukum-hukum.

Apabila mereka menghukumi dua omng maka boleh dan hukum

tersebut adalah yang telah disepakati dua orang tersebut, dan apabila

mereka membuat suatu hukum kepada seseomng dengan banfuan

seorang imam maka diperbolehkan, karena dia tidak akan memiliki

kecuali kepada sesuafu yang layak dan apabila mereka memberi

hukuman kepada seseorcmg dari mereka atau mereka membuat suafu

ketentuan kepada mereka maka tidak boleh karena kemungkinan

mereka akan memilih yang tidak la3nk.

Apabila mereka menduga seseorang maka dugaan imam

tersebut diperbolehkan karena funi qumizhah rela dengan hukum yang

ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'az karena. mereka menetapkan atas

dugaan Nabi $ maka diperbolehkan menghukuminya, dan berkata ,

"aku telah memberi hukum kepada mereka dengan hukum Allah &"
apabila wafat dari orang yang mereka sepakati maka bersepakatlah

kepada orang selain mereka, apabila belum bersepakat kepada orang

lrang menqlakkan kedudukannya atau orang yang menginginkan,suafu

hukum yang tidak layak maka akan dikernbalikan kepada suatu yang

layak dan mereka akan tetap ditahan sampai mereka akan sepakat.

Begrfu juga apabila ada dtra omng yang rela maka wafat salah

satu diantara keduanya maka diperbolehkan untuk bersepakat kepada

arang yang menetapkan kedudukannya dan apabila tidak maka

dikembalikan ketempatur5ra yang layak, begitu juga apabila rela terhadap

suafu hukuman dari seseorang yang belum memguhi syarat-syarat yang

disepakati oleh imam, kemudian jelas bahwarhal tersebut tidak layak

maka tidak akan dihukumi dan akan dikenrbalikan ke tempat yang layak

seperti semula.
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Dan adapun sifat hukum, apabila manghukumi seseorang yang

terbunuh di medan pertempumn dan menawan orang-orangnya maka

hukum tetap dilaksakan, karena Sa'ad bin Mu'az telah menghukumi

bani Qunizhah dengan sabda Rasulullah $, "Aku telah menghukumi

merel<a dengan hukum Atlah & di atas fuiuh arqa'ah. " Dan apabila

menghukum orang yang tev/as dimedan pertempuran dengan lembut

dan menawan orang-orangnya maka Al Qadhi berkata: maka hukum

terhadapnya harus ditegakkan, dan dia (Al Qadhi) bermadzhab syafi'i,

Karena hukum baginya adalah melihat suatu kepentingan didalamnya

dan dia harus ditawan dengan cara yang lembut seperti menawan

seorang imam.

Abu Al-Khitab memilih bahwa hukum terhadapnya tidak

ditegakkan, karena sesungguhnya bila dihukum maka ada bagian

padanya dan tidak ada bagian bagi orang-orang islam dengan cara

lembut dan apabila dihukum dengan cara lembut maka seharusnya itu

tidak boleh, karena seorang imam tidak dapat meringankan hukum bagi

orang-orangnyn apabila ditawan be.gitu juga dengan seorang hakim

memungkinkan unfuk dibolehkan karena mereka adalah tawanan yang

tidak jelas berbeda dengan orang yang ditawan, karena dia akan menjadi

budak apabila ditawan, dan apabila mereka dihukum dengan tebusan

maka dibolehkan, karena seorang imam ifu dapat memilih tawanan

tersebut dibunuh atau ditebus atau memperbudaknya begitu juga halnya

dengan hakim.

Apabila mereka dihukum dengan membayar upeti maka hukum

tersebut tidak dibenarkan, karena kesepakatan penjaminan adalah

kesepakatan kompensasi tidak akan dianggap benar apabila tidak

dengan saling rela merelakan, begifu juga halnya bahwa seorang imam

tidak memiliki hak unfuk mernaksa tawanan unfuk membayar upeti,

apabila dihukum dengan dibunuh atau ditawan maka dibolehkan bagi

imam untuk mendispensasi sebagian dari mereka, karena Ibnu Qais
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telah menetapkan, "bertanya kepada Zubair bin Batha dan qumizhah

dan Rasulullah S cenderung kepadanya dan menjawabnya."784

Selain ifu, bertentangan dengan harta rampasan apabila orang-

orang islam yang mengumpulkannya, karena kepemilikan mereka telah

tetap, apabila mereka masuk islam sebelum mereka dihakimi maka

darah dan harta mereka harus dijaga, karena mereka telah masuk islam

dan mereka telah bebas dan harta-harta mereka jadi milik mereka maka

tidak boleh lagi mendispensasi mereka karena mereka berbeda dengan

tawanan, karena sesungguhnya seomng tawanan telah jelas baginya

hukuman seperti tawanan-tawanan yang lain oleh sebab itu dibolehkan

unfuk didispensasi atau diberikan keringanan, apabila mereka masuk

islam setelah dilatuhi hukuman maka dilihat apabila hukuman bagi

mereka adalah hukuman mati maka jafuhlah hukuman tersebut karena

darah orang-orang islam itu harus dijaga maka tidak boleh memberikan

keringanan bagi mereka karena mereka masuk islam sebelum mereka

diberi keringanan

Abu Al-Khitab berkata: dan kemungkinan diperbolehkan untuk

memberikan keringanan kepada mereka, seperti kalau mereka masuk

islam setelah mereka ditawan maka hartanya akan di hukumi

sebagaimana mestinya, apabila dihukumi bahwa harta tersebut untuk

orang-orang islam maka harta tersebut akan menjadi harta rampasan

karena orang-orang islam yang mengambilnya dengan penaklukan dan

penawanan.

1681. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqr berkata,

"Apabila tawanan ifu ingin dilepaskan dari kita dan
bersumpah mengembalikan mereka dengan tebusan

walaupun demikian maka tdak dapat dikembalikan."

784 HR. Al Baihaqi dalam kitab "1unn Al Kubra'', jil.9, nomor66.
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Adapun ,urnlah"lla adalah bahwa tawanan kafir yang ingin

dilepaskan dan bersumpah melepaskannya dengan tebusan maka dilihat

apabila mereka tidak rela atas hukuman maka tidak boleh dilepaskan

walaupun dengan tebusan, karena dia tidak rela maka tidak boleh

baginya apabila dia telah dipalrsa sestrai dengan dengan perkataan Nabi

$: "Dimaafl<an kepada ummatku suafu kealahan dan kelupaan dan

apa-apa Wng membuat mereka tetpksa."78s Dan apabila dia tidak

merasa terpaksa maka boleh baginya unfuk ditebus, ini yang telah

dikatakan Atha', Hasan, Zuhri, Nakh'i, Tsauri, Al-Auza'i, dan Imam

Syafi'i berkata,Tse maka tidak boleh laginya untuk ditebus karena dia

adalah orang yang merdeka mereka tidak memilki hak unfuk

menggantinya dengan Yang lain.

Menurut pendapat kami: Firman Allah &

^.'#r lr#i $ * r4i (tL $ )#,, t35;

ti)-:,-Xiy"6"H;';ifi re$rq4);i
@5,11;:

'Dan tepafilah Perianiian dangan Nlah apabila kamu berianii

dan jangantah kamu membabll<an sunph-sumph(mu) itu, sesudah

meneguhkarnB, sdang karnu telah maniadikan Allah sebagai saloimu

(terhadap sumpah-sumpahmu itu). saunsguhntn Allah mengetahui apa

5nng karnu petbuat. "(Qs. An-Nahl [16]: 91).

K€fika Nabi C mernbalnr denda kepada orang-orang

hudaibiyah unfuk melepaskan setiap omng muslim 5nng datang ke

ternpat ifu rnaka Rasulullah $ menepati janji tersebut kepada mereka

78s Tehtr direlaslon pada rrcmorl, h1m.121.
7s .dda se@ian yang dlhapus z nth.
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dan berkata: 'sesungguhrya tidak ada pengkhianatan didalam agama

1ru*i."787 Sebab menepati janji tersebut ada sebuah maslahat yang

sangat penting dan didalam pengkhianatan akan merusak kepercayaan

mereka karena mereka tidak percaya lagi unfuk selanjutnya dan

memang unfuk kepentingan bersama maka perjanjian tersebut harus

ditepati sebagaimana Rasulullah $$ telah menepati janjinya yaifu suatu

perjanjian perdamaian karena kamu telah berjanji unfuk membayamya.

Dengan demikian harus ditepati seperti harga penjualan dan

yang telah di syaratkan dalam kesepakatan perdamaian pada tempat

dimana dibolehkan untuk memberikan syarat dan itu tidak dikatakan

batil apabila disyaratkan unfuk menolak seorang muslim datang atau

disyaratkan kepada mereka bayaran dalam mensepakati perdamaian,

maka apabila tidak mampu unfuk membayar tebusan maka harus kita

lihat apabila yang ditebus adalah seomng perempuan maka tidak

bisa dilepaskan sebagaimana yang telah difirman oleh Allah & dalam

surah Al-Mumtahanah ayat 10, Maka janganlah kamu kembalikan

mereka kepada (suami-suami mere*a) omng-omng kafir-

Karena apabila seorang perempuan dilepaskan maka orang-

orang kafir akan mencampuri mereka dengan cara yang haram, Allah

dan RasulNya telah melarang unfuk melepaskan perempuan kepada

orang-orang kafir setelah terjadinya perjanjian unfuk melepaskan

mereka seperti yang ada pada kisah Hudaibiyah Rasululah $ bersabda:

"Maka datahglah perempuan-perempuan Snng beriman maka Allah

melarang unfuk mengernbalikan merekd' diriwayatkan oleh Abu Daud

dan selainnya,788 apabila dia seorang laki-laki rnaka ada dua riwayat:

Pertama: tidak dilepaskan , ini adalah perkataan Hasan, Nakh'i,

Tsauri, Syafii, karena apabila dia dilepaskan maka dia akan berbuat

maksiat maka tidak bisa untuk diberikan syarat begitu juga apabila dia

787 TehhdUelaslon pada nomor2l, masalah1675.
7881"61', dijelaskan pada masalah dengan nomor1637 dan124.
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seorang perempuan, maka apabila diberikan sSramt maka dia akan

membunuh orang islam dan meminum khamer.

Kedua: dilepaskan, ini adalah perkataan Usman, Zvhi, Auza'i,

Muhammad bin Suqa[789, sebagaimana yang telah kita bahas pada

sebelumnya pada pembahasan pengiriman tebusan, karena Nabi $
telah berjanji kepada orang-orang quraisy unfuk mengembalikan setiap

orang muslim yang datang ketempat yang telah disepakati dan Abu

Bashir telah menolak dan berkata: "Tidak ada di dalam agama kita

pengkhianatan" dan beliau telah memisahkan dalam penolakan

perempuan unfuk dilepaskan karena Allah & telah memisahkan antara

keduanya dalam hukum ini ketika Nabi $ berjanji dengan orang-orang

quraisy dalam menolak bagi orang-orang islam yang datang ketempat

yang telah disepakati maka Allah & membolehkan untuk laki-laki dan

melarangnya untuk perernpuem, kita telah membahas perbedaan antara

keduanya dari tiga sisi yang telah lalu.

Pasal: Apabila mereka menerima dan beriman maka

merelG akan mendapatkan keamanan karena keamanan

mereka adalah keselamatan bagi mereka iuga, apabila dia mau

bergerak ke daerah islam maka akan diberikan keamanan apabila

enggan maka akan ditegakkan hukum kepadanya, maka hukuman

baginya adalah hukuman orang islam didaerah konflik apabila dia

melarikan diri kemudian mereka mendapatkannya dan mengikutinya

dan dia mememngi mereka maka keamanan baginya akan dicabut

karena mereka menginginkan dia unfuk menetap kemudian dia

melanggamya, apabila mereka melepaskannya dan belum

mempercayainya dan.kernudian dia mengambil sesuafu dari mereka

789 34iu, adalah seorang imam png sangat taat, dan orang Snng dipercaya, Abu

Bakar Al-Kuli, dikabarkan dari Anas bin Malik kemudian dari Sa'id bin Jubair, dan

Jama'ah, diriwayatkan dari SufiBn Ats-Tsauri dan Ibnu 'Ayinah dan lainnya, Nasai

berkata: dapat dipercaya, wafat pada tahun lebih dari lN (Tahdb As-Siwl, h1m.885.
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dan melarikan diri karena dia tidak mempercayai mereka dan mereka

fidak mempercayai dia, dan apabila mereka melepaskannya dan

memberikan syarat kepadanya unfuk menetap bersama mereka maka

syarat tersebut dibolehkan atas perkataan Nabi $:
"Kaum muslim berhak membuat s5nraFsyamt atau ketenfuan-

ketenfuan bagi mereka sendfuf'79o bermadzhab Syafi'i berkata: syarat

tersebut tidak dibolehkan kepadanya, maka apabila mereka

melepaskannya untuk dijadikan budak bagi mereka maka Abu Khitab

berkata apabila dia mencuri, melarikan diri, dan membunuh, karena

posisinya adalah budak maka dihukumi secara s5ar'i dan perkataannya

tidak kokoh, apabila kokoh maka perlindugan dari mereka untuknya
tidak ada lagi dan sebaliknya.

Ini merupakan pendapat madzhab Imam Syafi'i apabila dia

bersumpah unfuk ini dan dia bersumpah karena terpaksa maka

sumpahnya tersebut tidak dapat dibenarkan, apabila dia bersumpah atas

kemauannya sendiri kemudian dia melanggar sumpahnya maka

sumpahnya tersebut telah gugur, maka kemungkinan bagiryn unfuk
dibolehkan memakai riwayat di atas yang membolehkan baginya unfuk
kernbali kepada kelompoknya pada masalah pertama yaitu perkataan

laits.

Pasal: Apabila seorang tawanan membeli sesuatu atas
kemauannya sendiri artin5n tawanan tersebut membelinya
bukan karena unsur keterpaksaan atau meminiamnya maka
transaksi tersebut dinyatakan sah, apabila tawanan tersebut

meminjamnya maka baginya harus mengembalikannya, karena hansaksi
tersebut bentuknyb adalah traksaksi pinjaman sama halnya dengan

orang yang melakukannya bukan tawanan, apabila tawanan tersebut

terpaksa maka transaksi tersebut tidak sah, apabila mereka memaksanya

7e01n65 dijelaskan pada nomorl0 masalah1574.

EI , AI Mughni



i

untuk mengambilnya maka yang demikian ifu tidak sah, karena apaila

dia mengambilnya maka bansalsi tersebut adalah transaksi yang rusak

apabila dia menjualnya maka hasil dari penjualan tersebut harus

dikembalikan, karena transaksi tersebut batil, dan apabila hasil barang

yang dijual tidak ada maka bamng tersebut harus dikembalikan.

1682- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Dan tidak dibolehkan bagi seorang muslim melarikan diri
dari orang-orang kafir dan dibolehkan baginya melarikan diri
dari 3 sisi yaitu apabila takut untuk dijadikan tawanan maka
harus diperangi sampai terbunuh.

Kesimpulannya: Apabila kaum muslim berhadapan dengan

kaum kafir maka diharamkan bagi kaum muslim untuk melarikan diri
dengan dalil firman Allah &,

fi 6:, W <rSi H 6y-Yg( .'-,-51 eiG.

"Hai omng-omng Sang beriman, apabila kamu berternu dengan

omng-omng yang kafir 5nng sdang menye,angmu, Maka janganlah

kamu membelakangi mqela (mundur)" (Qs. Al Anfaal [8]: 15). Dan
firman Allah &

t;Li6 l#i 16, 4 $yYS( 6jt q;6.

sc:*ipLi,

<,Afi-{ift?fr
"Hai onngonng jang beriman. apabila kamu mem*angi

psul<an (musuh) Maka bqtqah hahlah l<amu dan sebutlah (nama)

I

At Mughni - Wl



Allah seban5ak- agar kamu beruntung." (Qs. Al Anfaal [8]:
45). Nabi $ mengatakan bahwa apabila ada kaum muslim yang lari

ketika masing-masing pasukan telah berhadapan maka itu adalah

termasuk kedalam dosa besar.791

Hasan dan Dhohak mengatakan bahwa ayat ini mengkhususkan

hanya untuk perang badar dan tidak diwajibkan unfuk perang-perang

yang lain maka perintah ini adalah suatu perintah yang sudah mutlak.
Khabar Nabi $, tersebut bersifat umum maka tidak boleh dibatasi atau

dikhususkan kecuali dengan dalil akan tetapi diwajibkan untuk

dikokohkan dengan 2 syarat

Pertama: otang-oftmg kafir tidak mqrambah kekuatan sehingga

sangat tidak seimbang apabila mereka menambahnya maka dibolehkan
bagi kaum muslim untuk melarikan diri atas firman Allah &,

Ko|"'&'&€J '16&6f,fi-i1L'fi

W- Sfr "p) K ob"e&VlAtr-it1 "*'1,, p4
@'u-#i e {lfi3'ii atb,nAl

"Sel<amng Nlah telah meringankan kepdamu dan Dia telah

mangetahui bahw;a pdamu ada kelemahan. Maka jit<a ada diantaramu

serafus omng Wng sbar nisca5n merel<a akan dapt mengalahkan dua

rafus orang kaftr; dan jika diantararnu ada seribu oftng &nnS sabar),

nisca3n mereka akan dapt mengalahkan dua ibu orang, dengan seizin

7el tr13. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Wasiat, fiil. 5, no. L7661, Fath At
Bari. doJan pembahasan tentang sanksi, tiil. 12, no. 68571, Fath Al Bari. Dan
diriwayatkan oleh Muslim dalam pembahasan tenhng keimanan, bab: Bagan Kabair
Wa Akbaruha, jil.l, hlm.92, no: 145. Dan HR. Abu Daud pada "Al-Washaja", jil.3,
nomor2874.
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Attah. dan Attah beserta oftng-oftng 5nng sabar." (Qs. Al Anfaal [8]:

66).

Ayat di atas apabila lahzhnya adalah lafazh khabar maka itu

adalah perintah dengan dalil firman Allah & surah Al Anfaal ayat 66:

Apabila hakikatnya adalah khabarmaka tidak akan kami tolak bahwa 1

dapat mengalahkan 10 atau lebih sedikit 2, kare-na Khabar Allah & itu
betul-betul benar fidak akan bertentangan denga apa yang dikatakan-

Nya, tidak semua kaum muslim mendapatkan kemenangan disetiap

peperangan mereka dan jumlah musuh pada saat ifu lebih banyak dari

pada kaum muslim, maka diketahui bahwa ayat ini adalah perintah dan

kebajiban dan tidak ada yang menasakh ayat ini baik dari Al-Qur'an

maupun Sunnah maka diwajibkan untuk mengambil hukum darinya.

Ibnu Abbas berkata: Ayat ini furun membuat kaum muslim sulit

ketika Allfi & mer,vajibkan kepada mereka untuk tidak melarikan diri L

orang apabila mereka 10 kernudian datang apt Snng meringankan

mereka firman Allah & pada surah Al Anfaal a5nt 66: (alan

khaffakllahu 'ankun) sampai pada firman Allah &, (gnghlibu mktainll

ketika Allah & meringankan kepada mereka dari jumlah maka Allah &
akan mengumngi sesuai dengan iumlah oftmg lnng sabar dari mereka"

diriwayatkan oleh Abu Daud.7e2

Ibnu Abbas berkata, "Bamngsiapa yang melarikan diri apabila

mereka berjumlah 2 omng maka dia telah benar-benar melarikan diri

dan barangsiapa yang melarikan diri apabila mereka berjumlah 3 orang

maka mereka benar-benar telah melarift6p d16.793

7e2 gp. Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad, (jil. 3, no. 26461. dan Baihaqi

pada "sunan al-kubrd, jil.9, hlm.76. dan Sa'id bin Manshur pda "sunanihl', i11.2,

h1m.209, nomor2538. dan Tabrani rrrda"bfslrihf, iil.10, ttm.24.
793 gp. Sa'id bin Manshur dalam Sunar'nya, iil.2, h1m.209, nomor2539. dan

Baihaqi pada sunan,jil.9, hlm.76. dan Tabrani pda"al-l<abil' marfu'dai hadits lbnu

Abbas dan pam perawinya dapat dipercaya seperi dalam lrlrtaib "al-muiamma", Jil.S,

hlm.328.
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Kedua: Alasannya unfuk keluar dari peperangan tidak
- bermaksud untuk berpihak atau menggabungkan diri pada kelompok

lain dan bukan unfuk berbelok dari perang untuk siasat pamg, apabila

dia beralasan pada salah satunya maka dibolehkan baginya atas firman

Allah &:

W 5 ;ol-6FaJy{i" *;"; rf,i;;
3,1;r&',5*;,;fr <;#b,{6 if" }a.JL

@;ii
. "Bamngsiapa 3angmentbelal<angi merel<a (mundur) di umkfu ifu,

kecuali bqbelok untuk (siasat) perzng atau hqdak menggabungl<an diri
dengan pasukan Sang lain, Maka SaunggahnSa omng ifu kembali

dengan membaum kernurkaan dari Allah, dan tempahSn ialah nmka
Jahannatn. dan Amat buruHa! tempat kembalingn " (Qs. Al Anfaal [8]:

16).

Makna berpaling dari perang untuk siasat perang yaifu berpihak

pada sesuatu dimana peperangan ifu akan terjadi misalnya mengarah

pada matahari atau angin dengan fujuan untuk membelakangi keduanya

atau dari bahwa ke atas atau dari tempat yang tidak ada aimya ke

tempat yang ada airnya atau dia berbelok kepada mereka untuk

merobohkan barisan mereka dan memisahkan salah safu diantara

mereka dari kelompoknya atau mengambil'dari mereka siasat yang

mereka pakai atau mencari persembunyan di gunung atau semacamnya

sepeni yang biasa dipakai oleh orang yang sedang dalam peperangan.

Diriwayatkan oleh Umar iSr, "sesunggutunya dia pada suafu hari

di dalam khutbahnya berkata wahai Sariah bin Zunaim Al Jabal

(gunung), terlaknaflah serigala yang telah memangsa seekor kambing
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karena telah membuat omng-omng mamh. Lalu AIi *$ berkata, kalian

pang$l Umar ketrlo Umar furun mereka bertanya tentang apa yang

telah dikatakan oleh Umar karena Umar sendiri tidak menyadari apa

png telah dia katakan, dan ternyata Umar telah mengutus Sariah ke

wilafrah Iraq untuk berperang kefika pasukan yang diutus oleh Umar

kembali dan mereka menceritakan bahua mereka bertemu dengan

musuh mereka pada hari jumat dan mereka mendengar dengan jelas

suam Umar lalu mereka bersernbuny! ke gunung dan selamatlah mereka

dari musuh-musuh mere1(a.794

Sedangkan menggabungkan diri dengan pasukan yang lain

adalah sebenamyn dia adalah bagian dari pasukan orang-orang islam

kernudian bergabung dengan pasukan islam lrang lainnya untuk

menambah kekuatan walauptrn pasukan tersebut berjarak jauh maupun

dekat, Al Qadhi berkata: apabila pasukan tersebut berada di Khumsan

dan pasukan png lainnS2a berada di Hijaz maka dibolehkan untuk

menggabungkan diri atau sernacamnln Syafi'i juga mengatalon

dernikial

Hal ini berdasarkan riua3nt lbnu Umar, menyebutkan

meriwaSntkan bahwa Nabi $ bersaMa:

"saungguhryn sa5p adalah bagtan dari l<alian umlaupun mereka

bemda di tempt gng jauh dari Nabi Q dan Umar berkata,^

"sesungguhnya kami adalah bagran dari setiap muslim ketika itr: Umar

berada di Madinah sedangkan pasukannya berada di Mesir, Syam, Iraq,

dan Khurasan" hadis dan afsarini diriwa5ntkan oleh Sa'id795 dan Umar

7s Disebutkan oleh penulis lfibtb Al Karau dari beberapa jalur (Ji1.12, h.57L-5741
dan menisbatkan pada hnu A'rabi dalam kltab lGnnnt AlAnbip'dan Diyar'aquli
dalam kitab Favr,aldnya dan Abu Abdurrahman fuSilmi dalam kitab Al-Arba'in dan
Ibnu 'Asakir dan Abu Na'im dan telah dls€butlon oletr hnu Halar dahm kihb /4/-
l$abh$1.3, h.53)dan b€rkab : lsrdrrya f/asan(bail{.

,'1es Dkeluarkan oletr Satd bin lvlarshur dahm hhb Sunamya (Jll.2,

no.209,210,2539,2ffit dan Balhaqt dalam htab Sut an Al Kubn (Jil.9, no.76,77)
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berkata: Allah & merahmati Abu Ubaid apabila dia bergabung

denganku maka aku akan menjadi bagian darinya'796

Apabila takut untuk ditawan maka satu-satunya jalan adalah

menyerang sampai dia gugur dan tidak menyerahkan dirinya menjadi

tawanan karena dia mendapatkan kemenangan dengan balasan derajat

yang tinggi dan dia selamat dari hukuman orang:orang kafir yang penuh

dengan siksaan, perbudakan maupun ffhrah, dan apabila tertangkap

basah maka diperbolehkan unfuk menyerah seperti yang diriwayatkan

oleh Abu Hurairah, "Bahwasangn Nabi fi. mengafus 70 omng mata'

mata. Maka Ashim bin Tsabit memerintahkan orang-orangnya untuk

menyusup kedalam Hudzail yaitu sekitar 100 pasukan pemanah ketika

mereka mengetahui bahwa Ashim dan kelompoknya menyusup ke

pasukan mereka.

Maka Ashim dan kelompoknya bersernbunyi ke Fadfad (nama

sebuah gunung) dan mereka berkata: turunlah kami berjanji kepada

kalian bahwa kami tidak akan membunuh satu orang pun diantara

kalian, dan Ashim berkata: aku tidak akan turun disebabkan oleh

perjanjian dari orang kafir maka mereka menyerang Ashim dengan anak

panah maka mereka beir.hasil mene',rraskan Ashim dan 7 orang lainnya

sedangkan 3 orang lagi furun dan mendapatkan perjanjian dari mereka

mereka adalah Khabib,Zaid bin Datsnah setelah menahan mereka

mengikatnya dengan tali panah" (Muttafaq 'Naih).792 Ashim

mempertahankan untuk tidak menyerah sampai dia tewas sedangkan

Khabib dan Zaid menerima tawaran, sanuanya adalah hal yang terpuji

dan tidak tercela.

dan Abu Daud dalam Uitab AlJkad (Jil.4, no.1716)dan Ahmad dalam l,/llElb Musnad
nya (Jil.2, no.57,7 0,99,100, 1 11).

7e6 6p. Al Baihaqi dalam kitab Sunan Al Kubn(Jil.9, no.77).
7e7 119. Bukhari dalam pembahasan tentang Jihad (Jil.7, no.3045, Fath Al Barl

dan dalam pembahasan tentang pepemngan (Jil.7, no.4086, Fath Al Barl); Abu Daud
pada Al Jihad (Jil.3, no.2660); dan Ahmad dalam Musnadnya (Jil.2, no.294 dan310).
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Pasal: Apabila kekuatan musuh itu lebih besar
daripada kaum muslim dan orang-orang muslimin yakin
unfuk memenangkan pertempuran, maka mereka harus tetap
berperang apabila disifu ada sebuah maslahah, dan walaupun mereka

menghindar dari orang-orang kafir juga dibolehkan karena apa yang

mereka sangkakan bisa saja Udak akan terwujud karena keadaan mereka

lebih sedikit jumlahnga dari separuh kekuatan musuh mereka, dan

merelo harus tetap berperang apabila jumlah mereka lebih banyak

daripada separuhnya dan apabila mereka lrakin unfuk dapat
melumpuhlon musuh-musuh mereka.

Apabila mernunghnkan, mereka harus tetap berperang apabila

mereka merasa takin al<an kenrenangan dan suafu maslahah dan
apabila mereka !,akin alon kekalahan apabila mereka maju dan
keselamatan apabila mereka mundur maka ynng harus dilakukan adalah
mundur, apabila mereka tetap ingin berperang maka diperbolehkan
karena mereka memiliki hak unfuk mati syahid, dan diperbolehkan juga

atas mereka unfuk memenangkannya, dan apabila mereka yakin akan
kekalahan walaupun mereka maju atau mundur maka yang harus

dilakukan adalah dengan tenrs maju agar mereka mendapatkan derajat
mati syahid dalam peperangan karena ifu lebih baik dari pada mereka
mundur walaupun mereka bisa mendapatkan kernenangan, seperti
firman Allah:

r4{*'$5y 36 :#{u, LJ$ J# g5

Sy-,* fiylsb;_ i;s q;.:fiir1.; ;JrA"
6{WU Sy+titZr*,''4!} SjLt 6
i'At6 236.{ tJCi4 fiY* ojts;r$;
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? 2<2
bou, <,3y",tl

tt<rt ajrrc e , ,/ a 4(-9)F.) vt9?z

{X$" *1r e tbi;'*L \1, {11 {4 * 6 (A
@'t-*,At

'Maka ail<ala Thalut keluar mqnbwa tantann5n, ia bqlmta:

Sesungguhnga Atlah akan mengwii kanu dengan suafu sungai. Maka

siap di antam l<amu mqninwn aimta; bukanlah ia pengikutku. dan

hmngsiapa tiada meminunn@, kauali macduk s*duk bngan,

Maka Dia adalah pangikutku.o kenudian mereka meminumnSn kecuali

bebemp orzng di antam mereka. Maka btl<ala Thalut dan omng-omng

5nng beriman bersama Dia telah menyebaangi sungai ifu, omng-omng

gng telah minum berkata: 'Tak ada kmnggupn lkmi pada hari ini

untuk melaumn Jalut dan tentamnSa.'omngomng 5nng mewkini bahwa

mqeka akan menemui Allah, bqlata: 'Elmpa banpk te$adi golongan

gng sdikit dapat mangalahkan golongan yang bantnk dengan izin

Attah. dan Allah baerta oftng-onng 5nng abr."(Qs. Al Baqarah [2]:

2491

oleh sebab itu Ashim dan kelompoknSa bersabar sehingga

merefua diperarrgi dan akhimp rnati dalam keadaan syahid dan Allah &
mernuliakan mereka.

PasaL Apabila musutr datang ke suafu negri dan

penduduknSTa telah membentengi dari musuh dan apabila

iurnlah mereka lebih banfnk daripada separuh penduduk

tersebut untuk mendapatkan bantgan atau kekuatan, maka itu

tidak akan terjadi pengambilan alih atau melarikan dfui dari negri karena
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sesungguhnya pengambilan alih terjadi apabila ada pertempumn dengan

musuh.

Apabila mereka bertemu di luar benteng maka mereka harus

masuk kedalam benteng karena posisi mereka ada yang men!rusup

kepada musuh dan ada yang bergabung dengan pasukan kaum muslim

yang lain unfuk menambah kekuatan mereka, apabila mereka berperang

maka temak-temak mereka akan lepas dan tidak ada alasan untuk

melarikan diri karena peperangan adalah unfuk lakiiaki, apabila mereka

menyusup ke gunung unfuk mernerangi musuh maka tidak apa-apa

karena ifu termasuk penyusupan dalam peperangan, dan apabila senjata

mereka hilang dan mereka pindah ke suafu tempat dimana mereka bisa

berperang dengan menggunakan bafu atau bagian dari pepohonan dan

lain sebagainya maka diperbolehkan apabila penyusupan mereka ifu ada

manfaahya.

Pasal: Apabila suafu kaum melarikan diri (dari
peperangan) sebelum mendapatkan harta rampasan dan
diperolah oleh yang lainnya maka fidak ada bagian unfuk
orang yang telah melarikan diri tersebut, karena yang

mendapatkannya adalah oftmg yang fidak melarikan diri maka

pemiliknya adalah orang png telah mendapatkannya, apabila mereka

mengatakan bahwa mereka melarikan diri karena mereka ingin

bergabung dengan pasukan Snng lainnya atau menyusup sebagai mata-

mata kepada pasukan musuh maka tidak ada juga bagian bagi mereka,

apabila mereka melarikan diri setelah mereka mendapatkan harta

rampasan maka tidak ada hak bagi mereka atas harta mmpasan

tersebut, karena mereka yang menjadikan sebagai hak milik atas harta

rampasan yang mereka dapatkan maka kepemilikan mereka tidak ada

disebabkan oleh mereka telah melarikan diri.
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Pasalr Apabila orang-oftIng kafir melemparkan api ke

kapal sedangkan didalamnya ada orang-orang muslimin dan

kemudian api tersebut menyala dengan sangat dahsyat dan

orang-orang muslim yang berada di kap.l tersebut

menyangka bahwa mereka fidak akan selamat apabila

mereka tetap berada di dalam k pal maka yang harus

mereka lakukan adalah menjafuhkan diri mereka ke air,

apabila keduaduanya sama menurut mereka (yaifu tidak dapat selamat

dari kematian).

Ahmad berkata: masalah tersebut disemhkan kepada mereka

dalam artian mereka sendirilah yang memilih antara keduanya, Al-Auza'i

berkata: keduanya dapat mematikan maka pilihkan yang lebih ringan,

dan Abu Khitab berkata: ada riwayat yang lain yaifu: bahwa mereka

harus tetap berada di kapal tersebut karena apabila mereka

menjafuhkan diri mereka ke air maka kematian mereka disebabkan oleh

perbuatan mereka sendiri, dan apabila mereka berdiam di kapal tersebut

maka kematian mereka disebabkan oleh orang lain.

1683. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Barangsiapa yang mendapatkan harta rampasn dan

meniaganya maka dibolehkan baginSTa untuk diberikan upah

baik ifu pejalan kaki maupun mengendarai hewan yang

dimilikinya."

Penjelasannya: Apabila harta fttmpasan tersebut memedukan

penjag.a atau memerlukan heunn unfuk mernbawanSn, maka bagi

seorang penrimpin pasukan unfuk menyarra seseomng unfuk

menjaganya dan merrbawanya dan mernb€rikan upah bagi orang yang

telah disewa tersebut, karena upah tersebut akan meniadi perbekalan

baginya seperti untuk makanan ha,rnnnln dan makanan unfuk tawanan.

Barangsiapa lnng bersedia unfuk melakukan hal tersebut maka boleh
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diberikan upah kepadanya karena dia mengerjakan hal tersebut untuk
kepentingan orang-orang islam maka pantaslah diberikan upah
kepadanya seperti memberikan upah kepada orang yang menunjukkan
jalan, sedangkan perkataannya apabila pejalan kaki atau pengendara

het'r.ran yang dimilikinya maksudnya adalah tidak mengendarai trewan
dari hasil rampasan perang dan kuda yang diwakafkan.

Ahmad berkata: tidak apa-apa apabila ada orang yang rela

menye',rrakan hanrannya dan suafu kaum tidak akan suka apabila he,tuan

itu adalah kuda jantan yang diwakafkan, karena kuda tersebut dipakai
hanya unfuk berjihad sesuai dengan kekhususan kuda tersebut, apabila
dia menyau,rakan dirinrra dan mernbawa dengan het,ran yang diwakafkan
atau heunn hasil dari harta rampasan maka dia tidak diberi upah
apapun, karena upah dari pekerjaan yang dilakukannya hunln terkhusus
unfuk dimanfaatkannya (seperti memberi makan kudanya atau
halann5n).

Maka tidak boleh baginyn untuk menggunakan her,van hasil harta
ramptrsan atau hewan yang telah diwakafkan, dan membayar sesuai
dengan jumlah harga herpan dan harta rampasan perang tersebut harus
dikembalikan apabila termasuk dalam harta rampasan perang tersebut
atau dibayarkan he{ /an u/akaf tersebut apabila kuda tersebut wakaf.

Pasal: Apabila upah tersebut dibuat persyaratannya
bahwa kendaraan herpan hasil dari harta rampasan perang
maka hams dibolehkan kama berkenaan dengan upah yang
dibapr dari hasil rampasan peftrng, karau dia menyannkan
dirinya dengan herr.ran dari rampasan perang yang sudah diketahui maka
diperbolghkan, apabila upahnya adalah hs;mn dari rampasan perang
yang dipakainya unfuk diser,ruakan tersebut maka itu lebih baik kecuali
apabila perkerjaannya itu fidak jelas maka tidak diperbolehkan, karena
barangsiapa lrang memberikan sSnrat sahnya upah maka bentuk
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pekerjaannya tersebut haruslah jelas, dan apabila disyaratkan untuk

upah bagi kendaman hewan yang diwakafkan maka tidak boleh karena

har,an-hewan tersebut diwakafkan hanya unfuk berjihad sedangkan

membawa harta mmpasan peftmg bukanlah bagian dari jihad melainkan

manfaat bagi omng yang mendapatkan harta mmpasan perang.

PasaL Tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari
harta rampasan perang dengan mengendarai hewan dari
hasil harta r.rmpasan tersebut atau memakai pakaian dari
harta rampas.rn, seperti yang diriwayatkan oleh Ruwaifa' bin Tsabit

berkata: aku tidak akan mengatakan apa-apa kepada kalian kecuali aku

mendengamya sendiri dari Nabi $. bahwa beliau pemah berkata pada

saat di l{haibar. "Bamngsiapa Snng beriman pada Allah t& dan hart

akhir maka janganlah mengendarai hewan dari hasil ,zrnpasan perang

orzngorang muslim sampai dia menahan dirin5n (bemda di atas hewan

tetsebut) sehingga hewan tersebut kurus kemudian dikembalikan, dan

5ang beriman kepada Allah f& dan hari akhir maka

sel<ali-l<ali memakai pakaian hasil dari rampasan pemng

orang-o,ang islam sampai pal<aian tercebut lusuh kemudian

1lfuun$uliftur."798

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Atsram dari seorang laki-

laki dari Balqin berkata: aku mendatangi Nabi $. ketika itu beliau

sedang berada di lembah Qum mal<a kukatakan apa yang kau akan

katakan tentang .harta mmpasan perang? Maka (Nabi S.) berkata ,

"satu per lima adalah milik Allah & dan antpt pu lima adalah. milik

pasukan" maka kukatakan: apakah ada seseomng 5aang lebih utama dari
pada seseomng? Nabi $. berkata , "tidak, dan anak.pnah yang

engkau lepaskan dari panahmu engkau 5ang lebih berhak dari

7e81"61, d{elaslon pada nomor (228) masalah nomor 11662l.
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saudaramu yang muslim,"799 6iti1,lr3yatkan oleh Al Atsram, karena harta

rampasan perang tersebut dimiliki bersama oleh dua kelompok yang

mendapatkannya dan orang yang bagiannya seperlima maka tidak

diperbolehkan bagi seseorang unfuk mernanfaatkannya secam khusus

seperti selainnya dari harta-harta yang dimiliki bersama, apabila

dibutuhkan untuk berperang dengan menggunakan senjata mereka

maka tidak apa-apa, Ahmad berkata: apabila membahayakan atau takut

atas dirinya maka diboletrkan.

Dan menyebutkan kisah pedang Abu Jahal yang diriwayatkan

oleh Abdullah bin Mas'ud berkata , "aku berhadapan dengan Abu Jahal

pada saat perang badar dan aku mengenai kakinya lalu berkata segala

puji bagi Allah & 5nng telah menghinakanmu wahai Abu Jahal dan aku

melukainya dengan pedangku yang tidak berdaya maka pedangnya

terlepas dari tangannya dan aku mengambil pedang ihr dan aku

melukainya dengan pedang itu sehingg6 1gwas800 diriwayatkan oleh Al

Atsram.

Sedangkan dalam hal mengendarai kuda untuk berjihad ada dua

riwayat,

Pertama: Diperbolehkan seperti diperbolehkannya mernakai

pedang, kedua:tidak diperbolehkan karena kuda tidak dapat dipakai

untuk melukai berbeda dengan senjata.

L6'84. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Barangsiapa yang bertemu dengan orang kafir maka

berkatalah padanya: berhentilah atau lepaskan seniatamu

maka berikanlah kepadanp perlindungan-'

7ee Al Baihaqi pada mentakhrijnln dalam Sumn Al Kubm" (Jil.g, no.62\
800 61",. Simh lbnu His5nm(Ji[.2,h.2761.
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Telah dijelaskan bagi omng-orang yang sah diberikan kepadanya

perlindungan, kami akan menjelaskan disini sifat aman yang ada pada

syariat ada dua lafazh yaifu engkau kulindungi atau aku memberikan

keamanan padamu seperti firman Allah &:

, t7
)e

"Barangsiap Sang memasuki rumah Abu Sufun maka dia akan

ametn, dan 5ang menufup pinfunp maka dia akan

,-rr."802 Maka makna hadis di atas adalah perkataan jangan takut,

jangan terkejut, tidak usah takut, tidak apa-apa.

801Tehh diielaslon di rnamlah (1541).
802 HR. Muslim dalam pembatrasan tentang Jihad (Jit.3, h.84, no.1z[0F1407) dan

Abu Daud pada"Al-Khumj Wa Al-hnnh Wa Al-Faf (Jll.3, no.3021).

& &; t*'!$w <4-{#1 ;. T eys

<-,A:.-S ?3 
"&a:t tt? 1ifi '* ;i'rK

"Dan jil<a s@ftng dianbra oftngpftng musyrikin ifu mqninta
kepdamu, Maka lindungilah ia suqlm ia sempat

mendengar frrman Allah, kernudian anbrl<anlah ia ketempat Snng atnan

bgrnta. demikian itu disebabkan mqeka l<aum 5ang fidak mengetahui."
(Qs. At-Taubah [9]: 6). Nabi $ bersabda,

>;;f ,ye?, ?';l u€;f'^i
"IGmi al<an mqnbqikan perlindungan bagi onng 5nng meminta

darimu dan memberikan msa aman bagi omng yang

meminta ms atnzrn 4rirnu."8ol

'-'1o'( ' " $ 
T ';; oe, o.i ,r; S;'> Ucft d) Ort Jg uu-c*^r

L:\
lz. z
fuU
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Telah diriwayatkan dari Umar, bahwa beliau berkata: apabila

kamu katakan tidak apa-apa atau jangan terkejut atau jangan takut

maka berilah perlindungan kepada mereka karena Allah & maha

mengetahui setiap yang keluar dari lisan, diriwa5rat yang lain: Apabila

seseorang berkata kepada seseorang jangan takut maka berilah dia

perlindungan dan apabila berkata jangan terkejut maka berilah

perlindungan karena sesungguhnya Allah & mengetahui setiap yang

keluar dari lisan.8o3

Dan telah diriwayatkan bahwa Umar berkata pada Harmazani:

berkatalah maka engkau akan selamat setelah dikatakannya maka Umar

pun memerintahkan agar dibunuh maka Anas bin Malik berkata

seharusnya kau memberikann5n perlindungan, maka Umar berkata tidak

demikian, maka Zubair berkata: engkau (Umar) telah mengatakan

kepadanya tidak akan membunuhnya apabila dia mengatakan sesuafu

dan Umar pun mengurung niaforya unfuk membunuhn5n,8o4

diriwayatkan oleh Sa'id dan lainnya, dan ini semuanya tidak kami

ketahui adanya di dalamnya perbedaan, adapun perkataan bahwa

bangun atau berhenti atau jafuhkan senjatamu, pam ulama berkatai dia

harus mendapatkan perlindungan juga karena omng kaftr yakin dia

sudah dilindungi sama halnya dengan mengatakan aku akan

memberikanmu rasa aman.

Al Auza'i berkata: Apabila orang kafir menyangka bahwa dia

diberi perlindungan atau perkata: Aku berhenti karena engkau

memerintahkan seperti ifu maka dia harus diberi rasa aman, apabila dia

tidak menyangka demikian maka tidak akan diterima karena mungkin

saja ini bukanlah pernberian rasa aman, karena lafazhnya tidak

803 Dikeluarkarl oleh Daruquthni dalam kitab Sunatnya (Jil.4, no.206 dan207l
dan Baihaqi dalam kitab "Sunan Al Kubm" (Jil.9, no.96) dan (Ji1.10, no.119 dan135),

dan Sa'id bin Manshur pada Strnarrnya (Jil.2, h.230, no.25991, dan Abdur Razzaq

dalam kitab AI Mushannaf(Jil. 5, h. 219 dan220, no.94291, dan Al Bukhari (Jil.'6, h.

316)
804 Tehh dijelaskan bllrijlndihnyapada no. (150) pada masalah (1641).
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dirasakan dan digunakannya untuk menyerang atau menakuti, maka

tidak berarti rasa aman seperti perkataan: Aku tidak akan membunuhmu

tetapi kembali kepada si pembunuh, apabila mengatakan: Aku bemiat

memberinya perlindungan maka dia harus mendapatkan perlindungan,

apabila mengatakan: Tidak ada perlindungan baginya kita lihat pada

omng kafir apabila dikatakan: Aku yakin memberikannya perlindungan

maka dia harus ditempatkan di tempat yang aman maka tidak boleh

membunuhnya, apabila tidak yakin memberinln perlindungan maka

tidak usah diberikan perlindungan seperti kalau mernberikan isyarat

kepada mereka untuk 5nkin membedkan mereka perlindungan.

Pasal: Apabila seorang muslim memberikan isgnrat
kepada mereka dan memungkinkan unfuk memberikan
kepada mereka perlindungan dan berkata aku ingin
mernberikan keamanan unfuk mereka maka mereka akan
dilindungi, apabila dia mengatakan bahwa dia tidak mampu

memberikan perlindungan maka perkataan tersebut adalah yang keluar

darinya dan dialah yang lebih mengetahui niatrya, apabila orang-orang

kafir keluar dari benteng mereka disebabkan atas isyarat ini (akan diberi

perlindungan) maka tidak boleh membunuh mereka akan tetapi mereka

harus ditempatkan pada ternpat yang aman.

Umar rg. berkata: demi Allah & apabila ada salah safu diantara

kalian menunjuk dengan jari-jari tangannya ke langit unfuk memberikan

isyarat kepada omng-omng musyrik unfuk mernberikan perlidungan

kepada mereka kemudian dia membunuhn5n maka aku yang akan

membunuh orang yang membunuh orang musyrik tersebut.8os

Diriwayatkan oleh Sa'id, apabila seorang muslim wafat atau

menghilang maka mereka harus juga ditenrpatkan di tempat yang arnan

inilah yang dikatakan oleh Malik dan Spfii dan lbnu Munzhir, apabila

8o5 Sa'td Marshur mentakhrij dalam Sunarrnfa (Jil. 2, no. 229,25971.
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dikatakan: bagaimana bisa membenarkan memberi palindr.rngan dengan

menggunakan bahasa isyarat padahal mampu mengucapkannya berbeda

dengan jual beli, talak, dan memerdekakan? Kami Lr,atakan: yaifu untuk

menjaga perfumpahan darah yang lebih banyak lagi, dan karena orang-

orang kafir kebanyakan tidak memahami bahasa omng-orcmg islarn dan

orang-orang islam tidak memahami bahasa orang-orang kafir sehingga

membutuhkan bahasa isyarat unfuk saling menrahami.

PasaL Jika Anda menawan perempuan kafir
kemudian anaknya datang,e6 agar ibunya dibebaskan dan berkata:

sesungguhnya aku mernpunyai tawanan muslim maka bebaskan dia aku

akan membawanln (tawanan muslim) kepada kalian maka seorang

pemimpin berkata bawalah tawananmu kernari kefika dia mernbawa

tawanannya maka tawanan perempuan kafir tersebut harus dibebaskan,

ladi maksudnya adalah apa yang dipintanya diberikan oleh sang imam

tersebut apabila seorang imam tidak mernberikan tawanan (perempuan

kafir) tersebut dan tidak pula memaksa untuk meninggalkan tawanan

(muslim) tersebut dan menempatkannya di tempat !,ang aman Imam

Syafii berkata: tawanan (muslim) ifu dibebaskan sedangkan tawanan

(perempuan kafir) tidak dibebaskan karena seorang muslim adalah

merdeka maka tidak boleh ditukar dengan harga untuk budak

perempuan dan dikatakan kepadanya: jika engkau mernilih untuk

membelinya maka datanglah dengan harganya.

Menurut pendapat kami: ini dapat dipahami bahwa ada syarat

yang harus dipenuhi'seperti kalau diberikan izin, karena omng kafir

memahaminya seperti itu seperti memahami memberikan perlindungan

dengan bahasa isyarat, mereka berkata: bahwa oftIng yang merdeka

tidak boleh dihargai seperti budak perexnpuan, kami katakan

tetapi boleh ditukar dengannya karena Nabi $. pernah menukar

806 pi prn6urarl yang lain adalah kerabatryn.
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tawanan perempuan yang beliau dari Salmah bin Al-Aku' dengan 2 laki-

laki muslim8oT dan beliau menukar 2 laki-laki muslim dengan tawanan

dari orang-orang kafir dan berjanji akan mengembalikannya, dan

bersabda , " Tidak ada dalam agama lami pengingkamn ianii."Soa

Apabila seorang muslim mengembalikan kepada mereka sedangkan

mereka tidak memiliki hak, dan sudah berjanji untuk melepaskannya

maka harus dilepaskan sesuai dengan sabda Nabi $: " Omng-omng

muslimin berhak membuat sSamtsSnnt abu ketenfuan-ketenfuan bagi

kelompok mereka."Bog Sabda Rasulullah $: "Tidak dibenarkan pada

agama kami pengingl<amn janfi."

1685. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqr berkata,

"Barangsiapa yang mencuri dari harta rampasan perang

apabila ada hak unfuknya atau hak anaknp atau hak
tuannya maka (tangannya) tidak dipotong.'

Maksudnya adalah apabila yang mencuri adalah sebagian yang

mendapatkan harta mmpasan pemng atau alnhnya atau fuannya maka

(tangannya) tidak dipotong, karena dia memiliki hak dari walaupun hak

tersebut berada pada ayahnya atau anaknya atau fuannya maka dilarang

untuk memotong (tangannya), karena had (perl<ara dilakukannya

hukuman qishash) tidak dapat dilakukan apabila ada syubhal (sesuatu

yang tidak jelas) sama haln5n apabila seseomng muncul dari harta

bersama 5nifu hartanya dengan harta ternannya, maka seperti inilah

apabila harta rampasan perang tersebut adalah hak anaknln atau

tuannya ini adalah perkataan Abu Hanifah dan qnfi'i.

Abu Hanifah menambahkan: apabila dia mencuri dari harta

rampasan tersebut sedangkan pada harta ftlmpa,sn tersebut ada hak

807 Tehh diielaslon pada no. (109) rnasalah (16:14).
80814u1', dUelaslon bkhrilnyadengan no. (21) rnasahh (1675).
aoe tehh diielasl€n pada (ril. 6, h. 350).
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hak omng yang dikasihani maka (tangannya) tidak dipotong,
pembahasan ini telah dibahas sebelumnya, apabila salah satu dari suami

istri memiliki hak pada harta rampasan tersebut. kemudian harta

rampasan tersebut dicuri oleh omng lain maka tidak akan dipotong

Iolau tidak ada 5nng melihatrya kemudian apabila salah

satu diantar keduaq;a (suami istui) dipotong (tangannya) apabila mencuri

harta harh oftmg lain, ini telah dijelaskan pada pembahasan

sebelumnya.8lo

PasaL Apabila mencuri dari harta rampasan perang
yang fidak berharga, maka fidak akan membuat perjalahan
seor-rng pencuri tersebut temodai dan tidak pula dipotong
tangannya disebablon mencuri dari harta rampasan perang
yang berharga, dan sebagian ulama menyebutkan bahwa seorang

pencuri tersebut telah menodai perjalanannya disebabkan karena

mencuri harta Fng bertnrga, karena dia ketika tidak dijafuhkan baginya

had rr:rrl<a dia harus tehp mendapatkan hukuman yang lain seperti

mencuri bmh 1nng menyebabkan kerugian.

Menunrt pendapat t*rr,i,'na* dipotong (tangannya) disebabkan

mencuri harta mmpasan perang !,ang tidak berharga baik ifu hakikatnya

maupun rnalmantn karena harta 3ang berharga tersebut diambil karena

tidak ada penlrganya sehanrsqn ada png menjaga harta tersebut dan

ini tidak dinarnakan pencurian karena pencurian adalah mengambil

harta 1Bng diraga.

1686- ltasatah: Abu Al Qasim Al l(harqi berkata,
"Apabilia budak perempuan dicampuri sebelum dibagi maka
tidak dikenakan bagr,nlp had bagp orang lnng berzina maka

81o 1"61, fieUsltan pada nrasalah (158g.
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akan diambil darinya mahar sepertingn maka diserahkan
kepada orang yang membagi kecuali budak tersebut
melahirkan maka nilainya diberikan kepada budak
perempuan tersebut."

Apabila yang menggauli (budak perempuan) adalah orang yang

mendapatkan harta rampasan perang atau dia merniliki anak yang

merniliki hak (atas harta rampasa perang) maka dia tidak dikenakan had

karena kepemilikan akan harta ftlmpasan perang tetap ada padanya

maka orang yang menggauli tersebut memiliki hak atas budak

perempuan tersebut dan apabila sdikit rnaka bagrn5n tidak dikenakan

had lsrena bentuknya adalah tidak jelas ini adalah perkataan Abu

Hanilah dan Syafi'i, sedangkan Malik Abu Tsur mengatakan bahwa dia

harus dikenal<an hadseperti firman Allah $,

Et:i #; >{i fi6 iiu, i,};j, { + 6i st cTb

qriv{;7e 'i;UW *r'S b1;6.yifuti

@'"-,*AnW
"Perempuan yang berzina dan laki4aki 5nng berzina, Maka

deralah tiap-fiap seorang dari keduanjn semfus dali dera, dan janganlah

belas kasihan kepada kduanya mencqah kamu unfuk (menjalankan)

agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan

hqdaHah (pelaksanaan) hukuman merel<a disaksikan oleh sekumpulan

orang-orang 5nng b*iman "(Qs. An-Nuur l24l:21."

Karena dia adalah termasuk omng gnng telah berzina, karena dia

menggaulinya (budak perempuan) dan bukan dia pemiliknya maka apa

yang dilakukannya adalah haram dan harus dikenakan had padanya

seperti kalau dia menggauli budak perempuan milik orang lain, Al-Auza'i
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berkata: seluruh ulama salaf mengatakan hadyang paling ringan baginya

adalah 100 kali cambukan, sedangkan para ulama fiqih melarang

kepemilikan yang kokok pada harta rampasan perang dan berkata:

kerena itu harus dibuktikansll dengan bukti apabila salah satu diantara

mereka berkata: aku lepaskan halt'ku maka lepaslah haknya walaupun
jelas bahwa dia diantara yang memilikinf seperti hukum waris.

Menurut pendapat kami: bahwa disana terdapat kepemilikan

yang tidak jelas maka tidak r,rnjib baginya kenakan hukuman atau had
seperti mencampuri budak perempuan 5nng dimiliki bersama, ayat

tersebut terkhusus pada mencampuri budak perexnpuan yang dimiliki

bersama atau budak perempuan milik anaknya kami meng-qgn*l<an

dengan ini dan tidak dibenarkan menolak kepemilikannya, karena

kepemilikan orang kafir telah hilang dan masih ada kecuali pemiliknya.

OIeh karenanya, dibenarkan pembagiannya dan mereka

meminta bagiannya karena mereka termasuk otang yang memiliki harta

rampasan perang maka hal ini sama halnya dengan harta waris,

semakin banyak orang 5nng memiliki harta rampasan pemng tersebut

maka semakin sedikit pula bagian untuk sipenzina dan tidak ditetapkan

bagian unfuknya dan seorang imamlah yang akan menenfukan bagian

unfuk setiap orang tanpa dapat memilih, oleh sebab ifu boleh saja

haknya dijatuhkan berbeda dengan hukum waris, kepemilikannya yang

lemah masih dinyatakan tidak jelas pada hukumann5Ta yang dihilangkan

karena ketidak jelasan, maka jatuhlah hukum had yang seringan-

ringannya, karena apabila kepemilikannya fidak benar maka ifu
termasuk hal yang syubhat (fidak jelas), apabila ini sudah terbukti maka

dia harus diberikan hukuman tidak sampai pada hukuman had dan

diambil mahar darinya dan diberilon pada sipembagi, ini adalah

perkataan Syaf i.

8rl pi 6ulrr* lain adalah "al ikhtbar."
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Al Qadhi berkata: bahwa haknya akan hilang dari mahar sesuai

dengan bagiannya maka dia wajib mendapatkan bagian yang tersisa

seperti mencampuri budak perempuan yang dimiliki bersama, ini tidak

dibenarkan, karena kalau bagiannya dihilangkan dan bagian yang tersisa

kita ambil kemudian kita masukkan kedalam harta rampasan perang

kemudian kita bagi keseluruhannya sedangkan dia termasuk (orang yang

menUapatkan bagian) maka bagiannya akan dikembalikan dari bagian

yang lainnya.

Adapun jumlah bagiannya tidak mungkin diketahui karena

sedikitnya mahar dan banpknlp orang yang mendapatkan harta

rampasan perang dan apabila kita mengambilnya (dari harta rampasan

perang) lagi, apabila kita membaginya secara sendiri-sendiri kepada

orang selainnya maka ifu fidak mungkin, apabila kita gabungkan dengan

sisa harta rampasan perang kemudian kita bagi kepada semuanya maka

akan ada yang'mendapat padahal dia tidak mernilih hak atas harta

rampasan perang tersebut, dan apabila (budak perempuan) tersebut

melahirkan maka anak tersebut merdeka nasabn5n dari yang

mencampuri (budak perempuan), ini adalah yang dikatakan oleh As-

Syafi'i.

Abu Hanifah mengatakan: anak tersebut adalah budak nasabnya

tidak bersambung dari orang lrcng mencampuri (budak perempuan),

karena orang yang mendapatkan harta rampasan perang mereka

mendapatkan bagian dari harta tersebut, dan telah disepakati bahwa

akibat perbuatannya (zina) maka dia tidak mendapatkannya (harta

rampasan perang."

Menurut pendapat kami: bahwa ini adalah perbuatan

persetubuhan maka jatuhlah hukuman had padartya dengan ketidak

jelasan kepemilikannya dan anak hasil persefubuhannya (dengan budak

perempuan) tersebut bersambung nasabnya dengannya seperti halnya

mencampuri budak perempuan milik anaknya, mereka tidak

@I - At Mughni



menyatakan dia adalah bukan omng islam kemudian menyangkalbahwa

dia mencapuri budak perempuan milik anaknya, hal ini berbeda dengan

zina karena zina harus dikenakan hukum had, apabila terbukti maka

dalam hal ini budak perempuan tersebut akan menjadi ibu bagi anak

5nng dilahirkannya.

As-Syafi'i berkata: pada hal ini dia tidak menjadi ibu bagi anak

tersebut karena anak tersebut bukan anak dari omng Snng mencampuri

budak perempuan tersebut apabila dia menikahinya (budak perernpuan)

apakah budak perempuan tersebut akan menjadi ibu bagi anak tersebut?

Maka ada dua perkataan.

Menurut pendapat kami: Persefubuhan tersebut menyebabkan

tersambungnya nasab karena perkawinan yang tidak jelas maka budak

perempuan tersebut akan menjadi ibu unfuk anaknya seperti

mencampuri budak perempuan milik anaknSp, dan pemyataan mereka

bahwa anak tersebut akan menjadi budak adalah pernyataan yang tidak

benar kami tidak dapat menerima pemSataan ifu, telah kami jelaskan

bahwa kepemilikan tersebut diryntakan ada apabila harta rampasan

perang tersebut didapatkan semata-mata dari;amhan, dan nilai tersebut

dikembalikan ke harta rampasan peftmg, karena dialah penyebab

hilangnya harta mmpasan perang dan mengambilnya dari harta

rampasan perang maka dia hanrs mengenrbalikan nilainya, Al Qadhi

berkatar apabila sulit maka sesuai derrgan jumlah bagiannya dari harta

mmpasan perang.

Menurut pendapat lrami: Ini adalah istiladmernbuat sebagiannya

ibu unfuk anak tersebut maka membuat keseluruhannya ibu anak seperti

istilad menjadikan anakngn budak, berbeda dengan merdeka karena

istilad lebih kuat karena benfuknln adalah perbuatan dan mengambil

dari orang gila, sedangkan nilai unfuk sianak Abu Bakar berkata: ada

dua riwaSnt: pertama maka nilai temsebut baginya ketika dia masih

dikandung maka diserahkan atau dimasuklon ke harta mmpasan
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perang, karena dia yang menjadikannya budak maka sama halnya

dengan anak yang statusnya tidak jelas.

Kedua: Tidak ada bagiannya karena dia memilikinya ketika

masih mengandung dan kepemilikan mereka fuang mendapatkan harta

rampasan perang) belum jelas pada anak tersebut pada suafu keadaan

sama halnya dengan anak dari ayah dari budak anaknya apabila dia

menggaulinya karena dia dimerdekakan ketika dia mengandung maka

tidak ada nilai baginya pada suatu waktu, Al Qadhi berkata: apabila ibu

dari anak tersebut memiliki separuhnya maka seluruh anak adalah

merdeka dan baginya nilai separuhnya.

Pasal: Apabila di dalam harta ralnpasan perang
tersebut sebagian orang yang mendapakannya
membebaskan orang yang memilikinSra maka harus dilihat
apabila dia adalah seorang laki-lald maka tidak boleh
dibebaskan karena Abbas paman Nabi $. dan paman Ali lg.
dan Aqil saudara Ali ,{&. mereka berdua adalah tawanan perang badar

dan mereka tidak dibebaskan,sl2 dan karena laki-laki tidak akan menjadi

budak dari segi keturunannya, dan apabila tawanan tersebut adalah

perempuan atau anak-anak maka harus dibebaskan sesuai dengan

bagiannya dan menawan sisanya apabila dia adalah orang yang mampu

(orang kaya), dan apabila dia adalah omng yang,fakir maka tidak

dibebaskan kecuali apa yang dimilikinya.

As-Syafi'i berkata: tidak ada yang dibebaskan darinya apapun ini

sesuai dengan perkataan Abu Hanifah karena dia tidak memiliki apapun

dari harta rampasan tersebut, kalaupun dia memiliki dari (harta

rampasan tersebut) maka kepemilikannp fidak ditenfukan apabila

812 Disebutkan oleh hnu Hisyam dalam kitab "simh bahwa Abbas telah masuk
islam akan tetapi dia merahasiakan atau menufupi keislamannya karena dia khawatir
atas kaumnya membenci diriryn lihat Siralr(Jil.2,h.%391.
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dibaginya dan membuat bagtan untuknya dan dibebaskan untuk memilih

kepemilikannya dan apabila tidak maka ditak dibebaskan, apabila dia

membuat sebagian unfuknya dan memilih kepemilikannya maka

dibebaskan baginya dan sisanya untuk omng lain.

Menurut pendapat kami: telah kami jelaskan bahwa kepemilikan

tetap pada orang-orang yang mendapatkan harta rampasan perang

dengan benfuk penguasaan yang penuh karena mereka yang

mendapatkannya itulah sebabnya mereka menjadi pemiliknya dan

kepemilikan orang-oftmg kafir menjadi hilang dan berganti kepemilikan

tersebut kepada orang-orcmg islam.

Pasal: Apabila sebagian orang-orang yang

mendapatkan harta ramp.rsan perang membebaskan

seorang budak dari kepemilikan harta rampasan perang

tersebut sebelum diadakanqn pembagian, apabila belum pasti

bahwa dia betul-betul adalah seomng budak seperti seorang laki-laki

sebelum menjadi budak maka tidak dibebaskan seperti yang telah kami

jelaskan sebelumnya, apabila seoftmg budak perempuan atau anak-anak

maka dibebaskan sesuai dengan bagiannya dan sisanya diberikan

kepada orang yang mampu (omng ka5fl diberikan kepadanya nilai yang

tersisa yang diserahkan kepada si pernbagi

Jika dia adalah omng yang sulit (orang miskin) maka dibebaskan

baginya sesuai jumlah kepernilikannla dari harta mmpasan karena dia

akan menjadi orang lrang mampu apabila diberikan jumlah bagiannya

dari harta rampasan peftmg, apabila sesuai dengan jumlah haknya dari

harta rampasan perang maka dibebaskan bagin5ra dan tidak diambil

apapun darinya, dan apabila tidak sesmi dengan jumlah haknya maka

diambil sisa dari haknya tersebut, apabila lebih banyak dari haknya maka

tidak dibebaskan kecuali sesuai dengan jumlah haknya, apabila budak

yang kedua dbebaskdn dan iumlah haknya lebih banyak daripada budak
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yang pertama maka harus diberikan sesuai dengan jumlah hak yang
dimiliki oleh budak kedua tersebut dan apabila jumlahnya tidak lebih
banyak maka tidak diberikan sesuai dengan jumlah hak budak kedua
tersebut.

Paial: Tidak diperbolehkan memindahkan kepala-
kepala orang-oriang muq;rik dari suatu negeri ke negeri yang
lainnya dan menynkiti korban-korban dari mereka seperti
yang diriwayatkan oleh samrah bin Jundub berkata: Ketika itu
Nabi $- menganjurkan kepada kami untuk bersedekah dan merarang
kepada kami untuk menyakiti, dan dari Abdullah berkata: Nabi $.
Bersabda,

" Omng jnng lqrah lqnbut terhadap onng Jnng terbunuh (pada

wakfu pepenngan) adalah o,zng-oftng l4ng bes'p217."813

Dari S5ndad bin Aus Nabi $ bersabda,

WSp:i "y, *i*)iu{ ii,r L1

. oa.,..ot o €1 o* t / - //^/o /

a;-ilt frlT'Fi 6Yt a"*llt tWG
"Bahun Allah t* akan mencatat kebail<an segala sauafu,

apabila kamu mqnbunuh (dalam pepemngaic) maka bersil<ap baiUah
terhadap korban dan apabila kamu manyenzbelih (heunn senbetihan)
maka bagusl<anlah penyembelihan tqsebuf' diriwayatkan oreh An-

813 9u61" yang p€rtarna adatah: HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang
pep_erangan (Jil. 7, no- 4L92, Fath Al hr); Abu Daud pada ',Auihad, (Jil.i,
no.26671dan An-Nasa'i : HR. Abu Daud pda "Auihad' (Jir.3, no.26661dan hnu
Majah pada "Ad-DitEt (Jil.2, no.26871.

eG)i Tf ffi 16r'"*l ot
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Nasa'i,814 dan dari Abdullah bin 'Amir bahwa beliau membawa kepala

uskup ke hadapan Abu Bakar As-siddiq kemudian Abu Bakar tidak

menyukai hal tersebut dan berkata (Abdullah bin Amir): Wahai Khalifah

mereka juga melakukan hal yang sama kepada kita maka (Abu Bakar

berkata): Apakah Persia dan Roma sudah ditaklukkan? Jangan bawa

kehadapanku potongan kepala (siapapun) cukuplah dengan

menyampaikan kabar.81 5

Az-Ahn berkata: fidak dibawakan kehadapan Nabi &.
potongan kepala (siapapun), dan ketika dibawakan kehadapan Abu

Bakar potongan kepala tersebut maka beliau tidak menyukainya, orang

yang pertama kali membawa potongan kepala adalah Abdullah bin

Zubair, dan Abu Bakar tidak suka (kepala-kepala tersebut) dilemparkan

lauat manjaniq (yaitu sebuat alat perang jaman dahulu yang dipakai

unfuk melemparkan batu besar kepada musuh) inilah yang disebutkan

oleh Ahmad, apabila mereka melakukannya untuk suaht maslahalmaka

diperbolehkan seperti yang telah kami riwayatkan.

Dalam periwa5ratan kami menyebutkan, bahwa ketika Amru bin

Ash menaklukkan kota Alo<andria dan pada saat ifu orang-omng

Alo<andria mendapatkan mayat laki-laki dari orang-omng islam dan

mereka memotong kepalanya dan pada saat berita tersebut sampai pada

Umar, beliau pun sangat marah (atas hal tersebut) maka Amru bin fuh

berkata: bunuh salah satu dari mereka kemudian potong kepalanya dan

lemparkan kepada mereka dengan menggunakan manjaniq dan mereka

pun melakukan hal yang diperintahkan oleh Amru bin Ash, dan

penduduk Ala<andria juga melakukan hal yang sama terhadap pasukan

orang-orang Islam.816

8r4 Tehh dijelaskan di masalah no. (1437).
8r5 H3. Al Baihaqi dalam kitab "Sunan Al Kubm" (Jil.9, no.132) dan Sa'id bin

Marshur dalam kitab " Sunan" (Jil-2, no-245 dan 26491.
816 95. kfiab Funrh Al Mishr Wa Akhbarulnlh.76)
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Pasal: Diperbolehkan menerima hadiah dari orang-
orang kafir pada masa peperangan, karena Nabi $. pemah

menerima hadiah dari Mexes raja Mesir,817 apabila pada saat itu dalam

pada masa peperangan dan Abu Al-Khitab berkata: tidak ada hadiah

dari orang-orang musyrik untuk pemimpin pasukan atau kepada

sebagian panglima mereka melainkan hanya harta rampasan perang

saja, karena dia melakukan haltersebut (memberikan hadian) karena dia

takut kepada brang-orang islam, ini telah jelas bahwa apa yang

diberikannya kepada salah satu kawanan atau kelompok adalah unfuk

kepentingannya.

Al Qadhi berkata: Ini juga dinamakan harta rampasan perang

karena dari tempat peperangan ke tempat oftIng-orang islam.kepada

siapa yang diberikan hadiah tersebut, baik itu seorang pemimpin atau

pun tidak karena Nabi $. menerima hadiah unfuknya dan bukan untuk

selain beliau,818 ini adalah perkataan As-S5nfi'i dan Muhammad, da.

Abu Hanifah berkata: hadiah tersebut adalah unfuk orang yang

dihadiahkan kepadanya pada kondisi apapun, karena hadiah tersebut

terkhusus padanya seperti halnya apabila dia berada di daerah orang-

orang islam, ini telah diceritakan dengan riwapt dari Ahmad.

Menurut pendapat kami: bahwa dia memberikan (hadiah)

tersebut semata-mata unfuk salah safu pasukan seperti kalau dia

memberikannya pada saat telah tertaklukkan, dan apabila hadiah

tersebut diberikan kepada seorang pemimpin pada dasamya mereka

seperti berada didalam daerah yang sama.

Sama halnya apabila dia menerimanyi ketika telah ditaklukkan,

dan apabila diberikan kepada salah satu muslim dia tidak bermaksud

untuk suafu kepentingan dan tidak pula karena takut kepada muslim

817 93. Al Baihaqi dalam kitab "Sunan Al Kubn (Jil.9, no.215) dan hnu Abi
Syaibah dalam kitab " AlJihad' bab " Qabul Hadap Al'Musyrikirf (Jil.Lz, no.470).

818 gg. Al Baihaqi dalam kitab "Sumn Al Kubd (Jil.9, no215).
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tersebut dia memberikannya seolah-olah mereka sedang berada di

Negara islam, dan kemungkinan bisa dilihat apabila sebelumnya mereka

pemah saling memberikan hadiah maka unfuknyalah hadiah tersebut

diberikan, apabila engkau membalasnya dengan memasuki Negara

mereka maka halnya sama dengan (saling memberikan hadiah di Negam

islam) seperti yang telah kami katakan pada pemberian hadiah kepada

seorang hakim.
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