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DAFTAR ISI

KITAB UPETI
Masalah: Abu Al Qasirn Al Kharqi berkata, "janganlah menerima
upeti kecualidari qang phudi atau nasraniatau nnjusi apabila mereka

adalah penduduk(dizuatu Negara islam) Snngtelah disepakati oleh

mereka." .......................3

Pasal: Mereka ternrasuk ahlul ddmmahapabila mereka mernenuhi 2
persyamtan: ....-......---. ............... 11
1688. Masalah: AbuAl Qasim Al Kharqi Mata, "Selain daripada

merekamerndukidamataudiperangi." ......... 13
PasaL Apabila orang:orang kafu tersebut sudah dnyahlt<an ahtut
dzimnnhlarqamerekamemsadanahlulkiab....-..-.------....-........... 15
l*{asalah: Abu Al @ston Al Kharqi belkab, "Upeti yang diambil dari
mereka berdasadnnatas 3 tingkatan orang !,ang paling

bau,ah--.... .............-. 15
Pasral: Batas kerrampuan pada hak mereka apabila orang-omng

menganspp bahrya dia adalah ormg yang nr.unpu ahu kaya dan

Pasal: Apabila mere&a mernbayar upeti maka upeti tersebut harus

diterirnadanditrammkanmernemngimereka, .......-......... 19
Pasal Upeti apabila sudah sudah di akhir rnasa tempo, ini
ynng dikatakan ol€hAqrsyafi'i,.............- .....- 20
Pasal: Upeti tersebut diambil dari harta-harta mereka dan upeti 5nng
diambiltidakditetapkanernmatauperak,.-....... ..............20
Pasal: Tidak dibenarkan menSntakan seseorang ahli dzimmah dan
hadnahk@nlidarisorang imamatauunkilnya .............. 2L
Pasal: Dpe$olehkan mernbuat perqnratan pada ahlul dzimnnh
apabila mer{amu orang muslim 5nng datang kepada mereka, ............. 2L
Pasal: Al Qadhi menyebutkan bahwa apabila diajulon perslraratan

dahmhal peniamuantamu, ....-...23
Pasal, Pernbagian h.rnjungan tamu diantara mereka berdasarkan
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Pasal: Apabila diberikan persyaratan kepada ahlul dzimmah persyaratan
yang tidak baik seperti memberikan persyaratan bahwa mereka tidak
perlu membayar upeti, ....:........... .-..............25
Masalah: Abu AI Qasim AI Kharqi berkata, 'lTidak dikenakan upeti
unfuk bayi, orang yang tidak v\raras akalr,f dan perempuan." ........ ... 26
Pasal: Apabila ada seorang perempuan membayar upeti padahal sudah
diberitahukan kepadanya bahua perernpuan tidak dikenakan upeti, -.- 26
Pasal: Apabila anak-anak ahlul dzimmahtersebut sudah mulai der,ruasa

dari omng-orang yang sakit sudah serrbuh .... 28
Pasal: Bagi orang 5nng gila dan kemudian sembuh maka ba$nya
ada 3 keadaan: .:...-.-..29
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi Hata, "Dan tidak diurajibkan
unfukorErngfahr." ......30
Masalah: Abu AI Qasim Al fftarqi berlata, "Dan tidak diwajibkan
tuefuk orang yang fua renta, orcmg lrang sakit selama bertahun-tahun,
dan omng gang buta." -........-........ 32
Masalah: Abu Al Qasim Al Kturqi Mata, 'Dan tidak dirrajibkan
kepada seorang budak apabila tuannya ifu seorang muslim." ...... -. -.... 32
Pasal: Dan 5nng lainqn adalah orang yang merdeka dan rrndzhab

bahura dia wajib merrbagar upeti -.. -. -. ..... .. - 33
Pasal: Tidak diurajibkan kepada perdeh unfuk mernbalrar upeti, . .. .. .. . 34
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, 'Orang yang diuajibkan
bagrnSp untuk mernba3ar upeti .............-:.. ---- g4
PasraL Apabila seorang ahlul dzinnphunfat setdah genap sehhrn

Pasal: Tidak dipe6olehkan merrumpuk-numpuk pernbayaran upeti
akan tehpi apabila upeti tersebut belum diba5nr selama 2 tahun ..-..... 37
Masalah' Abu Al QasimAl Kharqi be*ata, "Apabila dia
mernerdekakan, rrurkadiawajibmernbaSnrjiryah, ...,....... 38
Masalah: Abu Al Qasim Al lGarqi ber&ata, "Upbti tidak diambil dari
oftmg nasmni Bani Tugtrlab sedangkan zakat diambil dari harte.harta

Pasal Pam ulama berpendapatr sedekah akan diambil secara berlipat
darihartaoranglnngdiambilzakakrga... .....:..................40' 
Pasal: Apabila orang-orang dari bani Tughlab mernbayrar upeti akan
tetapi dengan niurut sedekah, ..........-:-.... .---..... 42
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. Pasal, Sedangkan orang-orang ahlul kibbbaikdari phudi maupun

nasrani arab dan selain mereka rnaka upeti yang dibayarkan mereka

diterirna, .................. 43
PasaL Apabila seomng nasrani bani Tughlab berdagang dan

melebihisepersepuluhmaka -.-.-.-..-...-.-.- 46
Masalah: Abu AI Qasim Al Kharqi berkata, "Dan hevuan sernbelihan

mereka tidak dibolehkan unhrk dirnakan dan perernpuan-perernpuan

Masalah: AbuAl QasimAl Kharqiffiata,'Bamngsiapa dari ahlul
dzimnnhbepergiankesuatunegeri ............ .-................. 48
Pasal, Maka dalam setahun png diambil dari mereka hanp sekali,

Ahrnad pada riuralntJama'ah dari para ulama, .........-.... 50
Pasal:Tidakdiarnbildarimerekaselaindarihartadagangan, -............51
PasaI Riwapttersebut berbedabeda dari Ahmad apabila yang

datangtersebutmerrbawa klmnnrabubabi ---.-.-.. ......... 53
Pasal: Dibolehkan mengarnUil nilai dan ktwrnrdan babi dari mereka

sebagai upeti dan papk bumi mereka dengan dalil dari perkahan
Urnarini, ..-..............54
Pasal: Apabila sorang ahlul dzlnnah5nng datang akan tetapi dia

melnilikihutangdenganjumlahtertentu .......- 54
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi ffiata, 'apabila masuk kepada

kita seorang pedagang lanbi danganarurn rnaka diambil dariq,a

Pasal, Diambil sepersepuluh dari mereka dari setiap harta hasil

daganganpadaperkataanAl-Kharqi, ............. 56
Pasal: Diambil sepersepuluh dari setiap ahlul harbibn
setengah dari sepersepuluh dari setiap ahlul clzimnnh .--... 57
Pasal: Diambil han5n sekali dalam setahun dan tidak diambil apabila

lebih sedikit dari 10 dinar,......., ... 58
Pasal: Tidak seorang ahlul lnrbipng menrasuki wilalnh islam tanpa
diberikan perlindungan ................ 58
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, 'Apabila perjanjiannya

dibatalkan disebabkan telah melanggar p€rslramtan ......... 60
Pasal: Daerahdaerah muslim terbagi meniadi 4: ............ ...-.............. 64
Pasal:Bamngsiapadariahluldzimmahm makatidak
diboletrkan melarangnSa kecuali apabila bangunan mereka lebih tinggi
dari bangunan orang-or?u1g muslim apabila bersebelahan, ................. 67
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Pasal: Tidak dibolehkan satu pun dari mereka menempati wilayah
Ifiw, -....... ........:....... .............-...69
Pasral: Dibolehkan mereka memasuki Hdaz unfuk berdagang, -...-.-.-.-. 7 L

Pasal: Sedangkan wilaph Al Harammal<atidak dibolehkan bagi
merizka mernasukin!,a .................. 73
Pas:al: Sedangkan mesjid-mesjid yang sudah ditentukan maka tidak
diboletrkanmerekaunfukmernasukinyatanpaseizing .----.76
Pasal Yang diambil dari ahlul dzimmahtertagi menjadi 5 bagian: -..--.77
Pasal Apabila dit€tapkan kepada merc]<a. dammahmaka akan ditulis
narna-narna mereka dan narna ortt-rg fua mereka ...-.......- 7 9
Pasal: Apabila seoftmg imam wafat atau fuiun (dari jabatanngra), ..... ... 8 0
Masalah: Abu AI Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa 11ang lari
dan ahlul dzimmahke darAl Hafri ................ 80
Pasal: Apabila suafu kelompon membatalkan stafus mereka sebagai
ahlul dzimmahmaka dibolehkan memerangi merelo dan menrbunuh
mereka, ....81
Pasal: Apabila seseorang ditetapkan sebagai ahlul dzimmahmala
mereka harus dilindunginya oleh orang-orang muslim ......- 81
Pasal: Apabila berrrnsalah antara muslim dengan ahlul dzinmah
maka rrnsalah mereka harus diputuskan ....-.... 82
Pasal: Pengokohannlp ti&k dibolehkan dengan mernberi mushafdan
hadits Nabi $ ...........84
Pasal Tidak bolehmeqrghadirkan mqeka didalam suatu majlis dan
mendahului salamkepadamereka, .........-..84
Pasal: Sebagian ahlul dzimmahmengatakan bahwa upeti tidak
diwajibkan bagi mereka karena mereka merniliki surat dari Nabi ......... 86
Pasal: Abu Al-Khitab be*ata, "Mereka diuji ketika mengambil upeti. .- 86
Pasal: Imam Ahmad berkata tentang seseorcmg suami yang memiliki
ishi seomng nasmni, ..................... 88
KITAB HEWAN BURUAN DAN HEWAN SEMBELIFIAN. 91
Masalah: Abu Al Qasim bed<ata: Apabila pernburu telah membacakan
bismillah lalu ia melepaskan anjing atau macan peliharaannp yang
terlatih, ...-.- 94
Pas:al: Apabila binahng pemburu meminum damh hasil buruannya
dantidakmqnakanapapun .......- 110
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PasaL Hewan-hewan yang ditangkap oleh binatang pernburu tidak

diharamkan meski sebelumnya binatang ifu mernkan salah safu

Pasal: Sernua jenis binatang buas png dapat dilatih dan bisa

digunakan untuk berburu hukumnya sama seperti hukum aniing

yangterlatih ..-......... 113
Pas,al: Apakah membasuh bekas ggttan anjing pada harnn buruan

diharuskan?..........:...... .-.-....... 114
Masalah: Abu Al Qasim be*ata: Apabila seorang pernbum

melepaskan burung elang atau semEtcaflrnln unfuk berlcuru sesuafu, 114
Masalah, Abu Al Qasim berkata: Hukum larangan mernalran hasil

buruan png didapatkan oleh aniing hitam, Fifu aniing lang berunma

hitamlegam ............ 116
Masalah: Abu Al Qasim be*ata: Apabila diketahui hasil bunrannya

masih hidup namun frdak dbernbelih secepatrya hingga tpuran

itumati, ---.---..-...-... 118
Masalah' Abu Al Qasim b€rlota: Apabila tidak ada alat rmtuk

menyernbelih heunn 1nng rnasih hidup itu, ----.------- ..-..-.12O
Masalah: Abu Al @sim berkata: Apabila pernburu mdepaskan

Pasal: Apabila seorang penrburu muslim melepaskan aniingrura,

lalu ada orang lain yang beragama majusi ...--..-.-.. .--.---.- 124
Pasal: Apabila seorang pernburu muslim melepaskan aniinglya lalu ada

seorcng pernburu majtrsi yang juga melepaskan aniin(F[,a, ..-.--..-..--- 127

Pasal: Apabila seorang pernburu majusi menggunakan aniing milik
pemburu muslim unhrk berburu, -.--...-.--.-.- 127

Pasal: Apabila sejumlah pernburu melepaskan anjing-aniins mereka

unfuk befuuru hewan buruan dengan masing-masing mengucapkan

basmalah, --.--.-....-.. L29
Masalah: Abu Al Qasim bed<ata: Apabila seseorang telah

mengucapkan basmalah dan melernparkan arnk parnhnlp pada

seekor hewan buruan, -............ 130

Pasal: Apabila seoiang penrburu melihat ada bagBngan berkelibat atau

mendengar sesuafu mendesis, -----.............. 133
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila seomng pernburu

melepaskan padaseekorher,uanburuan, .....-. 135
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Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila seorang pemburu melepaskan
panahnyapadaseekorhetvanburuan, ........ 140
Pasal: Apabila seorang pemburu melepaskan anak panahn5a dengan
menyasar seekor burung yang berada di udara, ............ L42
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila seorang pernburu.

melepaskan denganmenyasarsafu herrranburuan, ......... 143
Pasal: Ahrnad : Tidakmengapahukumnlnberburu

Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila s@r.rng pernburu
melepaskan panahryn unfuk merylasar seekor heuran buruan, ........ 145
Pasal: Ahrnad menyebutkan sebmh riwaSnt, dari Hr.rqpim, dari
Mansur, dariHasan ..;................ 148
Masalah: Abu Al Qasim be*ata: Apabila seorcmg penrburu
menancapkan ariVsabit di atas tanah sebagai s€niatanya, ...-.-----.--... L49
Pasal: Adapun hewan bunnn 5rang ditangkap dengan menggunakan

iiling atau perangkap hft, .......... ......-......... 151
Mamlah: Abu Al Qasim be*ata: Apabila seorang pernburu berburu
derrgan mens;unal<an mi'dh (ka,rul.tatau barnbu runcing), .............. 1 5 1

Pasal Sernua alat be6uru png melrriliki kesarnaan bentr.il< dengan
mi'mdh,rnakahukumnlpjugasann r, --.-.-....- 153
Masalah: Abu Al Qasirn b€!*ata: Apabila sorang pernburu
mdepaskan senfi*aryn hingga mdukai ieekor heunn buruan. .--.-.... 154
Fasa[ Apabila s€orang pernbum melepaskan parnhrrya untuk
menlrasar seekor heuan bunran, .------.:.....-...-.-............ 155
Pasal: Apabila dua onmg pernbum melepaskan parnh mereka secam
bsamaan unfuk menlrasar safu ekor lret ran buruan, ... 159
PasalApabilaseorangpernburum panahrryaunfuk
menlasar seekor hewan buruan, ....-......-..... 161
Fasa[ Pam ularna madzhab kami berpendapat, apabila seekor hewan
burtnn terperangkap di jaring atau tati seseot?u1g, ... -. -.. -.......... ....... 1 6 1

Masalah: Abu Al aasim bed<ata: Apabila seseomng menumpang

Pasal: Apabila ikan 1nng mdompat ifu melakukan lompatannya
sebagai reaksi dari pe6uatan seorang pernburu 1nng berrnaksud
untukmemburuikantersebut ..... 165
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Hukum larangan mernbr.ru ikan
derrganmenggurnkansesuafugangnaiis. ........ ............ 165
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Pas:al: Ahmad juga memakruhkan perburuan dengan menggunakan

arak, dan juga segala sesuafu yang merniliki nyawa, ...... . 166
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Hukum larangan mernakan hasil

buruan orang murtad ataupun hewan yang disernbelih olehnya, ...... 167
Masalah: Abu Al Qasim bed<ata: Barangsiapa yang tidak
mengucapkan basrralah tatkala berburu, ..... 167
Pasal: Pengucapan basmalah unhik penyernbelihan dila}ukan tepat
di saat hendak menyernbelih atau bisa juga sesaat sebelumnya

niatpadasaatthaharah .........-- 170
Pasal: Apabila seorang pernburu telah mengucapkan basmalah unfuk
merryrasar seekor hewan bunran, ................ 171
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila seekor trnta melarikan diri
danpernilikqntidakmampuuntukmengejamya ...........L7L
i'{asalah: AbuAl Qasimberkata: Ahlul kitab mernilikistatus hukum

!En{l sarna dengan orang muslim unfuk sernua situasi di atas. ..--...-.. t7 4
Pasa} Pernbolehan ifu berlakuunfuk sernua kaum muslimin, dan juga

ahlul ldtab, baik itu Fng fasik ataupun tidak. ........ ......... L7 5
PasaL Pernboletnn ifu juga Maku untuk kafr harbi (perang) ataupun
lofndrnrni(darnai) ..- 176
Pasal, Apabila seorang ahlul kitabmerniliki oftmg fua SBng berbeda

a$affitr9?, ----.:.......-... -...-..---.-- L77
PasaL hanian yang disernbdih dipenrnfukkan sebagai persembahan

acara hari besar atau tempat ibadah mereka. ................ 178
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Hukum larangan mernakan her,van

buman yang terrras dengan peluru timah atau bafu, . . . 1 8 0
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Hukum larangan mernkan hasil
buruan orcmg majusi dan juga senrbelihannya ................182
Pasal Hukum hewan bunran ataupun hewan 5rang disernbelih oleh
orang-orangkafulainnpselainahlulkitab......... ........... 186
Pasal Makanan lain yang dibmt oleh omng majusi tidak ada larangan

unfukmernakannp ..............-.. 186
Masalah: Abu Al Qasim berkah: Hukum pernbolehan mernakan ikan
yangsudahmati,........ ............. 187
Pasal Mernakan bangkai belalang diperbolehkan menurut
iirna paraulama ....... 190
Pasal Dpeftoletrkan unfuk mernakan belalang secam keseluruhan

dengansegalaisiperutln ......... 191
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Pasal:mengenaiikan1nngdibakardiatasapi..... -..-.----.-t92
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Penyembelihan, unhrk hewan

buruan yang tertangkap dalam keadaan hidup atau hewan
pelihaman, ............... 193
Masalah, Abu AI Qasim berkata: Hukum dianjurkannya menyembelih

dengan caranaharunfukunta,......... ..-...-... 199
Pasal: Disunnahkan agar penyembelihan dilakulon dengan pisau yrang

sudahditajamkan, .......:...... .....2O1
Pasal: henrnn nnsbumhdanmujasamah .--.202
Masalah: Abu Al Qasim bed<ata: Apabila hewan 5nng seharusnya

disernbelih dengan cara nahartapi disernbelih dengan cara dzibih, --- 203
Masalah: Abu Al Qasim be*ata: Apabila seseorcmg menyernbelih

seekor henran dan telah mernotongnya -........205
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila seseorErng salah dalam

melakukan penyernbelihan seekorheuaan ----.206
Pasal: Apabila seseormg menyernbelih seekor herrran melalui

tengkuknya secam sengaja, ..:.............. .......207
PasaL Menlenbelih seekor heunn melalui tengkukrya --.209
Masalah: Abu Al Qadm be*ata: Penyernbelihan tedradap hewan
betina 3nng sedarg ................ 209
Pasal: Meskipr.rn tetap hahl unfuk dirnakan tanpa disernbdih terlebih

Pasal: Apabila fimin ifu kehnr dalam keadaan hicLrp dengan nlrarra
gang stabil dan dirnungldnlcn untuk disernMih ...-...-.----. 213
Masalah: Abu Al Qasim trer{<ata: Hukum larangan memotong badart
anggota tubuh heunn gnng disernbelih. ---.....213
Pasal: Makruh hukumnln r:nfuk menguliti heuan 1nng baru
disembelih sebelum heunn itu mernbelar --.-- 214
I%sal: Apabila seseoftmg mernotong bagian fubuh hewan yang
masih dalam keadaan hidup dengan nyawalnng stabil, .215
Masalah: Abu Al Qasim bed<ata: Penyernbelihan dapat dilakukan oleh
siapapun SBng mampu unfuk melakukann5n . 2L5
Pasal, Apabila seorang ahlul kitab menyembelih heann 5nng
diharamkan oleh Allah.& kepada umat mereka -------------- 219
Pasal: Apabih seorcng ahlul kitab menyembelih hewan lnng :

dihalalkan, n rnun ia mengira bahwa her,uan itu dihammkan bagirya, 220
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Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila orang yang menyembelih

mertrpakanpenyandangtr,rnawicaraOisu), .................. 22L
I\rlasalah: Abu Al Qasim berkah: Apabila seseorang dalam keadaan

irnub (befiadats besar), .-.....-...222
hsal Hewan yang rnati akibat terc€kik, atau diprlorl, atau iatuh, -.. .. - 223
ldamlah: Abu Al Qasfun b€rlota: Heuaan-heruan FnS diharamkan

adalah heunn-heunn Spng ditetaplon oleh Allah -.-.-.--.-- 227
Pasa[ I-andak jugaditrammkan ................. ..230
l,Iasalah: Abu Al aaston b€diata Atas dasar sunnah Nabi .......... . - -. - - 231
PasaL Baghal (hasil lorrin silarg arfiara larda dengan kdedai) juga

diharaml<an menurut ularna png mengtralamkan kd€dai iinalq .. . .. .. 233
PasaL Susu png dihasillran dari kdedai juga hulatrnrqB hamm,

mernrtrt sebagian besarularna. - 234
lrtramlah: Abu Al Gsfon b€r*ata: Serntn binatang hns lnng merniliki

tarirg hul$rnnyaiugadittararnlian ...-.-..-......234
PamL Dhammlon puh mernalankem dan mernperltnl bdikannva. 236
FasaL Dharamlen prla untuk mernakan mus.nrg, rilse, ......... - -. - - - - - - 237

hsaL Adapr.rnuntrftbcuang, ..24O
hm& Dtrammkan pula treunntreunn pernakan ban*ai, seperti

hrurg nadla4 --.....242
hmL Dharamlen prla unfuk rnernakan bunrng l4png'la1Bng,

hrungwalet, dankddafiar. ----243
PasaL Sdain hewarheunn gang tdah lorni sefudon di atas, maka

hulsrnrryabolehdirmlon .........244
Pasa} Dhahlkan pula segala jenb lcda, .......-:-....-.. ---...245
PasaL Kelkrciiqadilralalkan. ....247
PasaL DhalallCIn pula mernatron rnamnrt (sejenb ketnci berr,uranr.r

ahr-abuhitam). ..-.--248
kL hukum mennkan t€npelu (rnasih sebangBa kdirrci) . -............... 248
Pasa} Sernua ienis ungFs huhrnuqp halal kanafi beberapa burung
yang lorni sebutkan. -...---.-------- 249
FasaL Para ularna s€pakat batun kenrakruhan dari trewan S;ang

menrakan rafis temrmuk wrb. fuhhhdapat gugur dengan

m€rn€fihanntta ------253
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Masalah: Abu Al Qasim berkata: Semua jenis burung yang merniliki
cakar kuku yang dapat mencengkeram -------- 240
Pasal: Mengendarai wb julalahjugadirnakruhkan. ....'....-..........-.-.-254
Pasal: Diharamkan memakan buah atau hasil tanaman yang diirigasi
dengan air naiis atau dirabuk dengan pupukpng najis. ..-.-.... ...--..--- 255
Masalah: Abu AI Qasim berkata: Barangsiapa yang berada di dalam

Pasal: Apabih seseomng dahm keadaan darumt, apakah ia diwajibkan
unfuk mernakan bangkai tersebut atau tidak? ..---..-.-...... 258
Pasal: Hafhal sBng diharamkan menjadi boleh dikonsumsi k€tila
dalam keadaandarurat --.........-.--260
Pasal: orang lnng sedang dalam keadaan darurat pada suafu
perjalanan png nirtnSp berbuat maksiat ..... 26L
Pasal: Apaloh orang gang sedang dalam keadaan darumt boleh
menambah lebih dari satu bangkai? --------.---- 262
Masalah: Abu Al Qasim bertata: Bamngsiapa png melihat brlatr.
buahan, -...-..-......-- .--263
Pasal: Untukhasilpertanian, ----------.:--.- .------267
Pasal: Terkait dengan p€rnerahan susu tretrran ternah ---- 268
Masalah: Abr.r AI Qasim berkata: Barangsiapa Sang sedang dalam
keadaan danlat menernukan ada bangkai heuran ..------- 27O
Pasal, Apabih ses@rang glang sdang dalam keadaan danrat berternu
dengan orang hin 1ang rnau mernberinya makan dan minurn, --....--- 271
Pasal: Apabih seseorang yang sedang dalam keadaan darurat
berternu dengan orang lain png merniliki rnalonarL .-.--- 271
Pasal: orang !,ang sedang berihmm mengahmi keadaan danrat dan
menemukan ada bangkai hewan serta herlanburuan. .-.272
Pasal Apabih seseorang gang sedang berihram menyernMih sedlor
hewan buruan karena mengalami keadaan danrrat -.-...- 27 4
Pasal: Apabih seseorang yang mengalami keadaan darurat tidak

Pasal: Apabila sorang Snng sedang mengalami keadaan darurat tidak
menemukan apaapa selain manusia yang dihammkan darahnga, .....275
Masalah: Abu Al Qasim berkata, Apabila tidak ada makarnn lain yang
dapat dirnakan keflali sebr:ah rnakarnn milik orang lain .....-.-.- .....-. 27 6
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Pasal: Apabila kelaparan sudah sernakin meluas di suafu musim

paceklik hingga kedanratan menimpa begifu banyak orang, ....-....... 278
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Tidak ada lamngan untuk

memakan dhabhewanmelata lebih kecil dari biaunk namun lebih

besar dari kadal). ....280
Pasal: Begitupuladenganhul$rnhyena. ..-.282
Masalah: Abu Al QCIim berkata: I-arangan untuk merrakan tirgaq
(sernacam obat penaurar rao.rr) ..284
Pasal: Tidak diperkenankan bagi urnat Nabi Muhamrnad untuk

berobatdenganFngharanL ....284
Pasal: Dhalalkan untuk mernalon btnh atau makanan lain yang

terdapat ulat di dalamnlq .........285
Masalah: Abu Al Qasim berkatar Ldmngan untuk menrakan heuran

buruan lnng dipanah dengan panah beraarn --..-.--.....-.. 285
Masalah: Abu Al Qasim berl<ata l-amngan untuk mernakan heuan
png bertenrpat tinggal di ato ..... 286
PasaL Mapun heunn-treunnlainpng tidakdapat hidup k@uali di
da1ama1r,............ ...288
Pasa} Serura herrnn hrnnn 3ang b€rasal dari air (laut atau lainnya)

iugadihalalkan, keoalkatak ....289

Pasal Hukum Bdft......... -.......292
Pasal, hukum menrakan ikan Fng berada di perut ikan lainnyra, atau

beradadipertrtseekorbunmglaut, -......... ..292
lvlasalah: AbuFd Qasimb€rkata: Apabilasuatupng najis terjatuh pada

cairantertenfusepertiminlpkatauyanghin,.----..... ..-...293
Pasal: Lernak bangloi dan lernak babi tidak boleh dirnanfaatkan untuk
peneranganataupunlBnglairurya...... ........-297
Pasal: Apabila sebmh lentera diqnlakan dengan minyak gnng najis,

maka asapnln punnajis, ...-.----.298
Pasal: Monan roti yang terrdapat tih$. ........ .............-..298
Pasal: menrberikan bargl<ai sebagai rnakanan anjing atau burung
png dilatih untuk berturu..... ...299
Pasal: makruhhukumnyamernakantanah. . 300
Pasal Dirnakruhkan pula unfuk mernakan bawang merah, bawang
putih, ...300
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Pasal: Dimakruhkan untuk mernakan bagian beguk (sondok) dan

ctrping hidung (cingur). .............. 302
Pasal:Bagaimanakahhul$rnmernakankeju.....-.... ....... 303
PasaL ndak diperbolehkan unhrk mernbeli kacang yang dijadikan alat

untukbertaruholeharnk-anakkecil .....-... ..303
Pasal, Ahmad mengatakan: Wajib hukumnlra menjamu tamu

Fasal: Al Marwad menyatakan, Aku pemah berhnya kepada Abu

AMillah: .. 307
PasaL Dianjurkan agar m€ngucap hsmalahwtmernulai makan dan

m€ngucap hamdalahsatsudahselesai. .-..- 310
Pasal: Hendaknya makan dengan tangan kanan dan minum iuga

PasaL Muhanna : Akupernahb"rtanlakepadaAhmad

FasaL Rasulullah $ tidak pernah meniup makanan ataupun

minurrnnnp ............314
Pasa} Abu Abdillah perrnh ditan5n mengenai penctrcian tangan

dengan bubuktepung ........--...315
Pasal, Abu AMillah pernah ditanya mengenai pencucian tangan - - - - - - 3 1 5

Pasal: Diriwalntkan, daii Aras, bahwasanSn suatu ketika Nabi $

KITAB: HEU/AN KURBAN ............ 317
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Berkurban ihr hukumnSn sunnah, -. 318 1l

Pasal: Berkurban lebih afdal dari sedekah iika setam nilainya. . . . . . . -.. -. 31 9

Masalah: Abu Al Qasim berkata: Bamngsiapa yang ingin berkurtan

dan sudah masuk tanggd 10 Zulhiiiah ..........32L
Masalah' Abu Al Qasim ber*ata: Unta boleh disenrbelih untuk tujuh

omng, dan begituluga derrgan spi. ....-.... ---- 323
Pasal Tidak ada lamngan jika seseorang menyernMih safu kambing,

ahusapi, atauunta, ...325
Pasal, Hewan kurban yang paling afdal adalah unta, lalu sapi, lalu

kambing,lalu joinanunta,lalujoinansapi. ----327 i
Pasal, Disunnahkan agar hanran kurban digernukkan dan dipercantik

penampilannSa .---------329
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Masalah: AbuAl Qasim berkata: lamngan menyembelih kambing

s€bagai t$rban kecuali kambing itu telah cukup umur, ... 330
PasaL Hewanyang akan dijadikan kurban tidak boleh selain hewan
tenalq ..................332
I\Gsahh: AbuAl Qasimtrerkata: Dombayang sudah cukup umur
adatah domba png sudah berumur lebih dari enam bulan dan

l"Iasalah: Abu Al Qasim bed<ata: Hal-hal yang harus dihindari dari

Pasal K€hrhan pada kedua mata heunn lang akan dikurbankan lebih

PasaL Heuran ternakyang tdah dikebiri boleh dijadikan heunn
lcnban, ................;338
hsaL Heunn terrrak png tidak merniliki tanduk sejak lahir boleh

dradikan heunn hrban. .-........ 338
FamL Dlrnalauhkan untuk menjadi hewan kurtan apabila hewan
tersebrfrterpotong kupingnya,...............-: ... 340
tvlasalah: Abu Al Qasim berl<ah Apabila hamn yang akan

dilubanlon srldah ditunFk, ..... 341
Pasa[ Apabila seseorang bernadzar untuk menyernbelih seekor

heumrterrak -.-..-....342
PasaL Apabih hamn png telah ditetapkan untuk dijadikan sebagai

heuan hrban terryata hilang atau mati, ..... 343
PasaL menrbdi seekor heqnn unfuk dijadikan sebagai heunn kurban
narhur ada cacatrya yang diketahui kerrudian. .....-....... 345
Masalah: AbuAl Qasim berkata: Apabila her,van kurban melahirkan

arnkrya rnaka anak itu harus diiernbdih bersama induknya. ........... 347
PasaL Air susu hamn yang telah ditetapkan sebagai her;.ran lnrrban

fdakbolehdiminum. ............... 348
PasaL Bulu pun jika dengan akan lebih bermanfaat bagi
hannn gnng alon dilnltankan, ..r..:....---.. ... 350
l"lasalah: AbuAl Qasim b€rkata: Penetapan hewan kurban harus
diucapkan dengan lisan bahwa heunn itu adalah heunn kurban. ..... 351
I'lasahh: Abu Al Qasim berkata: Apabila hamn }nng dit€tapkan
sebagai heuran kurban temgrata tidak sgrnpwna, .. .. . -.. . . . 35 1
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Masalah, AbuAlQasimberkata: Hewangangtelahditetapkan i

sebagaihewankurbantidakbolehdijual ----.-.. .......-.....- 353 i

Pasal' hukum berkurban atas nama anakptim dengan

Masalah: Abu Al Qasim berkatat Anjuran unhrk memakan sendiri

sepertiga dari hewan hrbannya, ................ 356 t

Pasal' Diperbolelrkan unfuk menyimpan dagng heuran kurban lebih

dari tiga hari, ..-.....- .. 360
Pas:al: Diperboletrkan bagi orang yang berlnrban unfuk merrrberikan

daging hewan kurbannya kepada orang lrafo. -....-.-...-.... 361
Masalah: Abu Al Qasim berkah, lamngan unfuk mernberikan bagian

dari hewan kwban kepada penjagal heunn .- 362
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Orang yang berkurban boleh

Masalah' Abu Al Qasim bed<ata: Pernbolehan menukar hewan kurban )

denganhamnyanglebihbaik ..355
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila telah masuk unktu siang

di hari raya kurban .-... 368
Pasal: Apabila unktu terakhir unfuk merryrernbelih heuan hftan telah
berlalu. ..-.....-:..------ ---375
PasaL Jika heunn kutan hilarrg ahu dianri bnpa ada kelalaian, maka

tidak perlu mengganti dengan hannn Sang lain. ------------ 37 6
Masalah: Abu Al aasim berkata: Apabih seseoremg merryernbelih

her,van kurbannlrasebelum wakfuSnng disl,ariatkan --...--- 377 '*

Masalah: Abu Al Qasim berkata: Tidak dlarrlurkan penyernbelihan

heunn kurban dilakukan oleh selahmuslim ---378
Masalah: Abu Al Qasim bed<ata: Kalinnt png diucapkan ketika

menyembelihadalah, bismillaahiunllaahuakbar. .........-- 380
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Tidak perlu bagi orang png hendak
menyembelih untuk menyebutkan ndrra omng lnng berkurban, .-....382
Pasal' Hukum her,rnn hrban yang dis€rnbelih ormg lain tanpa
seizinnya. .........................-....--.- 382
Pasal Apabila seseorang berradzar unfuk menyernbelih seekor t
he'uuanuntukdikurbankan .....-.---- 383
Pasalr Tidak boleh menyernbelih heunn lilrban dengan mengatas

namakan janin5langbelumt€rlahir- .........--.- 384
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Masalah: Abu Al Qasim berkata: Tujuh orang boleh berjoin untuk

berkurban secaftr pafungan, ...... 385
Pasal: Diperbolehkan bagi mereka 5Bng berjoin unhrk memilah

daging hasil sernbelihannya ........ 386
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Hukum aqiqah itu disunnahkan. .. -. 38 6
Pasal: Aqhah lebih afdal dari sdekah prg setara nilainya. ... . .... ... .. 39 0
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Dm lonrbing untuk aqiqah anak

lah{aki dan satu lranrbing untuk aqQ3h anak perernpuan. .............. . 39 1

Masalah: Abu Al Qsim be*ata: Penlprnbdihan hewan untuk aqiqah

dilakukanketikabayibenrnr:rtujuhhari- -....-..- ............ 393
Pasal: Dianiurt<an pula pada hari knt riuh ihr untuk menggunting

rambut bayi dan mernberikan narn r. .....-..... 395
Pasal: Dimakruhkan r.urtuk mengusap atau melumuri kepala anak

illasalah: Abu Al Qasim b€rkata: Segala mt 1nng harus dihindari
pada hewan lslban juga harus dihindaripada heqran aqiqah. -........ 399
Masalah: Abu Al Gsim bedota: Pendistoihsian png berlaku pada

dagingkurtaniugabalakupadadaginsarfqah, ..-......... 400
hsal: kulit, kepalq danbagbn isi peruturyafi€rcan) heunn aqlqah

bolehdiiualdanhasilpenjulannladlseddratrkan...-......:.......-.--.----4O2
Pasal seorang alnh dimiurkan agar nrcngt rnandangkan adzan

ditdingaanalmyapngbarusaiadilahirtran ..........-...... 403
Pasal: tentang Fam'ahdanatimh- .-.-.........-.405
KITAB PERLOMBAAI{ DAT{ PERTAI{DINGAI.I ........... 4O9
lvlasalah: AbuAl Qasim berkah: Perlqnbaan hanlB unfuk nashl

Ivlasalah: Abu Al Qasim b€rkata: Apabih keduanln ingin berlomba, . 416
PasaL Perjanjian datam pertombaan adalah al<ad yang diperbolehkan
sajar......... .............418
Pasal: Dislrara*an agar statr"rs hadiahrryB lnrus diketahui. .. .. .. .. . .. .... 419
Pasal: Apabila pihak yang ditantang mernberi q,arat kepada
penantang untnk mernberi rnakan kepadarryp -..--.----..--.. 42O
Pasal: Apabila pernberi hadiah bulnn dari pihak 1nng bertanding. ..-- 422
Pasal: Apabila pernberi hadhh b€rkata kepada sepuluh otang
pesertalomba: ----..- 424
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Masalah: Abu At Qasim berkata: Apabih ada dua orang lnng
berlomba dan keduaduanya menjaniikan hadiah makahurnrrnqn
titakdiperbolehkan .- 426
hsal Pertandinganyangmenggunakanheu,an- ----.-...-- 42g
Pasal: Dis!,raraean agar hewan grang berbnding dari jenis heuan yangsama. ..--434
Hal-HalYangTizrkaitDengan Munadhalah -- 4g4
hsal:Perlombaanmernanahadatigarnacam .-.,-.--.-.---.-43g
Pasal: kelnnrsan para peserta menent,rran benfuk perrornbaan 3Bng
akan mereka lakukan- -..-.---..-.-... 441
hsaL Apabila ked,a peserta bersepakat,ntr.rk mernberi kdoggaran
jika ada panah yang ted<erra sesuafu ..--.---.-- j..-.. -..--.-..-- Mz
hsal: Menurut sunnah (!,akni sesuai qrariat), kedua peserta t'rus
mernilikiduatarget, ..-.-.---.---.--. --- 44g
PasaL Apabih kedua peserta sepalat unfuk mernanah daramiurnhh
yang barynk rnaka hal itu diperboletrkan --.--.- 146
PasaL Apabila salah safu dari peserta terlihat seperti mencoba,nt,k
mernperlambat plannya pertandingan atau mdakukan ses,afu lnng

Fasal Apabih antara kedua peserta tefili sirang pendapat mengenai
ternpatberdiridanUaafadayangnnumengalah, .--------44g
Pasal: Akad perlombaan mernanahir4ga boreh dirakukan s@artr

Pasal: Apabila seorang pemberi hadiah rnasuk ke daram sarah satu

................ 450
Pasal: anak parnh yang digunakan harus sesuai jumlahrya dengan
jumlah serilla pernanah png ada- .---.---.-...-- 451
Fasal: Apabila pertandingan dilalnrkan antar dua kelompok, .. - -.. - -.. -. 45 1
Pasal: Dahm sebtah pertandingan fidak boleh dikatakan: .rnari kilh
undi saja, - 4Sz
Pasal: Apabila ada dua oftrng yang hnding panahan, dan safu
orang di antamnya adalah pemberi hadbh -... 453
Pasal: Apabila strdah berlangsung perandingan, lalu salah mt,
peserta terrryata n lebih barryak target lang dikenainga, - 454
Pasal Apabila kedua peserta pertandingan menyepakati agar
ternbakan yrang terhitrrng terkena sasaran ...-...-----..--. --,-- 454
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Pasal, Apabila target ditiup oleh angin dan temyata panahnp

tertancap padatenrpattarget. --"' 455
pasal: Apabila pemanah telah melepaskan anak panahnya lalu arnk

panah itu tidak ted<ena target " " ' 456

Pasal' Apabila kedua peserta pertandingan menyepakati qprat

khau,asiq,................- """""""' 457

Pasal: Apabila kedtn peserta pertandingan menyepakqti ryarat

khawasiq(terkaatargetdan menancap) """" 459

Pasal: Apabila ada seseorang belkata kepada pernarnh: Panahlah

targditu, ....---""""' 450

Pasal: tidakmenyebutkanienis busr-upng digunakan- "" M2
PasaL Dari perrryntaan Ahrnad 1nng eksplisit dapat diambil

kesimpulanbahr,vaiamernpe6olehkanpernanah --"-""" 463

Masalah: Abu Al Qasim berkata: I-arargan bagi perrunggang lnrda

untuk mernbaura kuda lain selain la-lda --.----.. ' 465

KITABSUMPAH---.!--.--.-- .------------ M8
Pasal: Sumpah bagi setiap mukallaf yang tidak terpaksa melahrkannlp

Pasal, Sumpah gnng diucaplran oleh oremg kafir juga diu.rggup sah. -- 47 1

Pasal: Tidak boleh bsumpah derrgan selain nama Allah atau

Pasal: Dimakruhkan unhrk berlebihan dalam bersumpah atas nama

Allah, "" 477

Pasal: Sumpah dilihat dari segi hukumnya terbagi meniadi lima, ....--- 480

Pasal: Ketika sebuah sumpah diucapkan untuk melakukan keuraiiban

ataumeninggalkanF rgdihututtku" .------'-"" 487

Masalah: Abu Al Qasim berkata: Barangsiapa yang bersumpah untuk

melakukan sesuaht, lalu ia tidak melakukannya .--.-""""' 48i9

Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila dilanggar karena lupr., - - - - -. - 492

Pasal: Apabila seseomng mdanggar sumpahnya kbrerra tidak

mengenali omng trnng dikaitkan dengan sumpahnlra -"""' 494
Pasal: Sedangkan urtuk orang Snng dipaksa{di ba\I/ah tekanan)

unfuk melakukan sesuafuyang dapat melanggar zumpahnln terbagi

menjadidua,.......... "495
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Bamngsiapa 5nng bersumpah

terhadap sesuafu, ----' 496
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Masalah: Abu Al Qasim berkata: Kafarat ifu haqp diharuskan bagi

orang yang mengucapkan kalimat sumpahdenganmaksud untuk

Masalah: Abu Al Qasim berkata: Barangsiapa png bersumpah

terhadap sesuafu 5rang di!,akini oletrnp seperti ifu namun temyata
tidak, ....... ................501
Masalah: Abu AI Qasim b€rkata: Sumpah yang dikenakan kafamt
untrfi pelanggarannp tranlBlahsumpah ...... 504
Pasal: Bersumpahdengan sifatAllah;ugasama

seperti narraAllah .................507
Pasal: Apabila ada ses@mng berkata: w lnqqullah(derni hak Allah),
malo ucapan ini ternraerk surnpahyang berakibat kafurat bila

dilanggar. ..510
Pasal: Apabila seseorang berkata : la'arnrullahi(derni keabadian

Alhtil, :............... ......511
PasaL Apabila seseorang berl<ata: ua agrmulhhabu ua aSmanullah

Pasa[ Harful qaann(t akni kata yang khu$s digunakan unfuk
b€rsumpah)adatiga; ..515
Pasal: Apabila seseoraryl ksumpah tanpa menyertakan huruf
stnnpa[ ...517
Pasal: Objek sumpah dapat diketahui meblui ernpat kata, .. -............ 5 1 9
PasaL Apabila sesomrg berkah : fulnllah(tdak derni Allah), ........ 520
Masalah: Abu AI Gsim berkah: Atau dengan ayat Al Qtr'an. ......... 52O
Pasal: Apabila sesorang bersumpah atas n una mushaf, rnaka

dianggapsah ...........-.522
Masalah: Abu Al aasfon berkata: Atau dengan menyedelohkan
hartant a atau dengan mdalukan ibadah hafr. ---.--.-..--.-.522
Masalah: Abu Al Qasim berlota: Atau dengan perianjian. ...... .. .. . .. .. . 525
Masalah: Abu Al Qasim b€rkata: Atau dengan pemgntaan keluar dari

aarnalslam .-............528

Pasal: Meskipun tanpa kafarat, ses@rang dilamng unfuk bersumpah
sepertiifu,...--.....- ....531
Masalah: Abu Al Qasim Hata: Atau mengharamkan seluruh atau
sebagian dari hartanya bagi dirinSn sendiri. .. 531
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Masalah: Abu Al Qasim berkata: Atau ia berkata, uqsimu billaah, atau

ayhadu billaah,ataua'zimubillaah ............ 535
Pasal: Apabi[ seseorang berkata: ahlifu billaah, atau uulii billah, atau

tntaftu billaah, ........ 538
Fasral: Apabila seseorang hanga be,rtata: aqamfu, atau aalayfu, atau

halaftu,atau sjahidtu ............... 538
Pasal: Apabila seseorang betkata: aAmuabu 'azamfubnpa kalimat

billaah,makakalirrntifuhrkanternrasukkalirnatsumpah,............... 540
Masalah: Abu Al Qasim Hata: Atau bi arnaamtillaah(demi amanat

Allah). ..54L
Pasal: Apabila sesomng berkata : wal annnati nma k'alfu .............. 543
Pasal: Bersumpah dengan nrcnggunakan kata arnanat ini hukumnya

dirnalnuhlon ...........544
Pasal: Tidak sah pula surnpahpng mengatas narnalon maktrluk

ciptaanAllah ...........544
Masalah: Abu Al Qadm b€*ata Apabila seseomng bersumpah

dengan menggunakan sernua kalirnat ymg diqrarhtkan . .. 545
PaaL Apabila seseorang bersr.nnpah safu kali dengan objek yang

berbeda-beda ..........548
Masalah: Abu Al Qasfon bqkata Apabila sesorang bersumpah

dengan dua sumpahterhadap..--.--...:.--... ..........:......... 551
Masalahr Abu Al Qasim b€rlatil Bamngsiapa png bersumpah dengan

: ............... ............552
Mas,alah: Abu Al Qasim b€rkata: Riwa5nt dari Abu Abdillah terkait

seseomng yang bersumpah unfuk menyernbelih anaknSn .... -.........., 554
Pasal: Apabila seseorang bernadzar unfuk mernbunuh dirinya sendiri

atau mernbunuh omng hin, .......... ............. 558
Pasal: wanita yang bernadzarunfuk menyenrbelih anaknya. ............ 559
Masalah: Abu Al Qasim Hata: Bamngsiapa lnng bersumpah unfuk

mernbebaskanapayangdimilikiqra ............ 560
Pasal: Apabila seseomng berkata, jil'ra aku melakukan hal ifu, -.--....... 562
Pasal: Apabila seseorang bersumpah untuk mernbebaskan sernua

hamba sahaya yang dimilikiryn, ......-..........; 563
Pasal: Apabila seseorang berkata: harnba sahala si frrlan terbebaskan
jika kamu masuk ke dahm ntrnah itu, .......--.. -.------.-..-.- 564
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Pasal: Apabila seseorang berkata: iika aku melakukan hal ifu rnaka

hartasifulandishadaqahkan, -.---- 555
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Barangsiapa ]rang
kalirnatsumpah --.-..-..566
Pasal: jika kafarat ditunaikan sebelum adanya sumpah .---- 569
Pasral: Unfuk keutamaan, menunaikan kafumt sebelum dan setdah
pelanggaranteriadi ifusamautarnanga --...----- 569
Pasal: pabilasumpahyangdiucapkan srmpahSpng
terlarang, .--.-------.-....570
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabih seseorang bers;umpah, -.-.-- 571
Pasal Dislramtkan pula agar istitsna' ifu diucapkan dengan lisan, . . . . . 5 7 3
Pasal Al Qadhiiuga menslraratkan 4ar pengucapan isttsna'itrr
diiringi dengan niat atau maksud. .....-.-.-..-.--. ---------------- 574
Pasal: Istitsna boleh digunakan pada setiap kalirnat sumpah y'ang

berkonsdmensi hukurnan kafarat atas ---- 575
iasal, Apabila seseorerng ber*ab: derni Allah aku akan minum hari ini

PasaL Apabila seseorang berkata: derniAllah aku akan minum hari ini

iikaZaidberkehendak -.-............. ..576
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabih sesorang beristirtsna' ----..- 577
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila seseorang berkata:'Jika aku

nikahisi fulanah..... ..- 579
Masalah, Abu AI Qasim berkata: Apabila seseomng bersumpah unfuk

tidakmenikahiseorangwanitatertenfu, ----.- 583
Pasalt Bentrk apapun 1nng di$.uElon pada kalirnat tersebut, baik

benfuk lampau (past tense) atau benfuk akan datang (futuretense)
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KITAB UPETI

upeti adalah stlatu karajiban yang diambil dari orang-orang

kafir sebagai Visa bagi mereka ketika berada di Negara islam setiap

tahunnya, l<ata al jizqah ini berasal dan fil yailJ's iaa 5nizi dagarr

maksud adalah yang diwajibkan, firman Allah &,

"-6fi W {,4{iW,# r; Jfr .f S e;W$

@'u#-ir{;3i;WL3-{;
"Dan jagalah diimu dari (azab) hari (kiamat, 5nng pada hari itu)

seseomng tidak dapat membela orang lain, walau sdikitpun; dan ftqifu
pula) tidak diterima s5nfabt dan tebusan dari padanya, dan tidaklah

mereka akan ditolong. (Qs. Rt Baqarah l2l 48)-" Ungkapan Arab

mengatakan, aku telah membayar hutangku berarti aku telah

melunasinya, kata upeti terdapat pada Al Qur'an, sunnah, ijma'.

Sedangkan pada Al Qur'an, firman Allah S:
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fiiir'fi/ ./K /
4 q)t cr;

c)/ /

ee /e

5A;,*t //t -/ 1/p-? v
lJ

& '^idt IrY,!, {*
6;*

"Perangilah omng-orang yang tidak beriman kepada Allah dan

tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka fidak menghammkan

apa wng oteh Attah dan Rasul-N3n dan tidak bengama

dengan agama yang benar (agama Allah), (gnifu omng-omng) gnng

diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai merel<a membagnr iiqnh
dengan patuh sdang mereka dalam kadaan tunduk." (Qs. At-Taubah

I9l:291.

Sedangkan dalam Sunnah: yang diriwayatkan oleh Mughirah bin

Syu'bah , " bahwa beliau berkata kepada pasulmn kism pada saat penng

nahaornn: kami diperintahkan oleh msul fuhan l<ami unfuk mememngi

kalian sampai kalian hanSn menyembah Anah & abu kalian membalnr

_upeti," dikeluarkan oleh Al Bukhari,l dan dari Al-Baridah bahwa beliau

berkata: apabila Nabi $ mengutus seorang pemimpin pasukan beliau

memberikan nasehat kepadanya agar selalu tacg,r,ra kepada Allah &
terkhusus kepada dirinya dan berharap orang-omng islam bersamanya

(pemimpin pasukan) dalam keadaan baik-baik saja dan Nabi $ berkata

kepadanya, "Apabila engkau bertemu dengan musuhmu dai omng-

orang musgrik mal<a ajaWah mereka kepada salah safu dari 3 perkara:

ajakkh merel<a kejalan islam apabila mereka menerimamu maka

terimalah mqel<a dan menjauhlah dari merel<a 6nitu ddak lagi

G3

@

Si ;$i,. fi . 1'' 4\ <ril-i-S 4 ;rt' V:;3

t HR. Al Buhhari pda"Alzlifuh (Jil. 6, no. 3159, Fath Alhri.

.z ) t/)oi*
..1
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memeftngi mereka) apbila mereka enggan (atas aj,akan memeluk islam)

maka perintahkanlah kepda mereka unfuk memba5nr upeti apabila

merel<a menerimamu (tauamn membaSnr upeti) maka terimalah mereka

dan menjauhlah dari mereka (tidak lagi memerangi mereka) dan apabila

mereka enggan (memba5ar upeti) maka mintalah pertolongan kepada

Allah & dan mereka."Z Para ulama sepakat unfuk

memperbolehkan mengambil upeti dengan jumlah tertenfu.

1687. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"janganlah menerima upeti kecuali dari orang yahudi atau
nasrani atau majusi apabila mereka adalah penduduk (di

suatu Negara islam) yang telah disepakati oleh mereka-'

Penjelasannya: ada 2 macam oftrng-orang yang diterima

upetinya: Ahtul kitab, yarfu dari golongan yahudi, nasrani, dan orang

yang memeluk agama s@erti agama mereka seperti Samimh3 mereka

memiliki kitab Taumt dan mereka memakai syariat yang dibawa oleh

Nabi Musa &. akan tetapi banyak yang mereka tinggalkan dari cabang-

cabang ajamn agama mereka, berbeda dengan nasrani pada masalah

Ya'qubi5nh dan Nasthungh dan Mulki5tgha Eropa, Roma dan Armenia

2 Tehh dSelaskan di masalah (16271.
3 Samirah: suatu kaum yang tinggal di gununggunung Baihrl Maqdis dan desa

di wilayah Mesir serba minim dalam hal thaharah bahkan lebih minim lagi dari
orang-orang Yahudi.

4 Al-Ya'qubiyah: sahabat-sahabat Ya'qub bin Ghali mereka mengatakan ada 3
oknum, mereka berkata: suatu kalimat yang terbagi menjadi unsur dan darah maka
sembahyanglah tuhan dia adalah Al Masih yang jasadnya terlihat jelas tetapi diadia
ju1a. (Al Milal Wa An-Nihal, Jil. 1, h.514-515).

An-Nasthuriyah: sahabat-sahabat Nasthur Al-Haikam yang muncul pada zaman
Al Ma'mun Dalam Injil berubah-ubah hukum melihatnya, menyebutkan
bahwasanya Allah itu esa, memiliki 3 oknum, ada, ilmu, dan hidup. (Al-Milal Wa
An-Nihal, Jil. 1, h.535). ,,

Al Mulkigyah: seperti ini pada lembarannya, dan dalam kitab Al Milal Wa An-
Nihal(Jil.1,h.5291.
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dan selain mereka yang memiliki kjtab Injil yang dinisbatkan kepada

Nabi Isa S. dan beribadah dengan syariakrya mereka semua adalah

ahlul injil.

Sedangkan orang-orang kafir selain mereka bukan termasuk
ahlul kibb dengan dalil firman Allah &,

"L'WeffpiYt'$:iJjAy Yjfi 6

@ql# n;ls;clK
"I{ami turunkan Al Qumn itu) agar kamu (tidak) mengatakan:

"Bahwa kitab itu hunp difurunkan kepada dua golongan saja sebelum

Kami, dan Saungguhnya Kami tidak memperhatilan apa Snng mereka
. baca. (Qs. ru An'aam [6]: 156)."

Para ulama berbeda pendapat tentang As-Shabi'irt
diriwayatkan dari Ahmad bahwa mereka berasal dari lenis Nasrani dan

berkata pada tempat yang lain: bahwasanya mereka memuliakan hari

sabfu maka apabila mereka memuliakan hari Sabfu maka mereka

berasal dari Yahudi.

Dan diriwayatkan dari Umar bahwa beliau berkata: mereka

memuliakan hari Sabtu, Mujahid berkata: mereka ifu diantam Yahudi

dan Nasrani, Suda dan Rabi' berkata: mereka adalah ahlul kitab

sedangkan As-Syafi'i masih ragu-ragu apakah mereka termasvk ahlul

Al Mulkanilyah: sahabat-sahabat Mulkan Snng muncul di Roma kemudian
menguasinya, mereka berkata: bahwa ungkapan tersebut bersafu dengan jasad Al-
Masih, dan memakai watak kemanusiaannya, !,ang bermaksud adalah ungkapan:
oknum ilmu, dan yang bermaksud adalah roh kudus: oknum hidup.

5 As-Shabl'in: As-Syahrastani berkata: obyek pembicaraan madzhab As-
Shobiah adalah bahwa mereka sangat fanatik terhadap spirituat dan mereka
menyatakan bahwa madzhab mereka adalah diperoleh, dan huna{a' menyatakan
bahwa madzhabnya adalah fibah. (Al-Milal Wa An-Niha[ Jil. 2, h.669-6ZOl.
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kitab atau tidak, yang benar adalah maka dilihat apabila mereka

mempercayai nabi-nabi dan kitab-kitab pada salah satu ahlul kitab

(yahudi dan nasrani) maka mereka termasuk dalam golongan ahlul kitab

apabila mereka tidak mempercayainya maka mereka tidak tergolong
' kedalam ahlul kitab.

Diriwayatkan dari mereka bahwa mereka mengatakan bahwa:

bahwasanya falak itu hidup dan dapat be.rbicara dan bintang-bintang

yang 7 adalah'fuhan, apabila kepercayaan mereka seperti itu maka

mereka adalah pam penyembah berhala, adapun orang-orang yang

mempercayai tentang mushaf Ibrahim *& dan Tabur Daud S maka

tidak diterima dari upeti karena. mereka bukan dari salah satu 2
kelompok (yahudi dan nasrani) karena pada mushaf ini tidak terdapat

yang berkenaan dengan qnriat-syariat akan tetapi didalamnya hanya

terdapat nasehat-nasehat dan misal-misal begifu juga dengan mushaf

Nabi S. sama dengan mushaf Ibmhim dan zabur Daud, pada hadits

Abu Zar.6

Sedangkan orang-orang yang memiliki kitab lnng sama adalah

agarna Majusi, diriurayatkan bahwa mereka memiliki kitab yang diangkat

sehingga mereka merniliki kitab 57ang sama dengan (5nhudi dan nasrani)

maka mereka wajib dilindungi dan mereka wajib membayar upeti dan

diperbolehkan menikahi perempuan (yang beragama majusi) mereka

dan mengkonsumsi dari sembelihan mereka, ini adalah perkataan

mayoritas ulama, dan di-nuqil dari Abu Tsur bahwasanya mereka bagian

dari ahlul kitab dihalalkan perempuan-perempuan mereka (untuk

dinikahi) dan sembelihan mereka.

6 Disebutkan oleh Zubaidi dalam kitab "Al-Ittihaf (Jil. 9, h.39) dan dinisbatkan
kepada 'Abd bin Hamid dan hnu Mardawiyah dan Abu Na'im dan lbnu 'Asakip
dari hadits Abu Zar, dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsimya (Jil.2,
h.425t dan lihat Kanju AHUmmal (Jil. 16, h.131-134) dan dinisbatkan kepada
Hasan bin Sufuan, dan dikeluarkan oleh lbnu Hibban dalam kitab Shohibnya lJil.
1,h.287-2891.
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Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Ali {& bahwa beliau

berkata: aku adalah orang yang paling tahu mengenai agama Majusi,

mereka memiliki ilmu dan mengajarkannya dan kitab yang dipelajari

rnereka, dan kerajaan mereka tertufup, apabila berhubungan seorang

mja dengan anak perempuannya atau saudara perempuannya kemudian

diketahui oleh orang-orang kerajaan dan ketika terbukti dan mereka

memberikan hukuman kepadanya dan dia menolak unfuk dihukum dan

mengumpulkan orang-orang kerajaannya dan berkata: apakah kamu
tahu agama yang lebih baik dari pada agama Adam &. yang telah

menikahkan anak lakilakinya dengan anak perempuannya, dan aku.
mengikuti agama Adam tersebut.

I-alu disebutkan, dan orang-orang pun mengikutinya dan

memerangi orang-orang yang tidak mengikutinya oleh sebab ifu kitab-

kitab mereka diangkat dan ilmu mereka cabut dari hati mereka dari sini
diketahui bahwa mereka adalah ahlul kitab, Nabi $. dan Abu Bakar

mengambil upeti dari mereka, diriwayatkan oleh As-SSrafi'i dan Sa'id dan
selain keduannya,T du.r Nabi $ berkata, "Kutiplah dari merel<a sunnah

ahlul kibb."8

Menurut pendapat kami: firman Allah &,

"L'$ uffp {e f'Sii SjayY}fi S

@qB6d(r;&K
"Kami turunkan Al Qur'an ifu agar kamu (frdak) mengatakan:

bahwa kitab itu hanW diturunkan kepada dua golongan saja sebelum

7 Al Baihaqi dalam kilatb ,4s*1unan At Kubm (Jil. 9, h.189) dan As-SSrafi'i
dalam kitab Jihad, bab: Tentang ji4/ah (Jil. 2, h. 131).

8 Tehh diielaskan di masalah no. (1156).
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Kami, dan Sesungguhrya Kami tidak memperhatikan apa tnng mereka

baca." (Qs. ru An'aam [6]: 156).

Agama Majusi tidak termasuk kedalam golongan yahudi dan

nasrani, dan sabda Nabi $. , "httiplah dari mereka sunnah ahlul kibA'

ini menunjukkan bahwa mereka bukan bagian dari dua f<elompok

tersebut (yahudi dan nasmni), dan diriwayatkan <ileh Al-Bukhari dengan

sanadnya dari Bijalah bahwa beliau berkata: bahwa Umar rg. tidak

mengambilupeti dari orang-orang majusi sampai Abdurrahman bin 'Auf

berdialog dengan beliau bahwa Nabi $. mengutipnya dari orang-orcng

majusi dan Umar &. tidak mengutip dari mereka walaupun mereka

adalah ahlul kiAb, ketika Umar mengambil upeti dari mereka atas

perintah Allah & untuk mengambil upeti dari ahlul kitab dan telah

disebutkan sebelumn5ra bahwa mereka memiliki kitab yang sama dengan

ahlul kibb.

Abu 'Ubaid berkata: Aku tidak menduga apa yang telah

diriwayatkan dari Ali ini walaupun perkataannya memiliki dasar ketika

Nabi # mengharamkan perempuan-perempuan mereka karena

beliaulah oftulg 5nng pertama kali mengetahui tentang majusi, dan

diperbolehkan unfuk membenarkan ini yaitu mengharamkan

perempuan-perempuan dan sembelihan mereka, karena kitab yang ielas

itu adalah kitab yang diturunkan kepada salah satu dua keJompok

tersebut (yaitu yahudi dan nasrani) sedangkan majusi tidak termasuk

kedalam golongan mereka, dan karena kitab mereka telah diangkat dan

belum dapat untuk dibolehkan, dan ditetapkan untuk melindungi

mereka. :

Sedangkan perkataan Abu Tsur dalam membotehkan

perempuan-perempuan dan sembelihan mereka telah berselisih dengan

'ijma'maka tidak boleh bersandar padanya, dan perkataan Nabi $.:
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"Kufiplah dari mereka sunnah ahlul kitab," pada masalah

tersebut menyebutkan tentang mengambil atau mengambil upeti dari

mereka, apabila ini telah ditetapkan maka mengambil upeh dart ahlul

kitab dan majusi telah ditetapkan oleh ijma' dan kami tidak mengetahui

adanya perselisihan, karena para sahabat telah sepakat dalam hal ini

dan para l{hulafa' Rasyidin telah melaksanakannya dan orang-orang

setelah mereka sampai pada jaman kita sekarang ini tanpa ada yang

memprotes dan memperselisihkannya.

Yang dipaparkan di atas adalah perkataan para ulama dari

Hijaz, Iraq, Syam, Mesir dan yang lainnya, dengan dalil-dalil dari Al'

Qur'an yang membolehkan mengambil upeti ini dat'. ahlul kitab dan

dalildalil dari sunah yang membolehkan mengambil upeti dari majusi

seperti yang diriwayatkan kepada kita dari perkataan Al Mughirah untuk

penduduk Persia: Nabi $. memerintahkan kepada kami untuk

memerangi',h.li* sampai kalian hanya menyembah kepada Allah &
atau kalian membayar upeti, dan hadits Buraidah dan Abdurrahman bin

AuP, dan perkataan Nabi $:

"Berlakukan kepada mereka sunnah ahlul kitab" tidak ada

bedanya baik mereka ifu orang asing maupun orang arab, inilah yang

dikatakan oleh Malik, Al Auza'i, As-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ibnu

Munzhir, dan Abu Yusuf berkata: Jangan mengambil upeti dari orang

aTab karena mereka dari suku Nabi S.

Menurut'pendapat kami: ayat tersebut masih bersifat umum dan

bahwa Nabi $ mengutus Khalid bin Walid ke daemh Daumah AlJundal

dan Ukagpdar pun mengambil upeti dari otang-omng Daumah,

s fehh dijelaskan pada no. (65) masalah 062n.

7.t JLf L*"fr,.f$
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sedangkan dia adalah orirng arab, diriwayatkan oleh Abu Daud,lo dan

Nabi # juga mengambil upeti dari ,orang-omng nasrani Najrans

sedangkan mereka adalah orang-omng Arab,l1 dan Nabi ,$ juga

mengutus Mu'az ke Yaman dan berkata, "Engkau akan mendatangi

suafu kaum 5nng mereka adalah ahlul kibA' muttafaq 'alaih,\z dan Nabi

# jusu memerintahkan unfuk mengambil upeti dari setiap orang yang

rela sebanyak 1 dinar.l3 Sedangkan mereka adafah orang arab, Ibnu

Mun&ir berkata: dan kabar tidak sampai kepada kami bahwa ada orang

asing yang tinggal di Yaman ketika Nabi $ mengufus Mu'az, apabila

telah sampai kabar tersebut maka Nabi S pun akan memerintah unfuk

mengambil upeti tersebut kepada mereka semua setiap orang dikenakan

1 dinar sebagai bukti bahwa orang arab dikutip dari mereka upeti.

Sedangkan hadis Buraidah bahwa Nabi $ memerintahkan

kepada oftmg Spng diutusnya ke Suria unfuk memberi tawamn kepada

musuhnya unfuk upeti dan tidak mengkhususkan han5n

unfuk orang-orang asing sedangkan Nabi $ pada saat ifu kebanSnkan

berperang dengan bangsa amb, ini adalah merupakan ijnn' bahwa
kefika Umar r{$ meminta upeti dari orang-orang Nasrani Bani Tughlab

mereka enggan mernberikannSa dan mereka meminta agar omng-otru-lg

muslim juga dikutip dari mereka upeti dan Umar pun enggan untuk

mengabulkan permintaan mereka sampai mereka bertemu di Roma dan

menrndingkan apa yang hanrs dikutip dari mereka ganti daripada

10 HR. Abu Daud pda "Allmanil' (Jil. 3, no. 3037) sanadnya hasan,
Uka54;adar : adalah seorang raia Daumah AlJundal namanla adalah Uka34pdar
bin AMd Malik Al-Kandari dan dinisbahkan tambahan nama Al-Kandari
kepadanya seperti lnng dikatakan oleh Zaid Al-Khail, Daumah AlJundal : sekitarT
periode jaral..nya dari Damaslms, yaitu terletak diantara Damaskus dan Madinah.

11HR. Al Baihaqi dalam kitab "Sunan N Kubm" (Jil. 9, no. 187).
12 HR. Al Bukhari pada "Al-hl<at' (Jil. 3, no. 1458, fak at Aad dan dalam

lttab " Taulfid' (Jil. 13, no.7372, Fath Al Bari.
13 Tehh duelaslon di masalah (401).

AI Mughni - EI



upeti,l4 yang diambil dari mereka adalah upeti akan tetapi bukan seperti
upeti yang dikutip dari selain mereka.

Sedangkan orang yang menolak memberikan upeti dari mereka
adalah atas kesepakatan, dan telah ditetapkan dengan jelas dan yakin
bahwa keban5nkan orang nasrani arab dan yahudinya mereka hidup
pada jaman sahabat dan menetap di Negara islam dan fidak diberikan
kepada mereka izin menetap apabila tidak membayar upd, maka ini
sudah ditetapkan dengan yakin bahwa upeti tersebut harus dikutip dari
mereka, perkataan Kharqi telah jelas bahwa oftrng Snng masuk agama
mereka sebelum kitab-kitab mereka terdistorsi atau sesudahnya, dan.
tidak pula ada perbedaan antara anak ahlul kiab detgan anak orang-

, orang yang menyembah berhala.

Abu Al Khaththab berkata, ,,Barangsiapa gnng rnasuk ke agama
mereka setelah kitab mereka didistori maka tidak diterima dari mereka
upeti dan anak yang dilahirkan dari keturunan salah safu mereka (atzlul
kitab dan penyembah berhala) .salah safu diantara mereka dikutip
darinya upeti sedangkan yang safunya tidak dikutip darinya upd,
apakah dikutip darin5ra? Ada dua pandangan, ini adalah madzhab
Spf i.

Menurut pendapat kami: bahwa nash tersebut bersifat urnum
dan mereka adalah orang yang memiliki agama maka upeti dari mereka
dapat diterima ini ditetapkan kepada mereka seperti yang lainnya, upeti
mereka diterima apabila mereka tinggal di Negam yang diafur oleh
pemerintahan islam, karena Allah S memerintahkan unfuk memperangi
mereka sampai mereka mau membayar upeti, atau mereka harus
menunaikannya apabila mereka tidak menunaikannya maka damh dan
harta mereka menjadi halal.

t4 Al Baihaqi dalam htab Suzan Al Kubm. (Jil. 9, no. 216).
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Pasal: Mereka termasuk ahlul dzimmah apabila

mereka memenuhi 2 PersYatatan:

Pertama: mereka harus membayar upeti pada saat yang

ditenfukan. Kedua: mengikuti hukum-hukum atau peraturan-peraturan

islam seperti menerima apa-apa yang telah ditetapkan kepada mereka

baik itu menunaikan segala hak-hak mereka atau tidak mengerjakan

sesuatu yang telah diharamkan, seperti firman Allah &:

*'r r<i\ ,,A\1', fi<ri^;i* 45\V;'1

i* 6Ai7t A;;'t'fi (i<Y

i"?)\ \,t4

6H
,,Pemngilah oftng-oftng 5nng tidak beriman kepada Allah dan

tidak (pula) kepada hari Kqnudian, dan mereka tidak menghammkan

apa yang dihammkan oteh Attah dan Rasul-Nya dan tidak bengana

dengan agama gang benar (agama Allah), (Yaifu omng-omng) yang

dibeikan At Kitab kepada mereka, sampai mereka memba5nr iizyah

dengan patuh sedang mereka dalam keadaan funduk.." (Qs. At-Taubah

l9l:29\

Nabi $ bersabda dari hadits Buraidah: " Perintahkan kepada

mereka unfuk memba5nr upeti, apabila mereka mengerjakan apa Wng

kamu perintahkan maka terimalah mereka dan berhentilah (menemngi

mereka."'1S Apakah kamu tidak memahami beful-beful hakikat daripada

membayar upeti tersebut dan hukum-hukum yang dilalankan,

'i* 441 L33

/ |o/)oi*
65\

15 Tehh dilelaskan di (65) pada masalah(1627)-
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pembayaran upeti tersebut ditunaikan apabila sampai wakfu yang telah

ditentukan dan melindungi (darah dan harta) mereka apabila mereka
menunaikannya, maksud dari firman Allah & "hatta W'thl/maksudnya
adalah sampai mereka menunaikannya dan rela unfuk menunaikannya,
seperti firman Allah S:

1 'a,{-Fi i&36 ig 3+*rt'ebt tig

ob *2";'H # b -;; i'f*i i'Y-3 S;3*
'fi i,t"64 1k,'; Cl\ Yjr6 i!-g1 VGf, VG

,, < rrt<*))P
"Apabila sudah habis bulan-bulan Hamm ifu, maka bunuhlah

omng-otzng musyrikin ifu dimana saja l<amu jumpai mereka, dan

tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat
pengintaian. jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan

menunaikan zakat, maka beilah kebebasan kepada mereka untuk

berjalan. Saungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

{Qs. At-Taubah [9]:5).

Maksud ayat di atas adalah melakukannya tanpa
mempertanyakan hakikatnya, adapun zakat adalah merupakan suafu hal

yang wajib unfuk ditunaikan apabila sudah sampai nisabnya, seperti
yang disabdakan oleh Nabi $: " Tidak ada akat pada suatu harta

kecuali telah sampai nisabnya."l6

16 Tehh dijelaskan di masalah no. (409).
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I-688. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
*Selain daripada mereka memeluk islam atau diperangi.'

Maksudngn adalah selain orang-orang yahudi dan nasmni dan

majusi maka tidak diterima upeti dari mereka dan tidak boleh tinggal di
Negara islam dan tidak boleh menerima apapun dari mereka kecuali

mereka memeluk islam, apabila mereka enggan unfuk memeluk islam

maka mereka harus diperangi, inilah pendapat dari madzhab Ahmad,

diriwayatkan dari Hasan bin Tsawab bahwa sernua orang-orang kafir
dapat diterima kecuali orang-orang kafir dari bangsa Amb yang

menyembah berhala, karena hadits Buraidah bersifat umum dalam

menerima upeti dari setiap orang-orang kafir, kecuali dia keluar dari
oftmg-orang yang menyembah berhala dari bangsa amb karena
disebabkan oleh kekafimn mereka cukup pamh dari 2 segi: pertama:
agama mereka, kedua: mereka adalah sesuku dengan Nabi $.

Asy.Syafi'i berkata: Tidak akan diterima dari ahtut kibb darr

majr.rsi, akan tetapi ahlul kibb selain yahudi dan nasmni seperti onmg-
orang lrang p€rcaya terhadap shuhuf lbrahim, s5at5ruts, dan Zabur Daud
dan orang-orang png rnasih berp"garrg teguh pada agama Adam 8h.
dan Idris *L. ada 2 pandangan: Pertama: (upeti) dapat diambil dari

mereka karena mereka termasuk golongan ahlul kitab, mereka sama

halnSn dengan phudi dan nasrani, Abu Hanifah berkata, "upeti) dapat
diterima dari sernua orang-omng kafir, kecuali orang-orang arab, karena
mereka sesuku dengan Nabi $ dan diambil dari mereka upeti. Dari

Malik bahwa upeti diambil dari semua orang-orang kafir kecuali omng-
omng kafir Quraisy karena mereka telah murtad, dan dari Al-Auza'i dan

sa'id bin Abdul Aziz bahwa upeti diar.nbil dari sernua orang-omng kafir
adalah perkataan Abdurrahman bin Yazid bin Jabir hadits Buraidah,lT

17 Tehh diJelaskan di pada masalah (t6ZZ).
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dan arena dia adalah seorang kafir maka ditetapkan baginya upeti
seperti ahlul kitab.

Menurut pendapat kami: firman Allah &,

L"'4{fii i_#36 'rfi

v6Yrv6

?6i JLl#""$rt'&

#1ii'ebt 6y

bb "*";'JL & b ., .jl; i'lX6 i'3Li ;;3*

,) 4rt1<
*)):re

"Apabila sudah habis bulan-bulan Hamm itu, maka bunuhlah
oftng-oft,ng muqrikin ifu dimana saja kamu jumpai mereka, dan
bngkaplah merel<a. Kepunglah mereka dan intailah diternpat
pepgintaian. Jika mereka bertobat dan mendiril<an shalat dan

' menunaikan zakat, maka beilah kebebasan kepada merel<a unfuk
berjalan- sesungguhn5n Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang.,,

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

Dan sabda Nabi $: "Aku diperintahkan unfuk memerangi

manusia sampai mereka mengucapkan laa ilaaha illallah apabik mereka
telah mengwcapkannya maka terlindungilah harb-harta mereka dan
darahdamh merel<a kecuali ada hak padan5/a,"l8 nash ini bersifat
umum dan telah dikhususkan oleh ayat di atas untuk ahtul kikb dan
dikhususkan untuk orang-orang majusi oleh sabda Nabi $:

le Tehh dijelaskan di aural dari kitab zakat.
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"Kutiplah dianbra mbreka sunnah ahtul kibb."19 Dan orang-

orang kaftr selain mereka maka nashtersebqt masih bersifat umum, dan

telah kami jelaskan bahwa ahlul shuhufselain ahlulkiAb adalah maksud

dari ayat di atas.

Pasal: Apabila orang-orang kafir tersebut sudah

dinyatakan ahlul dzimmah karena mereka merasa dart ahlul

kitab kemudian terbukti bahwa mereka adalah penyembah

berhala, maka pemyataan (bahwa mereka adalah ahlul dzimmahl

tersebut dibatalkan, apabila kita ragu-ragu pada mereka maka itu tidak

bisa membatalkan pernSataan mereka (bahwa mereka adalah ahlul

kib\, karena asal dari sesuafu adalah benar, apabila sebagian saja yang

menyatakan seperti ifu maka diterima orang yang menyatakannlp dan

batallah kasepakatannya sedangkan 5nng belum menyatakan maka

haknya masih tetap ada.

L689- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Upeti yang diambil dari mereka berdasarkan atas 3
tingkatan orang lpng ekonominya paling bawah sebanlnk

12 dirham, menengah 24 dirham dan orang kaya sebanyak

48 dirham.'

Pembahasan pada masalah ini ada dua Pasal:

Pertama: bahua upeti tersebut sesuai dengan kemampuan tidak

ditambah dan tidak pula dikurangi, ini adalah perkataan Abu Hanifah

dan Asy-Syafi'i, karena Nabi $. mamjibkannya sesuai dengan

kemampuan atas p<irkataannSn kepada Mu'az: "Ambillah dari setiap

19 Tehh dijelaskan sebelumnya.
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mereka dinar abu mu'afrr squai dengan kemampuanryn "20 dan Umar
ma,vajibkan kepada sahabat unfuk melaporkan keadaan mereka (karena

pembaSnmn upeti harus sesuai dengan kemampuan mereka) dan tidak
ada seorang sahabat pun yang mengingkari hal tersebut.

Kedua: bahwa upeti tersebut tidak sesuai dengan kemampuan,
akan tetapi dikembalikan kepada ijtihad seorang imam dalam
penambahan dan penguiangan, Al-Atsrum berkata: dikatakan kepada

Abu Abdullah: suatu saat ditambahi dan dikurangi? yaitu upd, berkata:

benar, ditambahi dan dikurangi sesuai dengan kemampuan mereka dan
sesuai dengan pandangan seorang imam, dan menyebutkan bahwa.
tambahan dari atas mereka yang sebelumnya adalah 2 dirham menjadi
50 dirham, Al-Khilal berkata: mengerjakan atas dasar perkataan Abu
Abdullah yang diriwaSntkan oleh Al-Jama'ah fidak apa-apa bagi seorang

imam unfuk menambahi dan mengurangi atas apa yang terah
diriwayatkan dari sahabat-sahabatrya pada 10 tempat maka
perkataann5n telah ditetapkan untuk itu.

Inilah perkataan Ats-Tsauri dan Abu Ubaid, karena Nabi $.
memerintahkan kepada Mu'az unfuk mengutip dinar dari setiap mereka
dan orang-ormg Najnn telah membuat kesepakatan atas dispensasi ini,
separuhnya pada bulan safar dan separuhnSra lagi pada buran rajab,
.diriwayatkan 

oleh Abu Daudzl dan Umar membuat upeti tersebut
berdasarkan 3 tingkatan untuk orang Snng kaya sebanSnk 48 dirham
dan unfuk orang lang menengah 24 dirham dan unfuk orang fakir
sebanyak 12 dirham2z dar; Bani Tughlab telah mernbuat kesepakatan
bahwa zakat tersebut harus disamakan dengan orang-omng mr.slim, ini

20 Tehh dijelaskan dan Mu'afiradalah nama uang yaman.
2r HR. Abu Daud pada "N-Khurah Wa At-Imamh (Ji[ g, no. 303g). &nad

"*flir{ 
^Baihaqi 

daram hrab ".9aran Ar Kubm'(Jir. 9, no. 196) dan Ibnu Abi
qpibah dalam lrllbtb ",4fthslnnnaf pada pernbaiasan "AlJilrad (Jil. 12, nno.
241) danAl Baihaqi b€rlota : Mtnst
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menunjukkan bahwa upeti tersebut atas pendapat dari seorang imam,

dan apabila tidak maka sesuai dengan salah satu pada semua tempat

dan tidak diperbolehkan untuk tidak sepakat, Al-Bukhari berkata: Ibnu

'Ayinah berkata dari Abu Najih: telah aku katakan pada Mujahid, orang-

orang syam sebanyak 4 dinar dan orang-orang Yaman sebanyak 1 dinar

Berkata: ini dibuat unfuk dapat membayar sesuai dengan kemampuan,

karena upeti addlah ganti bukan seperti upah.23

Riwayat yang ke 3: bahwa sedikit-dikikrya upeti sebanyak L

dinar dan sebanyak-ban5nknya tidak ditentukan ini adalah ikhtiamya

Abu Bakar, diperbolehkan untuk menambah dan dilarang untuk

dikurangi, karena Umar menambahkan atas apa yang telah diwajibkan

Nabi $. dan tidak menguranginya, dan telah diriwayatkan bahwa Umar

telah menambahkan dari 48 menjadi 50.24

Bab kedua: bahwa apabila kita katakan atas riwalnt yang

pertama bahwa upeti tersebut sesuai dengan kemampuan masing-

masing maka bagi omng yang mampu (kaya) membayar seban5;ak 48

dirham dan bagi orang lang menengah membayar sebanyak 24 dirham

dan orang fakir membayar sebanyak 12 dirham, ini adalah perkataan

Abu Hanifah, Malik berkata: orang yang mampu (kaya) mernbayar

sebanyak 40 dirham (4 dananil dan untuk orcmg yang fakir rirembayar

sebanyak 10 dinar (dinal, diriwayatkan dari UmaPs, Asy-Syafi'i

berkata: yang diwajibkan bagi setiap individu sebanyak dinar (lO dinar)

dari hadits Mu'az bahwa Nabi $ memerintahkannya untuk mengutip

dari setiap individu mereka sebanyak 10 dinar, diriwayatkan oleh Abu

Daud dan lainnya26 bahwa upeti tersebut dalam pembayarannya terdiri

23 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jizyah (Jil. 6, h. 297, Fath N
hri danAMunazaq dalam AI Mushannaf (Jil.6, no. 87 dan 10094).

24 Al Baihaqi dalam kitab Sunan Al Kubn(Jil. 9, no. 196).
25 HR. Abdurrazzaq dalam kitab N Mushannaf(Jil. 6, no. 87 dan 10095) dan

Ibnqffu SSnibah dalam pembahasan tentang Jihad (Jil. 72, no.24Ol.
26 Telah di.lelaskan pada (Jil. 4, h.42).
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dari 3 tingkatan seperti yang telah kami sebutkan, dan untuk
menghindari adanya perbedaan maka mereka katakan: apa yang telah
ditetapkan oleh Nabi $. adalah yang utama untuk diikuti dari pada

pendapat yang lainnya

Menurut pendapat kami, hadits umar rg. adalah hadits yang

tidak diragukan keshahilmnnya dan kemasyhurannya di kalangan para
sahabat dan yang lainnya dan tidak ada yang mengingkarinya dan
memperdebatkannya, dan para l{hulafa' Ar-msyidin mengerjakannya
dan ini sudah menjadi ijma' dan tidak boteh ada kesalahan di dalamnya,
Asysyafi'i telah sepakat dalam memperborehkan mengerjakan,gd,..
sedangkan hadits Mu'az tidak terlepas dari dua pandangan: pe-rtama,

bahwa (tingkatan dalam membayar upeti) tersebut unfuk membantu
otang yang fakir (dari omng-orang kafir) dengan dalil perkataan Mujahid
karena hanya semata-mata unfuk memudahkan

Kedua: bahwa sesuai dengan kemamptran tersebut tidak
diwajibkan tetapi harus diserahkan atau diu/akilkan kepa{a Utahid
seorcmg irnam, dan karena upeti tersebut sebagai kerendahan dan
hukuman harus berbeda sesuai dengan keadaan merbka seperti
hukuman pada fubuh bagi omng yang membunuh atau mencuri, dan
bukan sebagai ganti karena mereka telah menetap di negeri islam,
karena apabila (upeti) tersebut diartikan sebagai ganti maka upeti
tersebut hanrs dikenakan kepada perernpuan, anak-anak, orang yang
menderita penyakit selama bertahun-tahun, dan orang yang buta.

Pasal: Batas kemampuan pada hak mereka apabila
orang-orang menganggap bahwa dia adalah orang yang
mampu atau kaya dan bukan berdasarkan tingkatan, karena
tingkatan-tingkatan itu berdasarkan kaaapan yang ditetapkan

t
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sedangkan dalam masalah ini (kemampuan mereka) tidak ditetapkan

maka harus dikembalikan kepada adat atau kebiasaan.

Pasal: Apabila mereka membayar upeti maka upeti
tersebut harus diterima dan diharamkan memerangi mereka,
seperti yang diftrmankan oleh Allah &: '

A;5fr iF/ t/'K /
4frU;

4-11 \j3,r/ / /e)*8

{5;$i r.4.5't &<r},-i-S AiI\\}rs

5Ais3 t1 5;iJJr-

i?,JfrI.B,!L
-J> J - v .3\

6i*
"Pemngilah oftng-oftng jang tidak beriman kepada Allah dan

tidak (puta) kepada hari Kanudian, dan mere!<a tidak mengharaml<an

apa yang dihammkan oleh Allah dan Rasul-N5n dan tidak beragama

dengan agama yang benar (agama Allah), (Wifu omng-orang) yang

diberikan At-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar ji4tah

derzgan patuh sdang merel<a dalam kadaan tunduk. (Qs. At-Taubah

l9l:29)."

Pembayaran upeti adalah sebab mereka diperangi dan apabila

mereka membayamya maka tidak dibolehkan mernerangi mereka, dan

sabda Nabi $: "maka perintahkan kepada mereka unfuk mernbayar

upeti apabila mereka menerima apa Wng kamu pen'ntahkan maka

terimalah dari mereka dan berhentilah (memerangi mereka)'27 dan

apabila kami katakan: bahwa upeti bukan dari orang yang lebih mampu

27 Telahd1elaslon di (Jil.4, h.378).
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atau kaya tidak diharamkan untuk memerangi mereka sampai mereka
membayamya dan tidak diperbolehkan unfuk meminta lebih darinya dan
harus disesuaikan dengan keadaannya

Pasal: upgfi diwajibkan apabila sudah sudah di akhir
masa tempo, ini yang dikatakan oleh Asy_Syafi,i, dan Abu
Hanifah berkata: diwajibkan di awar dan begitu juga untuk upeti
selanjutnya yaitu untuk upeti yang kedua diwajibkan untuk dibayar ketika
masuk tempo yang kedua, seperti firman A[ah & , "hatta Sat,thu al-
jizyah."

Menurut pendapat kami: bahwa upeti adarah harta 5nng sifafur5n
berkesinambungan sesuai dengan ternpo yang ditenfukan atau diambil di
akhir setiap masa tempo dim tidak diwajibkan diawal seperti zakat,
adapun ayat di atas maksudnya adalah kepafuhan dalam membaSnr
(upeti) tersebut bukan hanya sekedar materin5ra saja, oleh sebab ifu
dihararnkan memeftrrgi mereka apabila mereka mau
menunaikann3n walaupun upeti tersebut bdum diambil.

Pasal: upeti tersebut diambil dari harta-harta mereka
dan upeti yang diambil tidak ditetapkan em.rs atau perak,
disebutkan oleh Ahmad'dari perkataan A$6yafi'i dan Abu
ubaid dan lainnla, karena Nabi $. ketika mengutus Mir,az ke
Yaman dan Nabi $. memerintahkannya untuk mengutip dari setiap
mereka dinarun (10 dinar) atau untuk orang yang menengah ifu mubfir,
Nabi $. pemah mengambil dari orang-orang nasrani najran alfai Mtah,
dan umar pun dapat mensejahterakan rakyaknya yang diambilnya dari
upeti tersebut.

Diriwayatkan dari Ali rg. bahwa betiau pemah megambil upeti
berupa jarum jahit dari seorang pengrajin jarum jahit, dan berupa
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salumn air dari pengraiinnlra, dan berupa tali dari pengrajinnya

kemudian dia mengumpulkan oftmg-orang dan mernberi mereka emas

dan perak dan mereka pun saling menrbagikan antara satu sama lain

kemudian beliau berkata: ambillah dan berbagilah, kemudian mereka

mengatakan: kami tidak menginginkan benda ini, dan Ali pun berkata:

ambillah dari sisi baikn5n dan tingsalkanlah sisi buruknya, dan kemudian

mereka pun membawany'a,28 apabila ini telah ditetapkan maka upeti

tersebut diambil berdasarkan ukumn atas sabda Nabi $. "Atau unfuk

omng Wng menengah ifu mubftr."

Pasal: Tidak dibenarkan menyatakan seseorang arli
dzimmah dan nuan*, kecuali dari seorang imam atau
urakilnlra, ini 3nng dilatakan oleh Spfi'i kami tidak mengetahui

apabila ada perbedaan, karena ifu berhubungan dengan penilaian

seomng imam atau apabila seorang imam tersebut melihat adanya suafu

maslahat, karena pemyataan ini adalah pemSntaan unfuk jaminan

seurnur hidup maka tidak boleh seorirng imam tidak diikut sertakan,

apabila ini tetap dilakukan tanpa adanln seoftrng imam atau wakilnya

maka fidak sah akan tetapi apabila dinlntakan kepadanya apa yang

tidak diperbolehkan seperti meminta lebih dari mereka maka seorang

imam harus menjelaskan kepada mereka dan mernberikan pemyataan

Pasal: Diperbolehkan membuat persyaratan pada
ahlul dzimmah apabila menjamu orang muslim yang datang
kepada mereka, seperti png diriwaptkan oleh Imam Ahmad dengan

sanadnya dari Al Ahnaf bin Qais bahwa Umar memberikan persyaratan

kepada mereka apa menjamu baik siang rnaupun malam agar

za Oikelurkan oleh Abu Ubaid pada pembaiasan Al-Anuralh.47, no.lLTl.
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memperbaiki jembatan apabila ada dari orang muslim yang membunuh

di kawasan mereka maka bagi mereka dig6.zs

Ibnu Mundzir berkata: Diriwayatkan dari Umar bahwa beliau

menetapkan kepada ahlul dzimmah apabila menjamu orang-orang

muslim selama 3 hari maka ahlul dzimmah tersebut harus memberi

makan he'uuan yang difunggangi mereka dan apa-apa yang yang

membuat mereka betah dan senang.3o

Diriwayatkan bahwa Nabi $. mengharuskan kepada orang-

orang nasrani unfuk membayar 300 dinar apabila pergi ke ailah apabila

mereka sebanyak 300 orang setiap tahunnSn dan apabila ada yang

bertamu dari orang-orang muslim kepada mereka selama 3 hari.3l

Karena ini adalah suatu kemaslahatan karena mereka bisa saja enggan

unfuk memberikan kekuasaan kepada orang muslim karena mereka

menganggap dapat membahayakan mereka, apabila diberikan

persSlamtan apabila menerima tamu kepada mereka maka ini adalah

solusi unfuk keamanan, dan apabila.tidak diberikan kepada mereka

persyamtan maka tidak diwajibkan.

Al Qadhi menyebutkan ini adalah ma&hab Syafi'i, dan para

ulama mengatakan: diwalibkan tanpa ada persyaratan apapun yaifu

-kewajiban 
bagi orang muslim, yang pertama adalah yang paling benar,

karena ini adalah benfuk pembalnran sejumlah uang maka fidak

diwajibkan apabila tanpa ke relaan mereka seperti halnya seperti upeti,

apabila diajukan persyamtan dan mereka tidak menerimanya maka

mereka tidak berhak menjadi ahlul dztunmah, AsySyafi'i berkata: tidak

diperbolehkan memerangi mereka disebabkan hal tersebut tersebut.

2e HR. Al Baihaqi pda Sunan Al Kubn.
30 HR. Al Baihaqi pada Sunan Al Kubn (Jil. 9, no. 196) dan Abdurrazzaq

pada N Mushannaf(Jil. 6, h. 85-88, hadits 10090).
31 HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (Jil. 9, no. 195).
Ailah: adalah sebuah kota di pinggir laut alAolzum setelah Syam.
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Menurut pendapat kami: apabila orErng yang mengizinkan

mengajukan persyaratan kemudian mereka enggan unfuk meneriman5la

maka mereka harus diperangi seperti halnya upeti.

Pasal: Al Qadhi menyebutkan bahura apabila diajukan
perslraratan dalam hal penjamuan tamu, maka dia harus

menjelaskan hari-hari penjamuan dan jumlah omng yang akan dijarnu

baik dari laki-laki maupun yang mengendari kuda seperti mengatakan:

yang berkunjung setiap tahrinnSn 10 hari sebanyak 10 orang dari orang

muslim dari Khabaz segini dan Adam segini dan unfuk orErng Persia dari
Tuban segini tlan dari Sa'ir segini seperti itulah, apabila diajukan
persyamtan secara mutlak maka dibenarkan, karena Umar &.
mengajukan persyamtan penjamuan tamu apabila ada yang

mengunjungi mereka dari omng-omng muslim tanpa ada batas dan

tingkatan.

Abu Bakar berkata: apabila ditetapkan waktu krinjungan.maka

yang diwajibkan adalah sehari semalam, kewajiban tersebut unfuk omng

muslim mereka tidak dihanrskan menghidangkan hewan sembelihan

atau hidangan-hidangan yang lain, karena hal tersebut diriwayatkan dari

Umar bahwa 
.ada 

seorang ahlul dzimmah yang melapor kepadanya

bahwa orang muslim mengharuskan kepada mereka unfuk

menghidangkan hewan sembelihan maka (Umar) berkata: hidangkan

kepada mereka apa yang kamu makan,32 Al-Auza'i berkata: mereka

tidak diharuskan unfuk menghidangkan halan sembelihan ataupun
gandum.

Al Qadhi berkata: apabila telah ada sgnmt yang mutlak maka

mereka fidak diharuskan untuk menghidangkan gandum, dan

u Drkehnrfon oleh Abdurrazaq pda A! Mushanmf(Jil. 6, h. 87-88, hadits
no.10O95).
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memungkinkan mereka diharuskan untuk memberi makan kuda, karena
ifu memang sudah kebiasaan seperti mernberi sepotong roti unfuk
seseorang, atau seperti seorang muslim yang turun (dari hetvan yang
difungganginya) di depan sebuah gereja atau untuk membeli sesuafu,
dan Umar dg. telah membuat kesepakatan dengan penduduk s!,*
unfuk memperluas pinfu-pinfu toko dan gerejagereja mereka unfuk
orang muslim yarrg hanya sekedar unfuk menyeberang.s3

Apabila mereka tidak mendapatkan tempat (unfuk melintas atau
menyeberang) maka mereka akan furun di al-afngph dan di daerah
bagian dari pada rumah dan mereka tidak boleh memindahkan pernilik.
rurirah tersebut dari tempakrya, orang yang pertama menempati rumah
tersebut lebih berhak dari pada yang kedua apabila mereka enggan
untuk menerima syamt tersebut maka harus adanya pemaksaan, dan
apabila seluruh penduduk tidak menerima maka mereka harus dipaksa,
apabila tidak mernungkinkan kecuali dengan memerangi mereka maka
pemngilah, apabila mereka diperangi maka kesepakatan tersebut
dicabut kenrbii.

PasaL Pembagian kunjungan tamu diantam mereka
berdasarkan jumlah upeti mereka, apabila dia jadikan kunjungan sebagai
ganti daripada upeti maka diperbotehkan seperti yang diriwayatkan
bahwa umar 4g. rirenulis (surat) ser,r,raktu pada masa jahiliyah kepada
seorang pendeta dari penduduk syam: bahwa apabila kau serahkan
tanah ini kepadaku maka pajak bumimu kuhapuskan, ketika (umar)
mendatang i AlJa bigh.s4

:: HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubn (Jil.9, no.2O2l.u n=hbiyph. adalah suatu tempat dekat dengan wilaph Damaskus dan
wila5nh Jaidur dari arah Jaulan dekat Maraj As-shaqai sebelatr utara Hawaran.
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Pada wakfu ifu Umar sudah menjadi Amir Al-Mukminin dan

kemudian pendeta tersebut pun datang dengan membawa surat (yang

dikirimkan oleh Umar seraraktu masa jahiliyah) dan Umar pun langsung

mengingatrya, dan berkata: bahwa aku sesungguhnya akan mernbuat

sesuafu unfukmu dan aku tidak mendapatkan apa-apa akan tetapi

pilihlah (antara keduan5n): apabila kau ingin membayar paiak bumi atau

mengunjungi orang-omng muslim, dan (pendeta tersebut) memilih unfuk

berkunjung, diberikan kepada pers5aratan kunjungan yang jumlahnya

lebih sedikit dari pada upeti, apabila kami katakan upeti tersebut

jumlahnya lebih sedikit agar pajak buminya tidak berkurang dari upeti

png paling sedikit,

Lalu disebutkan bahwa perqnmtan yang dinyatakan tidak baik

adalah yaifu persyaratan png mencukupkan hanp dengan kunjungan

maka hilanglah upeti mereka (mereka tidak harus membayar upeti),

karena Allah & memerintahkan unfuk memerangi mereka unfuk dapat

niemerintahkan mereka agar membayar upeti, apabila mereka tidak

membaSnr upeti tersebut maka hukum mernerangi mereka adalah

diperbolehkan, pandangan pertiama ini adalah persgraratan untuk harta

benda yang sama dengan jumlah upeti sama dengan memberikan

persyamtan kepada mereka keurajilan membayar upeh mubfir.

Pasal: Apabila. diberikan persyaratan kepada ahlul
dzimmah persyaratan yang tidak baik seperti memberikan
persjaratan bahwa mereka tidak perlu membalnr upeti, atau

boleh menampakkan kernunkamn atau mereka boleh tinggal di Hijaz

atau mereka boleh melakukan hal yang diharamkan atau semisalnya.

Al Qadhi berkata: malo penetapan mereka (sebagai ahlul

tidak sah, karena ifu adalah persyamtan png mernbuat orang

melakukan hal lnng diharamkan rnaka penetapan tersebut tidak
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disahkan seperti kalau disyaratkan unfuk memerangi orang-orang

mtrslim, dan memungkinkan untuk tidak mensahkan persyaratan pada

salah safu, dan penetapan itu dinyatakan sah berdasarkan pada

persyaratan-persyaratan yang tidak disahkan pada jual beli dan bagi

hasil.

1690. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Tidak dikenakan upeti untuk bayr, orang lrang fidak war.rs
akalnya dan peremplLrn.'

Karni fidak mengetahui adan5n perbedaan pendapat di kalangan

para ulama tentang rnasalah ini, dikatakan oleh Abu Hanifah dan ulama-

utama yang bermadzhab Hanafi dan Syafi'i dan Abu Tsur, Ibnu Mundzir

berkata: aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat diantara

mereka, akan tetapi ada dalil yang menyatakan rnasalah ini sah pifu
bahwa Umar r{$. menulis (surat) kepada pam pemimpin pasukan ambil

upeti dan jangan kalian mengambil upeti dari perernpuan dan bayi,

jangan kalian ambil upeti dari mereka kecuali kepada orang lpng
dengan suka rela merrberikannya,ss diriwayatkan dari Sa'id dan Abu

Ubaid dan Al Atsmm, sabda Nabi $. kepada Mu'az , "arnbillah dari

setiap orang dnamn (70 dinal,"36 irfi adalah dalil bahwa upeti tersebut

tidak diwajibkan untuk orang yang belum baligh, karena Additnt tT

(upeti) diambil untuk melindungi darah dan tanpa upeti tersebut maka

mereka fidak akan dapat perlindungan.

Pasal: Apabila ada seorang perempuan membalrar

upeti padahal sudah diberitahukan kepadan5;a bahwa

as Tehh dijelaskan pada no. (48, masalah7679l.
s6 Tehh dilelaskan pada (Jil. 4,h.420).
37 Ddam manuskrip : "huruf (/L/a)" "upeti".
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perempuan tidak dikenakan,upeti, apabila dikatakannya: upeti ini

.kuberikan adalah sebagai sedekahku atau aku membayamya bukan atas

nama upeti akan tetapi hibah maka harus diterima, apabila dia

mengajukan persyamtan kemudian dikembalikan padanya maka yang

dikernbalikan ifu adalah miliknya, dan apabila dia membalnr upeti agar

dapat tinggal di negeri islam walaupun dia tidak membayar upeti

tersebut dia dapat tinggal di negeri tersebut.

Akan tetapi ada persyamtan baginya yaifu mengikuti hukum-

hukum islam fuang ada di negeri tersebut) maka dia dapat dinyatakan

sebagai ahlul dzimmah dan Udak diambil darinya upeti kecuali dia hanya

sekedar menyumbangkan dan ifu pun setelah dia mengetahui bahwa dia

tidak wajib membayiar upeti, apabila upeti diambil darinya maka (upeti)

tersebut harus dikernbalikan padanya, karena upeti tersebut dibayamya

disebabkan takut apabila dirinya tidak dapat diterima atau dilindungi

karena tidak membayar upeti, seperti orang yang membayar sesuafu

kepada omng yang meftrsa bahwa yang diba5nrkan tersebut adalah

haktya akan tetapi png dibaSnrkan tersebut bukan menjadi hakn5ra,

apabila omng-orang muslim menawan beberapa orang tawanan dan

para tawanan tersebut semuanya adalah peremptan kemudiap mereka

rnembayar upeti supaya mereka dapat menjadi (ahtut dzimmah) padahal

mereka dapat menjadi (ahlul dzimmahl walaupun mereka tidak

membayar apapun dan dihammkan menjadikan mereka budak.

Apabila diantam pam tawanan tersebut ada tawanan laki-laki

dan mereka (tawanan laki-laki) meminta agar upeti tersebut dibebankan

kepada wanita dan anak-anak dan bukan kepada laki-laki maka ini tidak

dibenarkan, karena mereka menjadikan upeti tersebut bukan kaarajiban

mereka padahal upeti tersebut adalah kewajiban bagi laki-laki, apabila

para lelaki tersebut membaSTar upeti dan mereka juga membayarkan

upeti para wanita dan anak-anak dari harta-harta mereka rnaka

diperbolehkan sebagai tambahan dari upeti mereka, apabila pernbayaran
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upeti tersebut dari harta perempuan dan anak-anak maka itu tidak
diperbolehkan karena mereka membayarkan upeti dari harta orang yang
tidak diwajibkan membayar upeti tersebut, apabila jurnlah
dibayarkan dari harta mereka itu hanya sebagian dari up'eti
diterima dan selebihnya dihapuskan.

Pasal: Apabila anak-anak ahlul dzimmah tersebut
sudah mulai dewasa dari oftrng-orang yang sakit sudah
sembuh dari sakitnla maka mereka masih termasuk ahlul
dzimmah pada akad yang pertama dan tidak perlu lagi'
memperbaharui al.d mereka untuk yang kedua kalinya, Al
Qadhi berkata: mereka dapat memilih antara mernperbaharui akad baru
atau atau tidak, apabila dia memilih unfuk menjadi ahtut dzimmahmaka
pilihannya dipenuhi dan apabila tidak maka dia tidak temasuk ahllul
dzimmah, ini adalah perkataan Asgr,Syafi,i.

Menurut pendapat kami: bahwa pembaharuan akad atau
kontrak unfuk oftrng-oftmg tersebut tidak ada bersumber dari Nabi $.
dan dari salah safu pam Khulafa'Ar-Rasyidin, bahwa perjanjian tersebut
disefujui oleh pemimpin mereka, suafu akad bagi oftmg-orang kafir tidak
boleh menjadikan mereka budak, karena anak-anak dan orang yang
dinyatakan sakit adalah mereka-mereka yang sudah termasuk ahlut
dzimmah dan mereka tidak perlu lagi unfuk memperbaharui akad atau
konbak yang baru ketika keadaan mereka sudah berbeda.

Apabila mereka sudah termasuk sebagai ahlul dzimmah setetah
dewasa dan sernbuh maka mereka diharuskan unfuk mengikuti hukum-
hukum yang ada dalam islam, apabita ini terah ditetapkan maka apabila
keder,rasaan dan kesembuhan mereka di awal tahun dan akan diambil
darinya di akhir tahun, dan apabila kedeurasaan dan kesernbuhan
mereka di pertengahan tahun maka akan diambil darin5n di akhir tahun

yang

maka
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juga dan tidak boleh meninggalkan sampai tahun tersebut telah genap

agar mudah unfuk menentr.rkan masa tempo setiap orang dari mereka

sehingga setiap orang masa temponSa telah jelas.

Pasal: Bagi orang lpng gila dan kemudian sembuh

maka baginya ada 3 keadaan:

Pertama: kegilaannya fidak bisa ditenfukan seperti sembuh

sesaat atau berhari-hari atau gila sesaat atau berhari-hari seperti inilah

keadaannln, maka kesernbuhannln tidak bisa ditenfukan unfuk dapat

memberikannya keringanan.

Kedua: kegilaannlE dapat ditentukan seperti gila sehari dan

kemudian sembuh dua hari atau lebih sedikit dan lebih banyak dari itu,

rnaka dari ini ada dua pandangan:

Pertama: kebiasaan yang paling sering dideritan5ra, ini adalah

perkataan dari madzhab Abu Hanifah 4$, karena dia menderita knsila.t

dan sembuh maka apa kebiasaan yang sering dideritanya seperti

pertarna.

Kedua, dan hanrs diperhatikan masa kesembuhannln karena

apabila sembuhnya lebih lama dari sakitSza rr3k9 diwajibkan kepadanln

unhrk membayar upeti, apabila diternukan dia dapat sembuh pada saat

tertenfu maka diwajibkan kepadan3n untuk mernbayar upeti apabila dia

hanp sendiri.

Pandangan ini dalam rnasalah pengutipan upeti terdapat dua

pandangan: pertama: apabila hari-harinya penuh dengan kesembuhan

maka setelah tahun tersebut telah genap maka upeti tersebut harus

diambil darinya, karena mengambil upeti apabila tahunnya tidak penuh

maka tidak diperbolehkan, kdua: upeti tersebut diambil disetiap akhir

tahun dengan jumlah dihihmg dari rnasa kesernbuhannlp dan
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kesembuhannya tersebut secara terus menerus, apabila dia mengalami
kegilaan selama 4 bulan dan sembuh selama 4 bulan atau kebalikannya
maka dalam masalah ini ada dua pandangan seperti yang telah kami
sebutkan sebelumnya, apabila kesehatanngn lebih lama atau kegilaannya
seperti gila sesaat atau sembuh sesaat atau dia gila selama 6 bulan dan
kemudian sernbuh selama 6 buran maka dihifung dari masa dia sembuh.

Ketiga: dia mengalami kegiraan serama setengah tahun
kemudian dia sembuh secara berkeranjutan atau dia sembuh selama
setengah tahun dan kemudian mengarami kegiraan secam
berkesinambungan maka dia tidak diharuskan untuk membayar upeti.
pada gnng kedua, dan dia diharuskan membayar upeti pada 5nng
pertama sesuai dengan jumrah pada masa kesembuhannya dan
penjelasannya sudah dilelaskan, vnltahu a'lam.

169I,- Masalah: Abu Ar easim Ar Kharqi berkata,
'Dan fidak diwajibkan untuk orang fakir..

Maksudnya adalah orang yang fakir dan rernah daram
pembayaran upeti tersebut, ini adalah salah safu dari perkataan s5nfi'i,
dan perkataan beliau yang lain: diwajibkan juga kepadanln seperti yang
disabdakan oleh Nabi $: "Ambirah dari setiap onng ifu dua dinat,,38
dan karena jiwa mereka udak dilindungi maka mereka tidak diwajibkan
untuk membayar upeti seperti halnya orang yang mampu.

Menurut pendapat kami: bahr,rn Umar rg. menjadikan upeti
tersebut menjadi 3 tingkatan, dan menjadikan tingkatan yang paling
terindah itu adalah untuk orang fakir yang diperker;akan.ss Ini
menunjukkan bahwa orang yang tidak dipekerjakan maka tidak
diharuskan untuk membayar upeti, karena Alrah berfirman:

s8 faah dijelaskan pada (Jil. 4,h.4ZOl.
5v Telah dijelaskan pada no. (23) masalah no. (16g9).
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,,AJlah tidak membebani seseomng melainkan sesuai dangan

kaanggapannya. ia mendapat pahala (dad kebaiikan) tnng

diusahakannya dan ia .mendapat siksa (dari keiahatan) t@ng

dikerjakannya. (mereka be-rdoa): "Ya Tuhan kami, Engkau

hukum kami jika kami lupa ataLu kami tercalah. Ya Tuhan kami,

janganlah Engkau bebanl<an kepada kami beban t/ang berat

Engkau bebnkan kepada omng-oftng sebelum l<ami' Ya

Tuhan kami, Engkau pikulkan kepada kami apa 3ang tak

sanggup kami memikuln5n. beri maallah kami; anpunilah kami; dan

rahmatilah kami. Engkautah penolong kami, maka tolongkh lami

terhadap kaum 5nng kafir." (Qs. Al Baqamh l2l 286)

Karena ini adalah harta benda yang harus dibayarkan apabila

sampai nisabnya maka tidak diwajibkan kepada orang yang fakir yang

lemah seperti zal<at, dan karena pajak tersebut terbagi kepada paiak

bumi dan paiak kepemimpinan dan kemudian ditetapkan bahwa paiak

bumi harus sesuai dengan kemampuannya dan bamngsiapa yang tidak

mampu unfuk membayamya maka tidak dikenakan baginya pajak

tersebut, begitu juga dengan pajak kepemimpinan, sedangkan hadits

tersebut menerangkan bahwa pengutipan kepada omng yang mungkin
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unfuk diambil darinya, dan tidak memungkinkan untuk mengutip dari
orang yang tidak mampu unfuk membayamya maka mengutip sesuatu

darinya tersebut adalah halyang mustahil dan bagaimana diperintahkan
unfuk mengutip darinya?

7692. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Dan tidak diwajibkan untuk orang yang fua renta, or.rng
yang sakit selama bertahun-tahun, dan orang yang br1ta."

Ketiga kategori ini dan orang-orang yang seperti mereka yaifu.

orang yang memiliki penyakit sehingga tidak memungkink# baEnya
untuk berperang maka tidak dikenakan bagi mereka upeti, ini adalah
perkataan para ulama yang bersandar pada rasionalitas, syafi'i berkata
pada salah safu dari perkataannya: mereka harus membayar upeti agar

mereka tidak dibunuh, di penjelasan sebelumnya telah kami katakan
bahwa mereka tidak ikut berpemng maka tidak diwajibkan kepada
mereka unfuk membagar upeti seperti halnr kaum wanita dan anak-

1693. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Dan tidak diwajibkan kepada seorang budak 'apabila
tuannya ifu seorang muslim."

Kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam hal ini, karena
diriwayatkan dari Nabi $, bahwa beliau berkata: " Upeti tidak

diwajibkan kepada seoftng budak."4o Dan dari Ibnu Umar sama

sepertinya, kauajiban budak tersebut harus dibayar oleh fuannya, dan

apabila fuan budak tersebut adalah orang kafir maka nash darl Ahmad

40 Ibnu Hajar telah menjelaskan ini datam l<fiab At-Tatkhis (Jil. 4, h. 137) dan
berkata: telah diriwayatkan secara marfu' dan mauquf dan Umar, yang
meriwayatkannya berbeda-beda.
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bahwa tidak juga diwajibkan padanya upeti, ini adalah perkataan umum

oleh pam ulama.

Ibnu Mundzir berkata, l bahwa para ulama sepakat bahwa tidak

dikenakan upeti unfuk seorang budak, ini telah kami sebutkan pada

sebuah hadits, karena dia telah dilindungi sarna halnya dengan

peranpuan dan anak-anak atau orang yang tidak merniliki harta benda

seperti fakir yang lemah, berbqla dengan yang dikatakan oleh Al Kharqi

ynitu diwajibkan kepadanya mernbayar upeti tetapi yang membayar

adalah tuannya, dan diriwayatkan juga dari Ahmad dan diriwayatkan

dari Umar bin Al Khaththab bahwa beliau berkata: jangan kamu beli

budak ahlul dzimmah atau apa-apa yang ada dari mereka karena

mereka adalah orang-orang yang membayar pajak perdagangan mereka

hanya sebaia" mereka saja, dan janganlah kamu menghinakannya

setelah Allah menyelamatkannyr,a.42.

Ahmad berkata: bahwa Umar berkeinginan untuk

memperbanyak jumlah upeti, karena apabila seorang muslim

membelinya maka dia tidak diwajibkan untuk membayar upeti dan

fuannyalah yang membayamya atau pemerintahannya, dan diriwayatkan

dari Ali seperti hadits Umar karena dia adalah laki-laki yang sudah baligh

sehat dan dapat berusaha maka diwajibkan kepadanya untuk membayar

upeti seperti orang yang merdeka dan yang pertama adalah yang paling

utama.

Pasal: Dan 5nng lainnya adalah orang yang merdeka

dan madzhab mengkiaskan bahwa dia wajib membayar upeti
dengan jumlah yang sama dengan orang !/ang merdeka,

a1 Lihat oleh lbnu Mundzir (Jil. 58, h.231).
42 HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (Jil. 9, no. 140) dan Abu Ubaid pada

" Al-Amvnl' (h.79, no. 194).
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karena ifu adalah hukum yang terbagi-bagi berbeda dengan oftmg yang
merdeka dan akan dibagi sesuai dengan kemrampuannya sepeHi halnya
warisan-

Pasal: Tidak diwajibkan kepada pendeta untuk
membayar upeti, karena masih diragukan kar,rajibannya kepada
mereka dan ini adalah salah satu dari perkataan Syafi'i dan diriwayatkan
dari Umar bin Abdul Aziz bahwa beliau marajibkan kepada para
pendeta unfuk membayar upeti setiap pendeta dikenakan upeti
sebanyak 2 dnafi fujuan dan nash tersebut masih bersifat umurn
karena dia adalah orzrng kafir dan rr,lampu unfuk mernbayar upeti seperti
halnya As-Syimas.M

Tujuan pertama: bahwa mereka dilindungi t""p" membayar
upeti liarena mereka tidak diwajibkan membayar upeti seperti halnya
wanita dan kami telah menjelaskan bahwa dihammkan membunuhnya
dan nash-nash tersebut dikhususkan unfuk karum perempuan karena
mereka tidak memiliki usaha apapun sama halnya dengan omng fakir
yang tidak memiliki pekerjaan.

1694. Masalah: Abu Al Qasim Al Khu.qr berkata,
"Orang yang diwajibkan baginSn unfuk membayar upeti
kemudian dia masuk islam sebelum upeti tersebut diambil
darinya maka tidak diwajibkan tagi upeti tersebut
kepadanya."

a3 Dikeluarkan oleh Abu ubaid pada"Al-Antwar h.4s,no. 109) dan berkata :
aku tidak melihat umar melakukan ini kecuali umar mengetahui kemampuan
mereka masing-masing, karena tokoh agama mereka masih mampu untuk
membayarnya, seperti halnya mereka tidak menerima banhran.M As-syimas, orang lang bekerja di gereja dan bukan berarti pastur atau
pendeta.
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Kesimpulannya: Bahwa seorang ahlul dzimmah apabila dia

masuk Islam di pertengahan tahun maka tidak diwajibkan padanya

unfuk membayar upeti apabila dia masuk islam di tahun yang sudah

genap maka tidak juga diwajibkan padanya, ini adalah perkataan Malik

dan Ats-Tsauri dan Abu Ubaid dan para ulama yang bersandar pada

rasionalitas, Syafi'i dan Abu Tsur dan Ibnu Mundzir berkata: apabila dia

masuk islam setelah tahun tersebut genap maka tidak diwajibkan

padanya, karena upeti tersebut adalah hutang yang dimiliki oleh omng

yang berutang dan diberikan hak untuk memintanya pada saat dia masih

menjadi orang kafir maka setelah dia masuk islam tidak diwajibkan lagi

padanya seperti pajak dan hutang-hutang yang lainnya, menurut

pendapat Syafi'i apabila dia masuk islam di pertengahan tahun maka

ada dua perkataan: pertama: maka wajib bagrnya membayar upeti

seperti halnya apabila dia sembuh di tahun yang sudah genap.

Menurut pendapat kami, ftrman Allah &,

3f" i; e -# :r3r1Ar3- ILY;LL'*- ;$-,i'

@ <*t;yi 1h,.5,t "Vfrtl1
"Katakanlah kepada orang-orang Snng kafir itu: Jika mereka

berhenti (dari kekafimnnya), niscaya AlJah akan mengampuni mereka

tentang dosa-dosa merel<a yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi

Sesungguhrym akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap)

orang-omng dahulu'." (Qs. Al Anfaal [8]: 38) Dan diriwayatkan dari Ibnu

Abbas dari Nabi $. bahwa beliau bersabda,

urpXir 'cj;
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"Tidak dikenakan kepda seoft,ng muslim upeti."4s

Diriwayatkan oleh Al-Khilal dan telah menyebutkarr bahwa Ahmad

ditanya maka dia mengatakan tidak diriuaSntkan selain Jarir.

Ahmad berkata: telah diriwayatkan dari Umar bahwa beliau

berkata apabila upeti tersebut telah dibayamya dan apabila dia masuk

Islam maka upeti tersebut hanrs dikenrbalikan kepadanf, dan

dirirnayatkan dari Nabi $, bahwa Miau bersaMa: "Tidak diryrblehkan

kepda seomng muslim unfuk manbgar upeti,"6 rnaksudnya adalah

upeti diriwayatkan dap diriwayatkan bahwa seormg ahlul dzimnah

apabila masuk islam mdo upeti tetap diminta darinSra dan dikatakan:

aku masuk islam agar diberi perlindungan dan berkata bahwa di dalam

islam ada perlindungan

Urnar berkata bahun di dalam islam ada perlindungan dan

dir,vajibkan jangan kalian ambil darinya upeti diriwaptkan oleh Abu

Ubaid lnng sama dengan makna iniaT karena upeti !fu adalah benfuk

perendahan dan ianganlah diambil dari orang muslim seperti kalau dia

masuk islam sebelum genap setahun dan karena upeti adalah benfuk

hukuman dan diwajibkan kepada oftmg kafir karena kekufuranryTa dan

islam tidak mernerangi mereka, dan ini betteda dengan hutan.

Pasal: Apabila seorang ahlul dzimmah urafat setelah
genap setahun maka kewajibann!,Er membalpr upeti fidak

4s HR. Abu Daud pada pembahasan tentang pajak dan kepemimpinan (Jil. 3,
no. 3053) dan At-Tirmizi pada "Abwab Az-fuah" (Jil. 3, no. 633) dan Ahmad
pada "Musnad' (Jil. 1, no. 223 dan285) dan Ahmad Syakir berkata (no.

L949,257 6,25771 sanadnya shahih.
co HR. Abu Daud pada pajak dan kepemimpinan (Jil. 3, no. 3047) dari Harb

bin AMullah dari Nabi SAW dengan lafazh : "Upeti tercebut untuk ghudl dan
nasmni dan bul<an unfuk onng muslim" sanadnya dha'if mursal.

47 HR. pda N Mushannaf(Jil. 6, no. 94) dan Abu Ubaid pada Al
Amwal."
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akan hilang dari perkataan Ahmad, dan Ahmad

menyebutkan sedangkan dia adalah bermadzhab Syafi'i, Abu

Al lGitab menceritakan dari Al Qadhi bahwa kewajiban memba5nr upeti

tersebut akan hilang disebabkan oleh kematian dan ini adalah perkataan

Abu Hanifah, dan diriwaSatkan oleh Abu Ubaid€ dari Umar bin Ahdul

Azizlarena upeti adalah bentuk hukuman maka akan hilang (karajiban

membayamya) disebabkan oleh kematian seperti halnya ha4 dan upeti

tersebut akan hilang (ker,vajiban membayamya) disebabkan masuknSn

seseorang kepada agama islam dan akan hilang atau tidak diwajibkan

disebabkan oleh kematian walaupun ifu sebelum genap setahun.

Menurut pendapat kami: bahwa upeti ibaratkan hutang wajib

membayamya selama dia masih hidup dan upeti itu fidak akan di

hilangkan karajiban mernbayamya disebabkan oleh kematian sepLrti

halnya hutang sedangkan had al<an hilang disebabkan oleh kematian

atau ada wur unfuk memenuhinya berbeda dengan upeti dan islam telah

mernbedakan karena seorang ahlul dzimmah akan dilindungi sarna

halnSn dengan oftmg-orElng muslim yang lain dan upeti tersebut adalah
'sebagai 

gantinlra apabila ahlul dzimmah tersebut masuk islam maka dia

tidak perlu lagi menrbaS,ar upeti sama halnya dengan seseormg lnng
air maka dia tidak perlu lagi untuk melakukan talnmmum

berbeda dengan kernatian dan karena islam adalah pendekatan dan

ketaatan (kepada Allah &) maka upeti tersebut adalah untuk melindungi

dirinya seperti yang telah disebutkan oleh Umar &. fidak sama haln5ra

dengan kematian.

Pasal: Tidak diperbolehkan menumpuk-numpuk
pembalnran upeti akan tetapi apabila upeti tersebut belum

es HR. Abu Ubatd pada Al Amwnlh.SLl dari Mu'qal bin Ubaidillah dari Umar
bin Abdul Aziz bahwa beliau berkata : tidak diwajibkan memba3rar upeti bagi oring
png wafat.
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dibaS;ar selama 2 tahun maka harus dilunasi keseluruhannya,
ini !/ang dikatakan oleh SSnfi'i dan Abu Hanifah berkata: boleh

ditumpuk-tumpuk karena upeti adalah benfuk hukuman maka sama

haln5n dengan had, dan menurut pendapat kami bahwa'upeti adalah

kewaliban yang dikeltrarkan dari harta benda urajib membalnmya di

setiap akhir tahun dan tidak boleh ditumpuk seperti talnya di5at.

L6g5- Masalah: Abu Al Qasim Al Ktrarqi berkata,
"Apabila dia memerdekakan, maka dia wajib membalar

iizlph, sebagaimana yang akan diielaskan nanti, baik orang
yang memerdekakan ifu muslim maupun kafir.'

Pendapat yang shahih dari Imam Ahrnad dan diriwagntkan oleh

sekelompok ularna. Hal itu sebagaimana 11ang telah diriwaSratkan dari

Umar bin Abdul Aziz, dan ini juga yang dikatakan oleh Sufun, Al-laits,

hnu Luhaiah, AsySSnfi'i, Abu Tsaur dan ulama png bersandar kepada

rasionalitas.

Menurut pendapat lGrni, bahwa orang GnS dimerdekakan itu

telah meniadi merdeka dan mukallaf (der,rnsa) dan terrnasuk omng lnng
diperangi. MalG dia tidak boleh menetap di negeri kita tanpa membaSnr

jizyah, seperti ormg merdeka yang sebenamln. Jika rhemang demikian

ketetapanngra, maka hukum pembayaran jial'ahqa sama seperti

pembapran ji4/ah yang dilakukan oleh anak-anak k€fika telah meniadi

darasa, dan omng gila k€fiI€ telah wams

L696- Masalah: Abu Al Qasim Al l(harqi berkata,
"Upeti fidak diambil dari oftrng nasrani Bani Tughlab
sedangkan zakat diambil dari harta-harta mereka dan
binatang temak dan hasil panen seperti apa-apa yang

diambil dari orang-orang muslim.'
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Bani Tughlab bin Wail dari arab dari Rabi'ah bin Nazzar mereka

adalah orang-orang jahiliyah yang pindah agama dan memeluk agama

Nasrani dan Umar memerintahkan mereka unhrk membayar upeti

mereka pun enggan atas perintah Umar tersebut dan mengatakan kami

adalah orang amb ambillah dari kami seperti apa yang telah diambil dari

orang-orang muslim seperti sedekah.

Umar pun berkata: aku tidak akan mengambil sedekah dari

orang yang musyrik dan didapatkan seperti mereka juga di Roma maka

Nu'man bin Zar'ah berkata wahai amir al-mukminin bahwa ada suatu

kaum rnereka adalah orang arab yang enggan unfuk membayar upeti

dan janganlah kau susahkan dirimu disebabkan oleh mereka dan

ambillah dari mereka upeti akan tetapi. dengan sedekah dan Umar pun

mengufus unfuk mengambilnya kepada mereka dengan perincian dari

setiap 5 ekor unta maka upeti (atas nama sedekah) dikeluarkan adalah 2

ekor kambing dan dari setiap 30 ekor lembu 2 tabi' dan dari setiap 20

dinar maka 3nng dikeluarkan 1 dinar, dan dari setiap 200 dirham

dikeluarkan 10 dirham.ae

Perkataan Umar ini telah menjadi ketetapan dan tidak ada dari

para sahabat yang menentangnya maka ini sudah menjadi ijma' diantara

mereka, dan pam ahli fiqh setelah sahabat mereka adalah Ibnu Abi laili
dan Hasan bin Shalih dan Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan Syafi'i dan

diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa beliau tidak mau

menerima apa-apa dari mereka melainkan hanya upeti dan berkata demi

Allah aku fidak akan menerima apa-apa melainkan hanya upeti dan

kalau tidak maka aku akan izinkan kalian unfuk berpemng (memerangi

nasrani bani Tughlab) alasannya adalah ayat tersebut masih bersifat

umum unfuk mereka.

49 Telah dijelaskan pada masalah no. (1687).
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Diriwayatkan dari Ali &,. bahwa beliau berkata: apabila orang-

orang bani Tughlab enggan unfuk membayar kewajiban mereka maka

aku akan memerintahkan unfuk memerangi mereka maka perjanjian

akan dibatalkan dan status mereka sebagai ahlul dzimmah akan dicabut

ketika mereka menolong anak-anak merekaso dan Umar rg. membuat

perjanjian kepada mereka untuk tidak menolong anak-anak mereka dan

melakukan hal yang pertama seperti yang telah kami sebutkan dari

ijma', sedangkan ayat, bahwa yang diambil dari mereka adalah upeti

dengan nama sedekah, dan upeti tersebut boleh diambil dari hasil

panen.

Pasal: Para ulama berpendapat: sedekah akan diambil
secara berlipat dari harta orang yang diambil zakatn5Ta

apabila dia adalah seorang muslim ini adalah perkataan Abu
Hanifah dan Abu Ubaid dan menyebutkan perkataan ahlul
hijaz, maka dalam hal ini akan diambil dari harta perempuan-

perempuan m'ereka, anak-anak mereka, orang yang menderita kegilaan,

orang yang sudah fua renta, orang fakir, dan orang yang sakit selama

bertahun-tahun kecuali Abu Hanifah yang tidak mor.rajibkan zakat pada

harta anak-anak dan orang yang gila, ini diwajibkan hanya kepada bani

Tughlab dan tidak diwajibkan kepada anak-anak maupun orElng yang

menderita kebutaan kecuali hanya di wilayah ini (yaitu wilaph bani

Tughlab).

Imam As-Syaf i mengatakan bahwa upeti ini diambil dengan

nama sedekah dan tidak diarnbil dari orang yang tidak diwajibkan upeti

kepadanya seperti wanita dan anak-anak dan orang yang merderita

kegilaan, berkata: dan diriwayatkan dari Umar bahwa beliau berkata:

50 HR- Al Baihaqi dalam pembahasan tentang Sunan Al Kubm(Jt.9,no.217)
dan Ab,tr Ubaid pada."Al-Amwnl."
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mereka semua bodoh karena mereka ridha atas narna sedekah dan

mereka enggan disebabkan namanya upeti, dan Nu'man bin 7ar'ah

berkata ambil upeti dari mereka tetapi dengan narna sedekah, dan

karena mereka adalah ahlul dzimmah maka mereka diwajibkan unfuk

membayar upeti bukan sedekah mereka adalah seperti ahtul dzinnah
png lainnya.

Upeti tersebut diambil .dari ahtul kitab untuk melindungi

diri mereka dan tempat tingsal mereka maka itu tetap saja

namanya upeti, dan sebagai tambahan bahwa zakat ifu adalah

unfuk mensucikan sedangkair mereka walaupun membayar upeti

dengan narna zakat maka itu fidak dapat mensucikan mereka, oleh

sebab itu apa png mereka tunaikan ifu adalah berupa upeti bukanlah

sedekah.

Alasan pam ulama adalah bahwa mereka merninta kepada Umar

agar mengambil dari mereka apa yang diambil dari omng-omng muslim

dan Ulnar pun permintaan mereka dengan melarang

dernikian (mengambil dari mereka dalam bentuk zakaf) yang diambil dari

oransforcng muslim adalah zakat dari setiap harta maka setiap muslim

harus mengel baik omng kecil, besar, sehat, maupun sakit

begitu jugalah yang diambil dari orang-oftrng bani Tughlab karena

perempuan-perexnpuan dan anak-andk mereka tidak ditawan karena

memang sudah menjadi kesepakatan bahwa mereka (perempuan dan

anak-anak) tersebut sudah berada dalam lindungan islam maka boleh

untuk diwajibkan kepada mereka juga sama halnya seperti laki-laki yang

sudah baligh.

Oleh sebab itu apabila terdapat dari mereka orang yang fakir

atau mereka memiliki harta yang tidak termasuk dalam harta yang wajib

untuk dizakatkan seperti pakaian dan hamba sahaya maka tidak

diwajibkan baginln unhrk membayamya seperti halnya orang-omng
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muslim yang wajib baginSn mengeluarkan akat, dan fidak akan diambil

apabila belum sampai nisab sdangkan benhrk yang diarnbil dari mereka

adalah, AI Qadhi memilih bahwa bentuk 1ang dibaya*an mqe)<a adalah

pajak karena diambil dari orang musyrik, atau upeti dengan natna

sedekah.

Abu Al Khitab berkata: mereka dinarnakan dengan orang yang

bersedekah karena yang dikeluarkan mere,ka adahh derrgan neuner

sedekah karena jalan yang diambil dari harta mereka adahh dengan

jalan sedekah oleh sebab ifu dinamakan dernikian, yang p€rtarna lebih

benar karena makna sesuafu apa lnng dik*nrsuskan kepadarya dari'

namanya seperti kalau menamai s€s@ttrng dengan singa atau rrrcan
fufuI atau hitam atau hyena (sebangm anjing hdan) rnaka fidak harus

lak-laki tersebut bersifat seperti niurra 1rang dib€rikan padanya, maka

kalaulah ini hakikatrya adalah sedekah maka dpsbolehlmn untuk

memberikannya kepada para fakir miskin seperti yang disaMakan oleh

Nabi $:

"Beritahukan kepada mqela bahtn dari tnrb onngonng l<a3a

dari merel<a ada hak-hak Sang harus diambil untuk diberikan kepda
pam fakir miskin dari merel<a."Sl

Pasal: Apabila orang-or?ulg dari bani Tughlab
membalrar upeti akan tetapi dengan nama sedekah, maka

tidak diterima karena perjanjian dengan mereka adalah dengan

membayar upeti dan tidak bisa dirubah, rnasih diragul{an apakah

diterima disebabkan ftrman Allah &,

51 Tehh dijelaskan pada no. (tnditsl, no.2821.
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"Sampi mereka memba5nriiqnh dengan Wfuh." (Qs. At-

Taubah l9l:29)

ini adalah orang yang membayar upeti dan apabila orang yang

membayar upeti dari mereka adalah seorang pasukan maka diterima

disebabkan oleh ayat tersebut.

Selain berdasarkan , khabar Baridah z " Perintahkan kepada

mereka unfuk membaSnr upeti apabila merel<a memba5nrnya maka

terimatah dan berhentilah (mememngi mereka)."'S2 karena dia bukan

termasuk pada perjanjian yang pertama dan dia termasuk pada salah

satu ahlul dzimmah (dari yahudi dan nasrani) apabila membayar upeti

tersebut maka dirinya harus dilindungi, apabila seorang imam ingin

membatalkan perjanjian dengan mereka atau memperbaharui perjanjian

pembayamn upeti seperti yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz

maka tidak diperbolehkan karena mereka sudah dinyitakan sebagai

ahlul dzturunah dan Umar bin AlKhaththab telah menyatakan mereka

sebagai ahlul dzimmah maka tidak ada yang boleh membatalkannya

apabila mereka masih dalam perjanjian.

PasaL Sedangkan orang-orang ahlul kitab baik dari

yahudi maupun nasrani arab dan selain mereka maka upeti
yang dibayarkan mereka diterima, dan tidak diambil seperti yang

telah diambil dari orang-orang nasrani bani Tughlab (yaitu pembayaran

upeti dengan nama sedekah), Ahmad menyebutkan tentang ini dan

diriwayatkannya dari Az-Zuhri, berkata: Pergi unfuk mengambil sesuatu

dari binatang temak milik bani Tughlab khususnya sedekah seperti yang

dilakukan oleh Umar rg. menyebutkan Al Qadhi dan Abu Al Khitab

bahwa hukum orang yang menolong tunukh dan bahra dan fuhud dan

kinanah dan hamir dan memajusikan kesempumaan hukum bani

52 Tehh dijelaskan no. 2 masalah pada awal pembahasan upeti.
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Tughlab walaupun itu disebutkan oleh Syafi'i yang telah menyebutkan

tentang funukh dan bahra karena mereka dari arab seperti halnya bani

TughlaS.53

Menurut pendapat kami: Keumuman ftrman Allah &,

6&*{'Xe idit L!,';t
"&mpi merel<a memba5nr jizph dengan pfuh sdang mereka

dalam kadaan tunduk." (Qs. At-Taubah l9l: 29) dan bahwa Nabi $.
mengutus Mu'az ke Yaman dan berkata , "Ambillah dari setiap mereka.

seban5nk 7 dinar."S4 mereka adalah orang arab dan diterima upeti dari

omng-oftmg Najran dan mereka dari Bani Al-Harits bin Ka'ab (Az-Arhri

berkata omng yang pertama membayar upeti adalah omng-orang Najran

'cedangkan mereka adalah orang Nasrani) dan upeti diambil dari Ukaidar

Daumah dan dia adalah orang Arab.

Hukum membaSnr upeti telah jelas di dalam Al Qur'an dan

Sunnah pada setiap ahlul kitab baik dari orang amb maupun tidak

kecuali yang dikhususkan pada Bani Tughlab untuk kemaslahatan yang

dilakukan oleh Umar kepada mereka sedangkan orang selain daripada

mereka (bani Tughlab) maka hukum yang terdapat pada kitab dan

sunnah masih bersifat umum maka perjanjian seperti perjanjian

terhadap bani Tughlab maka tidak diperbolehkan kepada selain orang-

orang bani Tughlab dan kepada umat yang lainnSn seperti yang telah

kami jelaskan dan qiyas apapun tidak akan dibenarkan selain kepada

omng-orang bani Tughlab disebabkan beberapa alasan:

53 Tunukh Suahr kampung lrang berada di Yaman dan nasab mereka dari
mana itu ada perbedaan pendapat dalamnln. lMuiiam QahilAl 'Amb, Jil.l.

Balzm: Mereka adalah bagian darl qudha'ah hn qahtlnniyy;ah mereka adalah
Bani Buhara' bin Amru bin Al Hafi bin Qadha'ah. Wfiu'hm Qabtl Amb, Jil. l.

54 Tehh diielaskan pada (Jil. 4, hadits 3, bab shadryh al baqat masalah
(401).
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Pertama: Apabila diqiyaskan kepada seluruh orang arab maka

ini akan bertentangan dengan nash-nash yang telah kami sebutkan

sebelumnya dan tidak dibolehkan untuk mengqiyaskan nash-nash

terhadap apa yang telah dimaksud oleh nash-nash maka akan

bertentangan dengan nash tersebut.

Kdua: Alasan terhadap bani Tughlab adalah perjanjian dan

tidak ada perjanjian terhadap orang-orang selain mereka dan tidak

dibolehkan mengqiyaskan dengan apa-apa yang bertentangan dengan

alasan (bani Tughlab). "

Ketiga: bahwa bani Tughlab memiliki kekuatan dan keberanian

ketika bertemu dengan mereka di Roma maka bahaya ditakutkan dari

mereka apabila tidak mernbuat perjanjian dan ini tidak didapatkan dari

selain mereka apabila didapatkan seperti ini dari selain mereka dan

mereka enggan untuk membayar upeti dan bahaya akan ditakutkan

apabila mereka mencabut perjanjian mereka maka seomng imam harus

melihat perjanjian dengan mereka membayar upeti dengan nalna

sedekah maka hal tersebut diperbolehkan ipabila yang diambil dari

mereka dengan jurnlah upeti yang sudah diwajibkan atau adanya

penambahan.

Ali bin sa'id berkata: aku mendengar Ahmad berkata: ahlul kitab

tidak dibolehkan mengeluarkan sedekah berupa hewan temak atau

apapun dari harta mereka, akan tetapi yang diambil dari mereka adalah

upeti seperti yang telah dijanjlkan unfuk mengambil sesuatu dari mereka

seperti yang dilakukan oleh Umar kepada orang nasrani bani Tughlab

ketika mereka ingin mengganti upeti dengan sedekah dalam perjanjian

dengan mereka, dan Abu Ishaq menyebutkan ini dalam kitabnya .4/

Muhadzdza4 maka ini adalah sudah menjadi alasan bahwa bani Tughlab

dibolehkan membayar upeti dengan nama sedekah dikarenakan sudah

adanya perjanjian dengan mereka, dan tidak dibolehkan unfuk
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membayar upeti dengan nama sedekah apabila belum dibuat perjanjian.

Wallahu a'lam.

Pasal: Apabila seorang nasrani bani Tughlab
berdagang dan keunfungannya melebihi sepersepuluh maka
Ahmad berkata, uDiambil darinya sepersepuluh dilipatgandakan dari

apa yang diambil dan ahlul dzimmahyang lain, dan diriwayatkan dengan

isnadnya dari Ziyadah bin Hudair "dengan keperca5nan Umar

mengufusnya untuk mengambil dari nasrani bani Tughlab sepersepuluh

dari nasrani ahlul kitab dilipatgandakan sepersepuluh"dan diriwayatkan'

oleh Abu Ubaid,ss dan berkata: Hadits Daud bin Kurdus dan Nu'man

bin Zar'ah dialah yang menjadikan bahwa mereka harus membayar

berlipat ganda dibandingkan dengan orang-orang muslim, apakah kamu

tidak mendengar apa yang dikatakannya: dari setiap 20 dirham maka

yang harus dibayar adalah 1 dirham? Akan tetapi Snng diambil dari

omng-omng muslim apabila harta-harta mereka lebih adalah perempat

bel# dari setiap 40 dirham adalah 1 dirham, perkataan Kharqi telah

jelas bahwa: sesuafu yang diambil dari omng-ormg muslim sudah

disesuaikan, gmg diwajibkan dari harta-harta mereka (nasmni bani

Tughlab) dua kali lipat dari orang-orang muslim dan untuk ahlul
-ddmmah tidak dilipat gandakan.

L697. Masalah: Abu Al Qxim Al l(harqi berkata,
'Dan hewan sembelihan mereka fidak dibolehkan unfuk
dimakan dan perempuan-perempuan mereka tidak boleh
dinikahi pada salah satu dari 2 riwa3nt dari Abu AMullah
lnng dirahmati oleh Allah &, dan riwayat !/ang lain boleh

55 Dikehnrkan olehAbu Ubaid pda"Al-Amtnl.'
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memakan hewan sembelihan mereka dan menikahi

perempuan-perempuan mereka. "

Ada riwayat yang berbeda pendapat dari Abu Abdullah pada

masalah mernakan hewan sembelihan mereka dan menikahi

perempuan-perempuan mereka riwayat tersebut tidak menghalalkan

yang demikian itu, adalah perkataan Ali bin Abu Thalib rg.s dan

madzhab Syafi'i: Syafi'i tidak menghalalkan heuran sembelihan orang

arab dari Ahlul kibb sqara keseluruhannya, dan memakruhkan heuran

sembelihan bani Tughlab Atha' dan Sa'id bin Jubair dan Muhammad bin

Ali dan An-Nakh'i, Ali &. berkata karena mereka tidak patuh kepada

agama mereka karena masih meminum khamar, dan karena mereka

telah masuk kepada agatna kekufuran maka tidak dihalalkan (memakan

sembelihan mereka dan menikahi perempuan-perempuan mereka) dari

mereka.

Riwayat yang kedua: dihalalkan he',r,ran sernbelihan dan

perempuEtn-perernpuan mereka, riwayat ini shahih dari Ahmad telah

diriwayatkag Jama'ah darinya dan ini adalah akhir dari 2 riwayat darinya

Ibrahim bin Harits berkata baliwa akhir dari perkataannya bahwa dia

tidak melihat kekhawatiran pada sembelihan mereka dan ini adalah

perkataan Ibnu Abbas, dalam riwayat yang sama dari Umar bin Al-

Khaththab &.57 gnsltu juga yang dikatakan oleh Hasan, Nakh'i, Sya'bi,

Zuhri, Atha', Khurasani, Hikam, Ishaq, dan ulama yang bersandar pada

rasionalitas Al Atsram berkata aku tidak mengetahui dari sahabat-

sahabat Nabi $ png memakruhkannya kecuali Ali dan dikarerlakan

mereka masuk pada firman Allah & yang bersifat umum:

56 HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubn (Jil. 9, no. 217 dan284l.
57 HR. Al Baihaqi dalam Sunaa Al Kubn (Jil. 9, no. 216 dan284l.
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q fr *;{--1, i< i 5 l:a -c ;r3 * ;'wt*
6#'u{;rta};:4;

" Pada hari ini dihalalkan bagimu Snng baik-baik. Makanan

(sembelihan) orang-orang yang diberi N Kitab itu halal bagimu, dan

makanan kamu hatal (puta) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini)

wanita Snng menjaga kehormatan diantam wanita-wanita Sang beriman

dan wanita-r"wnita yang meniaga kehotmabn di anbm oftng-oftng

yang diberi At Kitab sebelum kamu, bila karnu telah manbaSnr mas

kawin merela dengan maksud menilahinin, tidak dangan malcsud

berzina dan tidak (puta) gundiksiundik. kmngsiapa @ng

kafir squ&h beiman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka

hapuslah amalannya dan ia di Hai Kiamat termasuk
'merugi."(Qs. 

Al Maa^idah [5]: 5)."

Mereka adalah ahlut kitab mereka telah ditetapkan untuk

membayar upeti maka sembelihan mereka dihalalkan dan perempuan-

perempuan mereka dihalalkan untuk dinikahi seperti Bani Israil.

L6g8. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqr berkata,
..Barangsiapa dari ahlul dzimmah bepergian ke suatu negeri
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yang lain maka akan diambil darinSp setengah dari
sepersepuluh setahun. "

Ini telah dikenal dari Umar .9. dari riwayatn5n shahih dari

Umar,s8 Imam Syafi'i berkata maka tidak boleh diambil darinya kecuali

. hanya upeti kecuali mereka memasuki wilayah Hijaz maka harus dilihat

keadaannya, apabila dia memasukinya karena diufus atau memindahkan

perbekalan maka diizinkan kepadanya tanpa diambil darinya sedikitpun,

apabila dia ingin berdagang maka tidak ada kebutuhan ahlul Hiiaz

padanya maka tidak diizinkan kepadanya kecuali diberikan persgnmtan

sebagai ganti dengan jumlah sesuai dengan keadaannya dan yang

pertama disyamtkan sebanyak setengah dari sepersepuluh karena Umar

memberi sgrarat setengah dari sepersepuluh bagi ahtul dzimmah yang

mernasuki wilayah Hi;a7.se

' Menurut pendapat kami sabda Nabi $.
"Tidak dikqakan bagi omng-orang muslim upeti akan tetapi

upeti tersebut han5a difujukan unfuk omng Snhudi dan nasnni,"6o

diriwayatkan oleh Abu Daud, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari

Sufi7an dari His5ram dari Anas bin Sirin berkata: Anas bin Malik

mengufusku ke 'usytrmal<a aku katakan: engkau mengufusku ke 'usyur

seperti engkau telah diufus kesana? Berkata: apabila engkau ridha aku

mengufusmu seperti Umar bin Al Khaththab .S. telah mengutusku?

Beliau memerintahkan aku unfuk mengambil dari setiap orang-orang

muslim seperempat dari sepersepuluh dan dari setiap ahlul dammah

setengah dari sepersepuluh, ini telah terjadi di lraq.61

58 HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (Jil. 9, no. 210) dan AMurrazzaq
pada"Al Mushannaf (Jil. 6, no. 95 dan97).

59 Tehh dilelaskan di awal masalah.
60 HR. Abu Daud pda"Al-KhanJ Wa Imanh" (Jil. 3, no. 30216) dan Ahmad

pada "Musnad' (Jil. 3, no. 474) dan (Jil. 4, no. 3221dan (Jil. 5, no. 410) dan Al
Albani mengatakan; anadnya dha'if. '

61 Tehh dijelaslon sebelumnya.
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Diriwayatkan oleh Abu Ubaid pada kitab Al-Amu/aF2 isnadnya

dari L-ahiq bin Hamid bahwa Umar mengutus Usman bin Hanif ke

Kufah dan mengambil dari harta ahlul dzimmah yang masih

diperdebatkan mereka dari setiap 20 dirham maka diambil 1 dirham,

hadis Ziyad bin Hudair telah menyebutkan bahwa Umar telah

memerintahkan untuk mengambil dari orang nasrani bani Tughlab

sepersepuluh dan dari nasrani ahlul kitab setengah dari sepersepuluh, ini

telah terjadi di lraq dan kisah telah dikenal dan tidak ada yang

mengingkarinya atau menentangnya dan sudah menjadi ijma' dan

dikerjakan oleh para khalifah setelahnya (Umar)." Dan tidak ada hadits'

yang kami ketahui yang mengkhususkan Hijaz dengan jumlah yang

harus dibayar setengah dari sepersepuluh baik dari Umar maupun dari

yang lainnya dari sahabat-sahabat Nabi $. Akan tetapi hadits-hadits

mereka hanya menjelaskan pada selain Hijaz, dan harta yang diwajibkan

di Hijaz maka diwajibkan pada selain Hijaz seperti hutang dan sedekah.

PasaL Maka dalam setahun lrang diambjl dari mereka

hanya sekali, Ahmad mengatakan pada riwapt Jama'ah dari
para ulama, da, berkata seperti ini diriwayatkan dari Ibrahim An-

Nakh'i dari Umar kefika beliau menulis bahwa dalam setahun yang

diambil hanya sekali, yang diambil dari ahlul dzimmah setengah dari

sepersepuluh, ini adalah perkataan Syafi'i bagi orang yang memasuki

wilayah Hijaz.

DiriwaSntkan oleh Imam Ahmad dengan berkata:

seo'rang laki-laki nasmni datang kepada Umar dan berkata: bahwa oftmg

yang engkau suruh telah memerintahkanku unfuk membaynr sebanyak

dua kali dalam setahun, Umar pun berkata siapa engkau? Dan berkata

62 HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (.Jil. 9, no. 136) dan Abdunazzaq
padavAhMtslnnrnf (Jil. 6, no. 100 danl0l) danAbu Ubaid pada "Al-Atnqml"
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aku adalah syeikh nasrani, Umar berkata aku adalah syeikh al-hanif

kemudian beliau menulis kepada orang yang diperintahkannya untuk

mengutip sebanyak satu kali dalam setahun53 dan karena upeti dan

zakat hanya diambil satu kali selama setahun be€itu juga dengan ini,

apabila ini sudah ditetapkan maka ketika sudah diambil dari mereka

sekali maka harus ditulis bukti bahwa mereka sudah membayar agar

mereka tidak dimintai lagi untuk yang kedua kalinya, apabila telah

melerr.rati yang kedua kalinya lebih ban5rak dari harta yang diambil maka

akan diambil tambahannya

Pasal: Tidak diambil dari mereka selain dari harta
dagangan, apabila seseorang datang dan membawa harta atau

binatang temak maka tidak diambil sesuatu darinya, dikatakan oleh

Ahmad, apabila dia datang dengan tujuan untuk berdagang maka akan

diambil setengah dari sepersepuluhnya, ada perbedaan pendapat pada

riwayat dalam jumlah yang diambil darinya setengah dari sepersepuluh

diriwayatkan dari Shalih dari setiap 20 dinar adalah 1 dinar dalam artian

apabila kurang dari 20 maka tidak diambil apa-apa karena apabila

nisabnya tidak sampai maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat

bagi orang muslim dan bukan bagi orang bani Tughlab, ilan tidak

diwajibkan juga kepada ahlul dzimmah.

Diriwa5ratkan oleh Shalih juga bahwa beliau berkata: apabila ada

yang datang dan mereka adalatr pasukan maka diambil dari mereka dari

sepersepuluh adalah satu, apabila mereka adalah ahlul dzimmah maka

diambil dari mereka setengah dari sepersepuluh dari setiap 20 dinar

sebanyak L dinar apabila tidak sampai 20 dinar maka tidak diambilapa-

apa, dan apabila harta pasukan tersebut tidak mencapai 20 dinar maka

53 HR. Al Baihaqi dahm Sunan Al Kubra (Jil. 9, no. 211) dan AMurmzzaq
rrrda " Al-Mushannaf (Jil. 6, no, 99).
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tidak akan diambil apa-apa darinya dan tidak akan diambil dari mereka

kecuali hanya sekali baik itu seorang muslim maupun ahlul dzimmah.

Diriwayatkan oleh Ahmad: apabila mencapai sepersepuluh maka

dikeluarkan setengahnya dan apabila tidak mencapai sepersepuluh maka

tidak dikeluarkan apa-apa, ini dijelaskan pada riwayat Abu Harits

berkata: aku katakan: apabila seorang ahlul dzimmah mendapatkan

sebanyak 10 dinar? Berkata: maka akan diambil darinya sebanyak

setengah dinar, aku katakan: apabila yang didapatkann5a tidak

mencapai 10 dinar? Berkata: apabila tidak mencapai (10 dinar) maka

tidak diambil darinya apa-apa karena dari 10 dinar harta png diambil'

hanya setengah dinar.

Ibnu Hamid berkata: dari seorang pasukan diambil sepersepuluh

dan dari ahlul dzimmah setengah dari sepersepuluh baik sedikit maupun

banyak karena Umar mengatakan: ambillah dari setiap 20 dirham

seban5rak 1 .dirham, karena itu adalah zudah menftrdi haknya rnalo

diwajibkan baginya sdikit maupun baqnk seperti bagan untuk omng

yang dipekerjakan seomng pemilik tanah atas tanahnya

Menurut pendapat kami: sepersepuluh atau setengah dari

sepersepuluh diwajibkan oleh syariat untuk dikeluarkan apabila sampai

nisabnya seperti zakat sawah dan kebun, dan karena ini adalah sudah

henjadi hak seseorang yang dikeluarkan apabila sudah mencapai

nisabnya seperti halnya zakat, sedangkan maksud dari perkataan Umar

unllhu 'alamketerangran jumlah yang hanrs diambil yaifu setengah dari

sepersepuluh dan maksudnya adalah apabila seseorang sudah memiliki

10 dinar maka ambillah dari setiap 20 dirham 1 dirham karena maksud

dari hadits tersebut adalah bahwa Umar mengutus Mushaddiq dan

memerintahkannya unfuk mengambil dari setiap omng-oring muslim

dari setiap 40 dirham adalah 1 dirham dan dari ahlul dztunmah dart

setiap 20 dirham adalah 1 dirham, dan dari ahlul harbi dari Setiap 10
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adalah 1, apabila sudah mencapai nisabnya maka akan diambil dari

setiap muslim begifu jgga dengan yang lainnya.

Pasal: Riwayat tersebut berbeda-beda dari Ahmad

apabila yang datang tersebut membawa Mamar atau babi
maka Umar berkata: Apabila mereka menjualnya maka akan tetap.

diambil darinya, dan diriwayatkan dengan sanadnya dari Suwaid bin

Ghaflah pada perkataan Umar: apabila mereka menjual khamar dan

babi tersebut maka diambil sepersepuluh darinya.il

Ahmad berkata: isnad ja5yid dan orang yang mengatakan

demikian adalah Masruq, Nakh'i, Abu Hanifah, dan mereka disefujui

oleh Muhammad bin Hasan khususnya pada masalah khamar dan Al

Qadhi menyebutkan bahwa Ahmad menyebutkan bahwa dia tidak

mengambil dari mereka apa-apa dan dikatakan juga oleh Umar bin

AMul Azb danAbu Ubaid dan Abu Tsur.

' Umar bin AMul Aziz berkata: seomng muslim tidak boleh

mengambil sepersepuluh hasil dari khamar, dan diriwayatkan dari Umar

bin AlKhaththab rtg. bahwa 'Atabah bin Farqad mengirim sedekah hasil

penjualan khamar kepada Umar sebanyak 40000 dirham dan Umar

pun mengirim surat kepadanya: engkau mengirimkan kepadaku sedekah

khamar dan engkaulah yang lebih berhak atasnya daripada orang-orang

Muhajirin dan Umar pun menyebutkan hal tersebut kepada orang-orang

dan berkata: demi Allah aku tidak akan memakaimu unfuk sesuafu

setelahnya berkata: maka dibatalkannya.6s

64 HR. Al Baihaqi dalam Sunan AI Kubra (Jil. 9, no. 206l dan AMurrazzaq

rnda"N-Muslnnnaf (Jil. 6, no. 23) dan Abu Ubaid pada"N-Amuml'
6s HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (Jil. 9, no. 206) dan Abu Ubaid pada

"Al-Amqnl.".
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Abu Ubaid berkata pada maksud perkataan Umar rg.: apabila

mereka menjualnya maka ambillah harganya saja, bahwa orang-orang

muslim telah mengambil dari ahlul dzimmah khamar dan babi sebagai

upeti dan pajak bumi mereka kemudian orang-omng muslim tersebut

menjualnya dan umar pun melarangnya dan kemudian meringankan
mereka dengan mengambil harga atau nilainya saja, apabila ahtul
.dzimmah yang menjualnya dan diriwayatkan oleh suwaid bin Ghaflah
bahwa Bilal berkata kepada Umar: bahwa orcng yang engkau suruh

telah mengambil pajak dalam bentuk khamar dan babi-buti, *uku
berkata: janganlah kalian ambil dari mereka, akan tetapi apabila mereka .

menjualnya maka ambillah harga atau nilain5la saja.

Pasal: Dibolehkan mengambil nilai dart khamar darr
babi dari mereka sebagai upeti dan pajak bumi mereka
dengan dalil dari perkataan Umar ini, karena upeti adalah sudah

menjadi ker,r,rajiban mereka unfuk membayamgra *+ dibolehkan

mengambil dalam benfuk nilainya dari merelai seperti pakaian-pakaian

mereka.

- Pasak Apabila seorang ahlul dzimmah yang datang
akan tetapi dia memiliki hutang dengan jumlah tertenfu atau
nisabnya tidak sampai maka perkataan Ahmad telah jelas
bahwa dia melarang unfuk mengambil separuh dari sepersepuluh

darinya karena hal tersebut harus mencapai nisab dan haulmaka agama

melarang seperti halnya zakat kalau dia mengaku bahwa dia memiliki
hutang maka tidak bisa diterima kecuali dia menunjukkan bukfi
hutangnya kepada orang-omng muslim karena unfuk melindungi dirinya.

Apabila dia datang bersama budak perempuannya dan dia
mengaku bahwa budak perempuannla ifu adalah anak perempuannya
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atau saudara perempuannya maka dalam hal ini ada dua riwayat:

pertama: perkataannya tersebut dapat diterima, Al-Khilal berkata bisa

saja apa yang dikatakannya adalah benar dan karena dia tidak memiliki

apa-apa, kedua: perkataannya tidak diterima kecuali dia menunjukkan

bukti karena budak perernpuan tersebut bersamangra sama halnya

dengan heuan ternak.

1699- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'apabila masuk kepada kita seorang pedagang harbi dengan
am.rn maka diambil darin5Ta sepersepuluh."

Abu Hanifah berkata: tidak diambil darinya apapun kecuali

apabila mereka mengambil sesuafu dari kita maka kita akan mengambil

seperti apa yang telah mereka ambil dari kita seperti yang telah

diriwayatkan oleh Abu Mujlaz lahiq bin Hamid berkata: mereka berkata

kepada Umar bagaimana kami mengambil dart ahlul harbi apabila

mereka rnasuk kepada kami? Berkata: bagaimana mereka mengambil

dari kalian apabila kalian rrnsuk kepada mereka? Mereka berkata:

Sepersepuluh, berkata: begifu juga dengan kalian ambillah dari mereka

seperti ihr,6 dan dari Zpd bin Hudair berkata: lorni fidak mengambil

sepersepuluh dari orang muslim dan orang yang telah dibuat perjanjian

dengannya, berkata: Kepada siapa yang telah kalian ambil

sepersepuluh? Berkata: Orang-orang kafir ahlul harbi kami mengambil

dari mereka seperti mereka mengambil dari kami.67

Imam Syafi'i berkata: apabila dia masuk kepada kita dengan

fujuan unfuk berdagang dan dagangannya tidak dibufuhkan oleh orang-

orang muslim maka imam tidak mengizinkannya kecuali dengan

65 HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (Jil. 9, no. 210).
67 HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (Jil. 9, no. 211) dan AMurrazzaq

rrrda"Al-Mushannaf (Jil. 6, no. 99i.
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memberikan syarat kepadanya maka dibolehkan, dan dibolehkan unfuk

membuat persyaratan pada sepersepuluh tersebut agar apa yang

dilakukannya tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh

Umar &. dan apabila diizinkan kepadanya secara mutlak tanpa

mengajukan persyaratan maka madzhab tersebut berpendapat bahwa

tidak diambil apapun dari mereka, karena dia dilindungi tqnpa diajukan

persyaratan maka tidak berhak diambil apapun darinya seperti halnya

membuat perjanjian perdamaian. Dan mungkin sepersepuluh tersebut

diwajibkan, karena Umar juga mangambilnya.

Menurut pendapat kami: apa yang telah kami riwayatkan pada'

masalah yang diterima bahwa Umar mengambil sepersepuluh dari

mereka dan ini sudah masyhul dikalangan para sahabat dan dikerjakan

oleh para Khulafa' Ar-Rasyidin dan pirm ulama setelahnya disetiap

periode tanpa ada Snng mengingkarinya maka ijma' apa yang lebih kuat

dari ini? Dan belum menyatakan bahwa membuat persyaratan kepada

mereka ketika mereka memasuki daerah muslim dan ifu tidak dapat

ditetapkan dengan perkiman tanpa ada yang menyatakan, dan karena

perintah yang sudah muflak. Dengan kata lain sudah dijanjikan dalam

syariat dan pengambilan sepersepuluh dari mereka tetap dilanjutkan

pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin dan diwajibkan mengambilnya

sedangkan pertianyaan Umar tentang apa yang diambil mereka dari

kalian ifu dikarenakan mereka bertanya kepadanya tentang cara dan

jumlah yang diambil kemudian pengambilan dilanjutkan tanpa adanya

pertanyaan walaupun kita menetapkan pengambilan dari mereka yaitu

dengan jumlah yang diambil mereka dari kita maka diwajibkan untuk

bertanya kepadanya disetiap saat.

Pasal: Diambil sepersepuluh dari mereka dari betiap
harta hasil dagangan pada perkataan Al-Kharqi, Al Qadhi
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berkata: Apabila mereka masuk sekedar hanya untuk memindahkan

perbekalan kepada orang yang memiliki kebutuhan (atas perbekalan

tersebut) maka diizinkan kepada mereka unfuk masuk tanpa diambil

sepersepuluh dari mereka ini adalah perkataan Syafi'i, karena

kedatangan mereka bermanfaat bali orang-orang muslim.

Menurut pendapat kami: apa yang telah kami riwayatkan bersifat

umurn, dan diriwayatkan dari shalih dari ayahnya dari Abdul Rahman

bin Mahdi dari Malik dari Zuhri dari Salim dari ayahnya dari Umar

bahwa beliau mengambil sepersepuluh dari biji-bijian seperti kacang dan

setengah dari sepersepuluh dari setiap biji gandum dan kismis untuk

memperbanyak beban menuju Madinah,6S ini menunjukkan bahwa

beliau meringankan mereka apabila melihat suafu kernaslahatan di

dalamnya, dan beliau juga meninggalkan apabila melihat suatu

kemaslahatan.

PasaL Diambil sepersepuluh dari setiap pedagang

ahlul harbi dan setengah dari sepersepuluh dari setiap ahlul

dzimmah baik ifu laki-laki maupun perempuan, besar

maupun kecil, Al Qadhi berkata: Tidak diarnbil dari perempuan

sepersepuluh maupun setengah dari sepersepuluh baik dia seotang ahlul

harbi n:rruplur;. ahlul dzimmah akan tetapi apabila dia masuk ke Hiiaz

maka diarnbil sepersepuluh darinya, karena dia dilarang unfuk tinggal di

daerah tersebut tidak diketahui penjelasan tentang ini dari Ahmad dan

ulama 5nng mengikuti madzhab Ahmad, karena yang diwajibkan kepada

perempuan dan anak-anak bani Tughlab adalah sedekah.

Begitu juga diwajibkan membayar sepersepuluh dan setengah

dari sepersepuluh dari harta seorang wanita, hadits-hadits yang telah

68 Dikelnarkan oleh Malik pada "Al Muwaththa" lJil. 1, no. 281) dan Al
Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (Jil. 9, no. 210) dan Abdurrazzaq pda "Al-

Mslwmf (Jil. 9, no. 99).
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diriwayatkan adalah bersifat umum fidak diterangkan didalamnya

mengenai mengkhususkan lakilaki dan perempuan dah ini bukanlah

upeti, akan tetapi adalah hak yang dikhususkan pada harta dagangan

unfuk mernperluas wilayah Islam dan mengambil manfaat dari

dagangannya seperti halnya zakat yang diwajibkan bagi'muslim baik

laki-laki maupun perempuan.

Pasal: Diambil hanya sekali dalam setahun dan tidak
diambil apabila lebih sedikit dari 10 dinar, Ahmad telah
menjelaskan kedua masalah ini, diceritakan dari AMullah bin'
Hamid bahwa ahlul harbi diambil sepersepuluh setiap dia masuk kepada

kita, ini adalah perkataan sebagian para ulama yang bermadzhab Syafi'i,

karena kalau kita ambil darinya hanlra sekali maka fidak ada

perlindungan bagi mereka setiap kali mereka masuk, dan kukatakan

tahun berikuhTya apabila mereka tidak masuk maka mereka akan

bemlasan dalam pengambilan dari mereka.

Menurut pendapat kami, bahwa ifu adalah haknya yang diambil

dari harta dagangan maka tidak diambil lebih dari sekali dalam setahun

seperti halnya zakat dan pengambilan darinln akan dicatat dan tidak

diambil apapun darinya tahun tersebut berlalu, apabila dia datang pada

tutun berikutnya maka akan diambil darinya dimulai ketika dia masuk,

apabila dia tidak masuk maka haknya untuk mernbayar pada tahun

tersebut tidak diabaikan.

Pasal: Tidak seorang ahlul harbi yang memasuki
wilaSnh islam tanpa diberikan perlindungan, karena dia tidak

dapat dipercaya apakah sebab masuknya sebagai mata-mata atau

pengintai yang membahayakan oftmg-orang muslim, apabila dia masuk

tanpa perlindungan maka harus ditanya, apabila dia berkata: aku datang
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adalah sebagai ufusan maka perkataannya tersebut harus diterima,

karena dia pasti memiliki keterangan yang jelas dan tidak mungkin

seorang utusan masuk. tanpa adanya keterangan dari yang

mengufusnya, apabila dia mengatakan: aku datang unfuk berdagang

maka harus dilihat apabila barang yang ingin dijualnya ada bersamanya

maka ini sudah menjadi bukti bahwa orang tersebut hgrus diberikan

perlindungan, karena memang sudah menjadi kebiasaan pedagang

mereka masuk ke wila5nh kita dan pedagang kita masuk ke wilayah

mereka, dan apabila barang-barang yang ingin dijualnya tidak

bersamanya maka perkataannya tidak bisa dipercaya, karena seomng

pedagang tidak mungkin tanpa membawa barang dagangan, begitu juga

oftmg yang mengaku sebagai ufusan apabila surat tidak ada

bersamanya, dan apabila dikatakannya: seorang muslim telah

memberiku perlindungan apakah dia dapat diterima? Ada dua alasan:

Pertama Dia hanrs diterima dan dilindungi seperti haln5a dia

t€rima sebagai trfusan ataupun

Kdui Tidak diterirna karena dapat dipintai darinSa keterangan

yang jelas, apabila ada seorang muslim mengatakan aku menjaminnya

sebelum dia mengatakannya karena ada omng yang menjaminnya maka

perkataannya diterima seperti seomng hakim apabila berkata kuberikan

hukuman kepada sifulan terhadap sifulan dengan hak, apabila dia

seorang mata-mata maka seorang imam harus memilih 4 apakah orcmg

tersebut sebagai tawanan apabila dia tersesat dijalan atau dia sampai

kepada kita dibawa oleh angin telah kami jelaskan hukumn5n.68

. 1700. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Apabila perjanjiannya dibatalkan disebabkan telah

68 Tehh direlaslon pada masatah no.11642l.
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melanggar perslraratan yang telah dijanjikan dengannSra

maka dihalalkan dirinya dan hartanln."

Keterangannya adalah bahwa seomng imam diharuskan unfuk

membuat persyaratan seperti yang telah disyaratkan oleh Umar rS,

telah diriwayatkan dari Umar yang diriwayatkan oleh Al-Khilal dengan

sanadnya dari Ismail bin 'lyasy berkata, "telah dikabarkan kepada kami

bukan salah safu dari para ulama mereka berkata oftmg-orang Al-

Jazirah menulis sebuah surat kepada Abdur Rahman bin Ghanam ketika

kami sampai di negri kami maka kami meminta perlindungan darimu

untuk diri kami dan omng-orang seagarria kami dan kami memberikan'

persyaratan terhadapmu untuk diri kami bahwa kami fidak akan

mendirikan gereja di kota kami dan kami tidak akan mendirikan

disekitamya rumah bagi para pendeta dan qalagh6g dan tidak pula

tempat persemedian unfuk pam pendeta, dan kami fidak akan

memperbaiki gerejagerela yang sudah roboh, dan kami tidak akan

mendirikan sesuafu yang berhubungan dengan gereja disekitar ortrng-

orang muslim, dan kami fidak akan'menufup gerejaaueja kami unfuk

orang-orang muslim yang sekedar hanya unfuk menyeberang baik

malam maupun siang hari dan kami akan luaskan pinfu-pinfunya unfuk

orang yang lalu lalang dan musaftr.

- Selain itu, kami fidak akan menebarkan mata-mata, dan kami

tidak akan menufupi orang yang mengkhianati orang-oftmg muslim, dan

kami tidak akan menampakkan salib, dan kami tidak akan mengangkat

suara kami pada saat kami sembahyang dan membaca di gerejagerela

kami apabila ada oftmg-orang muslim Snng hadir, dan kami fidak akan

mengeluarkan salib kitab-kitab kami di pasar oftmg-orang mr.rslim, dan

kami tidak akan merayakan hari paskah dan sga'anin.7o dan kami tidak

69 Tehh dijelaskan pada masatah no. (16421.
70 Slabnin budak nasrani 5nng bekerja pada hari minggu untuk

mempersiapkan hari paskah.
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akan mengangkat suara kami kepada saudara kami yang meninggal

dunia, dan kami tidak akan menunjukkan api-api kami di pasar-pasar

oftmg-orang muslim, dan kami tidak akan membuat kandang-kandang

babi berdekatan dengan rumah orang-orang muslim, dan kami tidak

akan menjtnl khamar dan menunjukkan kemgsyrikan, dan kami tidak

akan mengajak omng-omng muslim unfuk masuk ke agama kami, dan

kami tidak akan mengambil apapun dari seomng hamba sahaya, dan

kami fidak akan melamng kembat-kerabat kami apabila ada yang ingin

masuk ke agama Islam.

Kami akan berpakaian sopan di manapun kami berada, kami

Udak akan menyerupai omng-oftmg muslim dengan memakai penufup

kepala dan sorban, dan memakai sandal, benfuk mmbut dan dalam hal

pengawalan, dan kami fidak akan berbicam dengan bahasa mereka, dan

kami fidak akan memakai gelar dengan gelar yang dipakai oleh mereka,

dan kami tidek akan menulis pada cincin-cincin kami dengan fulisan

bahasa arab, dan karni fidak akan mengendami dengan pelana, dan

karni tdak akan menggUnakan senjata, dan Udak mernbawanya kemana-

mana, dan kami fidak akan membuat pedang, dan kami akan

menghormati omng-orang muslim yang sedang berada di majlis mereka

dan kami akan menunjukkan jalan (menuju majlis mereka) dan

menernpatkan mereka pada majlisnya.

Apabila mereka sedang dalam majlis maka kami tidak akan

sernbamngan memasuki rumah-rumah mereka, dan kami tidak akan

mengajarkan kepada anak-anak kami Al-Qur'an dan kami tidak akan

mengikuti salah satu dari seorang muslim unfuk berdagang kpruali

muslim tersebut mengajak kami, dan kami akan menerima setiap

muslim yang hanya singgah (di kota tersebut) selama 3 hari dan kami

akan menjamunya dan memberinya tempat menginap, apabila kami

menrbah atau mengingkari apa }lqng telah kami syaratkan terhadap diri

lorni ini malr3 status kami sebagai ahful dzinnnh akan dicabut, maka
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halallah diri dan harta kami ini sebagaimana yang telah kalian halalkan

kepada musuh-musuh kalian, inilah yang ditulis oleh Abdur Rahman bin
Al Ghanam kepada Umar bin Al Khaththab rg. dan Umar pun

menuliskan kepada mereka agar mereka mencap atau stempelapa yang

telah mereka ajukan ini dan mencantumkan dua huruf atas syarat yang

diberikan unfuk diri mereka, dan mereka tidak dibolehkan untuk

memberi apapun dari tawanan-tawanan kami dan barangsiapa yang

memukul seorang muslim dengan sengaja maka batallah perjanjian

tersebut maka Abdurrahman bin Ghanam pun mengirimkan syarat-

syarat yang diajukannya tersebut kepada orang-orang nasrani di Roma.
yang berada di kota-kota di wilayah Syam.7l

Inilah pers5nratan yang diajukan oleh Umar &. apabila

persTaratan tersebut telah disepakati kemudian ada diantara mereka
yang membatalkan sebagian dari syarat-syarat yang ada maka dari
perkataan AI Kharqi bahwa perjanjian tersebut dibatalkan, apa lrang
telah kami riwayatkan telah jelas atas perkataan mereka di dalam kitab
(sumt perjanjian tersebut): bahwa apabila kami melanggar (syamt-syamt

yang ada) maka halallah diri dan harta kami seperti kalian menghqlalkan

atas musuh-musuh kalian

Umar rg berkata: barangsiapa yang memukul seorang muslim

dengan sengaja maka lunfurlah perjanjian tersebut, karena ini adalah

penetapan (ahlul dzimmah) dengan bersyarat apabila syarat tersebut

dilanggar maka batallah status mereka sebagai ahlul dzimmah, seperti

kalau mereka tidak ingin mengikuti hukum-hukum islam di negeri

tersebut, dan AI Qadhi dan Syarif dan Abu Ja'far menyebutkan bahwa
persyaratan ada 2 macam:

Pertama, perjanjian akan luntur apabila ada yang melanggarnya

disebabkan ada 11 macam: 
"r,gg;. 

untuk memba5ar upd, lari dari

7r Tehh dijelaskan pada no. (34) pada masalah no. (1689).
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hukum-hukum kami apabila seomng hakim sudah memutuskan suafu

kepufusan, bersekongkol unfuk membunuh omng-omng muslim dan

menzinahi wanitia muslim dengan menjanjikan bahwa wanita muslim

tersebut akan dinikahinya, dan memftfuiah agama seorang muslim, dan

mencegat seorang muslim di jalan dan membunuhnya, dan

menempatkan mata-mata orang musyrik dimana-mana, menolong

omng-orang muslim atas imbalan pindah agama menjadi orang yang

musyrik atau menulis surat kepada omng muslim dengan fulisan Allah &
atau kitab seorang muslim atau agamanya atau Rasulnya dengan niat

untuk mengolok-olok.

Sedangkan poin pertama dan kedua lnng menyebabkan

seseorang dihapuskan perjanjiannya diakibatkan melakukan hal di atas

maka apabila poin pertama dan kedua ini dilanggar maka perjanjian

akan dibatalkan tanpa adanya perbedaan diantam madzhab ini adalah

perkataan dari madzhab Syafi'i, lpifu apabila mereka berencana

membunuh oftmg muslim dengan sengaja baik dengan cara sendiri-

sendiri melakukann5ra ataupun dengan bantuan ahlul harbi, karena suatu'

perlindungan akan diberikan apabila mereka menghindari hal tersebut.

Apabila mereka melakukannya maka perjanjian akan dibatalkan,

karena apabila mereka memerangi kita maka mereka harus dipemngi

ada dua riwayat dalam pernbahasan ini: pertama: bahwa perjanjian akan

dibatalkan disebabkan hal tersebut walaupun diberikan perqnmtan

kepada mereka ataupun fidak, maka madzhab s5nfi'i telah jelas dalam

masalah ini bahwa apabila fidak diberikan persyamtan kepada mereka

maka perjanjian tersebut tidak dibatalkan apabila meninggalkannya

dengan catatan tidak melanggar tiga peraturan yang pertama, karena

peratumn ini sudah dijelaskan maka akan dibatalkan perjanjian apabila

meninggalkann5B disetiap keadaan, Abu Hanifah berkata: perlanjian

. fidak dibatalkan kecuali seomng imarn yang melarangnya dengan

catatan frdak menyrlitkan baginl6 unfuk mengambil upeti dari mereka.
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Menurut pendapat kami: apa yang telah kami sebutkan

diriwayatkan "bahwa Umar menyerahkan seorang laki-laki (nasrani)

yang 'rngin memfitnah seorang perempuan muslim melakukan

perzinahan maka berkata: apa yang telah kami janiikan kepada kalian

dan laki-laki tersebut diperintahkan agar disalib di bait Al Maqdis."1z

karena terdapat bahaSn terhadap orang-oftmg muslim sama halnSn

keengganan dalam membayar upeti.

Kami katakan: tidak dibatalkan perjanjiannya apabila dia

melakukan hal yang telah dilarang maka akan ditegakkan terhadapnya

had atau qishash dan apabila tidak diwajibkan hadterhadapn5n maka'

dia akan terus melakukan halyang sama apabila salah safu dari mereka

ingin melakukan hal tersebut maka harus dilamng dan apabila dia

meninggal dalam peperangan maka perjanjiannSp akan dibatalkan dan

kami akan menghukumi mereka dengan pernbatalan perianjian atas

pilihan dari seomng imam yaifu disebabkan oleh 4 macatn:

pembunuhan, perbudakan, tebusan, keringanan seperti seomng

tawanan harbi karena dia adalah seorang kafir dan kita dapat

mensyamtkan apapun di negd kita tanpa kesepakatan dan akad sama

halnya seperti pencuri al-harbil* dikhususkan baginya dan bukan untuk

keturunannya, karena pembatalan apa lpng didapatkan dari selain

-mereka maka dikhususkan baginya seperti kalau dia datang dan

diwajibkan had ataukeringanan.

Pasal: Daerahdaerah muslim terbagi menjadi 4:

Pertama: Suatu tempat yang diternpati oleh orang-orang muslim

seperti Bashrah dan Kufah dan Baghdad dan Wasath maka tidak

dibolehkan ditempat itu membangun gereia dan sinagog (tempat

peribadatan orang yahudi) dan melakukan ritual sembahyang, dan tidak

72 Dikeluarkan oleh AMurrazzaq pada"Al*fishanna? (Jil. 10, no. 13979).
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dibolehkan membuat perjanjian atas hal tersebut dengan dalil yang

diriwayatkan oleh Ikrimah berkata, Ibnu Abbas berkata, "tempat 5nng

ditempati oleh orang arab bukan unfuk orang asing apabila mereka ingin

membangun sinagog dan tidak dibolehkan bagi mereka unfuk memukul

lonceng dan meminum khamar dan tidak dibolehkan mentemak babi"

diriwayatkan oleh Imam AhmadTs dan berhujjah dengannya, karena

negeri ini adalah milik orang-orang muslim maka tidak dibolehkan

membangun tempat peribadatan unfuk orang-orang kafir, dan tidak

didapatkan di negeri ini sinagog (tempat peribadatan orang yahudi) dan

gereja-gereja seperti gereja roma di Baghdad ini adalah kampungnya

ahlul dzimmah.

Kedua: Penaklukirn orang-orang muslim tidak dengan kekerasan

maka tidak dibolehkan mendirikan sesuafu didalamnya, karena negeri

tersebut adalah milik orang-omng muslim dan apabila didirikan sizsuatu

maka ada dua pendapat didalamnya:

pertiama: diunjibkan unfuk dirobohkan dan diharamkan untuk

dibiarkan begifu saja, karena negert tersebut milik omng-orang muslim

maka tidak dibolehkan didalamnya dibangun sinagog seperti negeri yang

telah ditaklukkan oleh omng-orcng muslim.

Kedua: dibolehkan, karena pada hadits Ibnu Abbas. "tempat

yang ditempati orang asing maka Allah & pun menaklukkannya untuk

orang-orang arab maka tempat tersebut berpindah tangan, maka bagi

orang asing adalah perjanjian unfuk tetap dapat tinggal ditempat

tersebut" dan karena para sahabat mereka banyak menaklukkan negeri-

negeri tanpa kekerasan, mereka tidak merobohkan gerejajereja yang

ada di negeri tersebut ini terbukti bahwa masih adanya gerejagereja dan

sinagog di negeri yang telah ditaklukkan oleh orang-omng muslim

73 flR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (Jil. 9, no. 202). Dan AMurrazzaq
pda"Al-Mtslmnnaf (Jil. 6, no. 10002).
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tersebut, dan umar bin Abdul Aziz telah menulis sebuah surat kepada

orang-orangnya agar tidak menghancurkan sinagog dan gereja dan bait
nar (rumah api), karena mereka telah sepakat unfuk tidak

menghancurkannya maka gereja dan sinagog tersebut masih ada di

negeri orang muslim tanpa ada yang mengingkarinya.

Ketiga: yang ditaklukkan orang muslim degan cara berdamai ada

dua macam: pertama: mereka mengajukan kesepakatan bahwa tanah

tersebut akan menjadi milik mereka, dan kita akan mengeluarkan pajak

dan mereka boleh membangun apa yang dibufuhkan mereka di

dalamnya, karena kota tersebut adalah milik mereka, kedua: mereka.
mengajukan kesepakatan bahwa kota tersebut adalah milik orang-orang

muslim dan mereka harus membayar upeti kepada kita dan dibolehkan

atau tidaknya membangun sinagog dan gercja ifu berdasarkan

kesepakatan dengan mereka, karena apabila dibolehkan membuat

kesepakatan dengan mereka bahwa semuanya adalah milik mereka

maka dibolehkan juga unfuk membuat kesepakatan dengan mereka

bahwa sebagian dari kota'itu adalah milik mereka maka gbreja dan

sinagog berada di daerah kita, dan yang utama adalah memtuat
kesepakatan dengan mereka seperti yang dilakukan oleh Umar;9,.

Disyamtkan pula kepada mereka dengan syarat-syarat yang

3udah disebutkan pada surat Abdur Rahman bin Ghanam "tidak

dibolehkan membangun sinagog dan gereja dan tempat para pendeta

dan tidak pula tempat persemedian para pendeta" apabila kesepakatan

tersebut sudah mutlak maka tidak dibutuhkan lagi persyaratan, maka ini
seperti kesepakatan yang dilakukan oleh Umar dan mereka mengambil

persyaratannya, dan orang-orang yang telah bersepakat dengan Umar

dan dinyatakan oleh umar bahwa mereka adalah ahlul dzimmah atas

surat dari Abdur Rahman bin Ghanam tersebut: keseluruhannya diambil

dari persyaratan Umar sedangkan gereja dan sinagog yanb ada di

wilayah orang-orang muslim yang demikian ifu berada pada zaman para
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penakluknya dan orang-omng setelah mereka dan disetiap ternpat kami

katakan bahwa dibolehkan menetapkannya dan fidak bolei
merobohkannga dan dibolehkan bagi mereka untuk mernperbaiki gqEa
dan sinagog tersebut, karena pelamngan tersebut meliputi pelarangan

merobohkannlra dan menghilangkannya.

Apabila sudah terlaniur dirobohkaA rnalo Udak boleh lagi

dibangun ini adalah perkataan sebagian ularna qaf i, dan dari Ahrnad:

dibolehkan ini adalah.perkataan Abu Hanifah dan Syafi'i, karena

membangun kembali setelah dirobotrkan sarna halnya dengan

membangun sebagiannSn salr atau merenornsi 1ang rusak, dan karena

merobohkannlra dibolehlon rnaka dibolehlnn irga mqnbangunnya

seperti halnln merobohkann3ra, kernudian arah dari perkataan Ahmad:

boleh bagi mereka unfuk kernbali setelah dirobohlan
maksudnya adalah apabila dirobohkan sebagiann!,a dan dilamng baginln

unfuk membangun kernbali bagan !,ang dfoobohlen dan apabila

dirobohkan keselunrhanryn rnaka digaburigkan antara dua riunyat.

Menurut pendapat kami: bahwa swat ahful kdrahunhrk 'lpd
bin Ghanam,74 "karni tidak mernperbaih bagian gere*tgerera kami yang

roboh" dan dirirlnptkan oleh Katsir bin Marmh berkata: aku

mendengar Umar bin Al-Khaththab berkata: Nabi $ b€msaMa ,'jangan
bagun gereta di wilayh islam dan langn FUiA bgian 5nng roboh

dariny2."zs Ini adalah Sere{a di negeri Islam rnaka tidak

dibolehkan seperti memulai unhrk mernbangururln.

Pasal Barangsiapa dari ahlul dzimmah membangun
maka fidak dibolehkan melarangnlra kecuali apabila

7a Dikelr,rarkan oleh Abu Ubaid pada "AhAmunf .
7sAs-Suyuthi telah menyebutkan rrrda 'Al Jan ul Jatyami- (h. 880) dan

dinisbatkan kepada Ad-Dailami dan hnu Asahrdari Ibnu urnar.
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bangunan mereka lebih tinggi dari bangunan orang-orang
muslim apabila bersebelahan, telah diriwayatkan dari Nabi $
bahwa beliau berkata: "lslam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi

darinya."ze Karena memang sudah derajat omng-orang muslim dan

ahlul dzinmah dilarang untuk membangun bangunan lnng lebih tinggi

daripada orang-orang muslim oleh sebab itu mereka dilamng

mernpersempit jalanan (disebabkan oleh bangunan mereka) dan mereka

tidak dilamng meninggikan mereka apabila tidak bersebelahan

dengan orang muslim, karena apabila mereka meninggikan bangunan

maka akan dapat mernbahapkan orang yang berada disebelah mereka.

sedangkan masalah boleh atau tidaknya merekb membangun bangunan

yang sama dengan bangunan orahg-omng muslim ada dua pendapat di
dalamnya: pertama: dibolehkan, karena benfuknya bukan persegi

panjang seperti orang-orang muslim, kedua: dilarang berdasarkan sabda

Nabi $:

JL;\)Wiv-,yi
"Islam ifu tinggi dan frdak ada gng lebih tinggr." dan

karena mereka dilarang unfuk menyerupai orang-omng muslim dalam

masalah pakaian dan model rambut mereka dan kendaman mereka

b"Srt juga dengan bangunan mereka, apabila seoftrng ahlul dzlmmah

memiliki rumah yang tinggi dan yang bemda disampingnya adalah

rumah orang muslim atau seorang muslim mendirikan rumah disamping

rumah seomng ahlul dzimmah atau seorang ahlul dzimmah membeli

rumah yang tinggl dari seomng muslim dan ahlul dzimmah tersebut

menempati rumah lrang dibelinya maka fidak" dibolehkan

76 HR. Al Bukhari dalam kitab "Al Jana* bab':Ida Aslama As-Shabf (Jil. 3,
no.258, Fath Al krl dan disambung oleh Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra (Jil.
3, no. 205) dari hadits Aid bin Amru.

@ - AI Mughni



merobohkannya, karena dia tidak meninggikan rumahnya dari rumah

orang-orang muslim-

Apabila rumahnya yang tinggi dirobohkan kemudian dia

memperbaharui bangunannya maka tidak dibolehkan baginya untuk

meninggikan rumahnya lebih tinggi dari rumah orang-orang muslim, dan

apabila dirobohkan disebabkan ketinggiannya melebihi ketinggian rumah

orang-orang muslim maka tidak dibolehkan baginya unfuk

memperbaharui bangunannya dan apabila bangunannya terpisah-pisah

maka tidak dirobohkan dan dibolehkan baginya untuk memperbaikinya,

karena dia adalah pemilik tetap dan boleh merenovasi bagian yang

terpisah-pisah seperti halnya gerqa.

Pasal: Tidak dibolehkan satu pun dari mereka

menempati wilayah Hijaz, dikatakan oleh Malik dan Syafi'i kecuali

apabila seorang raja berkata aku melihat dengan jelas tanah arab

keseluruhannya, karena Nabi $ bersaMa,

."/tr;;6t6;&j-,.Y
"Dua agama tidak akan menyefu di Jazirah 4r'u6,"77 dan

diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnadnya dari Umar bahwa dia

mendengar Nabi $ bersabda: "Akan aku keluarkan orang yahudi dan

nasmni dari jazimh amb dan tidak aku sisal<an kauali orang muslim"78

At-Tirmidzi berkata: ini adalah hadis rlasan shahih

77 HR. Malik dalam l$tab Al Muwaththa' (Jil. 2, no. 18 dan 892) dan Ahmad
pada Musnadnya (Jil. 6, no.2751.

78 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Pajak dan Kepemimpinan (Jil. 3,

no. 3030); Mr.rslim dalam pembahasan tentang Jihad (Jil. 3, no. 63 dan 1388h At-
Tirmidzi dalam pembahasan tentang sejarah (Jil. 4, no. 1607h Ahmad dalam

mustndnya (Jil. 1, no. 29 dan 32)dan (Jil. 3, no. 345) dan anadnya shahih.
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Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Nabi $ memberikan

nasehat dengan 3 macam, beliau bersabda,

,o,to'1, ,r1, -/o / o /o// o.r?, ro! o IlS_FlS ,4-ll yl-f Li # -;Jl l3v;l
';'2//

. a6r * ;e : i rl * 6 ;.i.. -s jl
"Keluarkanlah -rr*n dari Jazinh O*0, dan

benlah balasan yang baik kepada delegasi seperti balasan yang pemah

aku lakukan kepada merel<a" Namun dia tidak menyebutkan poin yang.

ketiga,"79 diriwayatkan oleh Abu Daud Jazirah arab yaitu dimulai dari

Iembah sampai pada penghujung Yaman.

Dikatakan.oleh Sa'id bin Abdul Aziz, Al-Ashma'i berkata: dari

pinggir Iraq sampai ke Adan Thul, dan dat', Tahamah dan dibelakangnya

sampai ke pinggir-pinggir Syam, Abu Ubaidah berkata: dailobang hafr

Abu Musa8O ke Yaman dan dari Raml Yabmitfr sampai ke Munqati'

As-Samawah,sz Al-Khalil berkata: dinamakan Jazirah karena, Bahr

Jabasfs seAarngkan laut l?rrbdan Fumtlermasuk kedalam Jazirah arab,

dan dinisbahkan ke arab, karena tanah, tempat tinggal, dan tambangnya-

adalah milik orang Arab.

79 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Jizyah (Jil. 6, hadG no. 3168,
Fath Al Barl; Muslim dalam pembahasan tentang wasiat. (Jil. 3, h.20, no.1257
dan 1258) dan Abu Daud dalam pembahasan tentang kepemimpinan (Jil. 3, no.
30291.

80 Hafr Abu Musa adalah sumur yang digali oleh Abu Musa Al Asy'ari dari
Bashrah sampai ke Mekkah lMulbm Al BuldanJil.2).

81 Yabnin Pasir yang tepiannya tidak dapat dijangkau dari arah kanan
pancaran sinar matahari dan HajrN Yamamah. Mu'jam Al Buldan, Jil. 4).

82 As-Samaw,ah Padang pasir As-&mawahantara Kufah dan Syam. (Mujam
Al Buldan, Jil. 3).

83 Bahr Al Jabaqt pda manuskrip Al Jaisy, Bahr N Jaisyadalah laut Qalzum
dan dikenal sekarang dengan nama laut merah.
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Ahmad berkata: Jazimh amb adalah Madinah dan sekitamln,

dengan maksud adalah dilarang bagi omng-orang kafir tinggat di

Madinah dan disekitamya, lnitu M€kkah dan Yamamah dan Khaibar

dan Yanba' dan Fidak dan disekitamp ini adalah perkataan Syafi'i,

karena belum jelas apakah dari Timaa atau dari Yaman, telah

diriwaSntkan dari Abu Ubaidah bin AlJarrah bahua beliau berkata,

bahwa akhir dari perkataan Nabi $ beliau ffiata,

)41 ';r;-;;rrt:;?f
" Keluarkanlah oftng-oftng tahudi dari Hihz."u

Sedangkan mengelmrkan orangorang Najran, bahwa Nabi $
telah membuat kesepakatan kepada mereka unfuk meninggalkan riba

dan mereka membatalkan kesepakatan tersebut,s dan maksud dari

hadits-hadits tersebut bahwa Jazimh amb itu adalah Hijaz, dinamakan

Hiiaz karena batas antam Tanrumh dan Najaddan bisa juga dikatakan

dari penghujung Hilrz seperti Tin:a'dan Fai& dan sernisalngn, karena

Umar tidak melarang mereka dari hal tersebut.

Pasal: Dibolehkan mereka memasuki Hijaz unfuk
berdagang, karena oftmg-oftmg nasrani mereka berdagang
di Madinah pada zarnan Umar &, dan mendatangi syeikh

Madinah dan mengatakan: aku syeil,.h nasrani, bahwa orang yang

t hhr Al Jabstr @ rnanuskrip At Jaby, &hr Al Jafsyadalah lan Qalatnt
dan dikenal sekarang dengan narna laut merah.

a4 HR. Ad-Darimi lJ:i.2, no.24981dan AI Bulhari rrrda At-Tarikh At l<aba,
Jil.4.

s HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pa}lk (Jil. 3, no. 3041) dan di-
dha'ifl<an oleh AI Albani.

tt6 Faid, suatu desa di pertengahan !ilan Mekkah dan Kufah. Mu'im Al
Buldan, Jil.3.
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engkau perintahkan telah meminta sepersepuluh kepadaku sebanyak

dua kali maka Umar pun berkata aku adalah syeikh al-hanif dan Umar

pun menulis sebuah surat agar tidak mengambil dalam safu'tahun ifu

kecuali hanya safu kali dan tidak diizinkan mereka menginap lebih dari 3

hari.87

Al Qadhi : mereka boleh menetap selama 4 hari,

dan hukum mereka memasuki Hijaz apabila diizinkan seperti hukum

ahlul harbi memasuki negeri muslim, apabila dia sakit di Hijaz maka

dibolehkan bagrnya untuk tinggal (lebih lama), karena apabila harus

pindah maka dapat menyusahkan sisakit tersebut maka dibolehkan'

untuk menetap bagi omng yang sakit, karena dia tidak dibufuhkan,

apabila dia memiliki hutang kepada seseorang dan oftmg yang

memberikan hutang memaksa untuk segera mengembalikan hutangn5a,

apabila sulit baginya unfuk membayamya maka dibolehkan baginlra

unfuk tingsal (lebih tama) agar dia dapat membayar hutangn5la.'

Jika dia perjanjian dengan orang yang telah

memberikannSn f,itang orang yang memberikan hutang tersebut telah

mengeluarkan hartan5a unfuk dapat diberikan kepada orcng !,ang ingtn

meminjam dan apabila hutang tersebut telah ditetapkan waktu

pembayarannya maka tidak mungkin diberikan kepada izin tinggal (lebih
-lama) karena dia dapat mewakilkan unfuk membayarkan hutangnya,

disebabkan hal tersebut maka dibolehkan baginya untuk tinggal dan

menjual kembali bamng-barangnya dan kemungkinan dapat dibolehkan,

karena dalam ka,rajibannya adalah meninggalkan dan membawanya

bersamaan apabila hartanya hilang.

Hal ini disebabkan karena bamng-barang dari luar. dilamng

masuk ke Hijaz maka maslahat mereka pun hilang dan bahaya pun

menghampiri mereka karena telah memboikot barang-barang dari luar,

87 Tehh dijelaskan pada masalah no. 1698.

W - Al Mughni



maka masih diragukan apakah dilarang tinggal atau tidak, karena dia

memiliki pilihan untuk menetap, apabila dia ingin pindah dari Hijaz ke

tempat yang lain maka dibolehkan, dan dia harus tinggal selama 3 hari
juga atau 4 hari tetapi masih diperdebatkan (apabila 4 hari), dan

dibolehkan juga apabila dia ingin pindah dari Hijaz ke tempat yang lain

apabila dia mendapatkan izin tinggal selama 1 bulan, apabila dia wafat
di Hijaz maka diharus dimakamkan disitu, karena akan sulit apabila

mayatnya dipindahkan dan apabila dibolehkan menetap bagi orang yang

sakit apalagi memakamkan mayat.

Pasal: Sedangkan wilayah AI Haram maka tidak
dibolehkan bagi mereka memasukinya, dikatakan oleh Syafi'i,

Abu Hanifah berkata: mereka boleh memasukinya sama seperti mereka

memasuki Hijaz keseluruhannya, asalkan jangan membuat tempat
tinggal disana dan dibolehkan memasuki disekitar Ka'bah dan dilarang

untuk membuat tempat tinggal disekitarnya dan tidak dilarang untuk
masuk seperti halnya Hijaz.

Menurut pendapat kami: firman Allah @:

f' 3.1 3K;5i frLYjJ(. 3-5\ \iT\{"

if;+ 613 7t n try ,J, iVaJI 
';*3r \;,j1

'^ifr !y"Mb\- 4\r;3 a tfr 4 nz( 1( .'.-b.,3 {l-e

"Hai omng-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang
yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam
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sesudah tahun ini. dan jika kamiu khawatir meniadi miskin, maka Allah

nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dai karunia-N3n, iika Dia

menghendaki. Saungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Bijaksana. (Qs. At-Taubah l9l 281Maksud darj Al Hamm dengan dalil

firman Allah & , " wa in khiftum 'ailatad' dimaksudkan adalah bahaya

apabila memperlambat menerima barang-barang dari luar ke Al Haram

bukan bermaksud masjidnya dan dibolehkan menamakan haram dengan

masjidil haram dengan dalilfirman Allah &:

4GJi ;"-Yr G. fr .*xJt 6; G 5i';jA

ifryW,; u |4h,X;Ki"a5l3"'.ti *rfr Jy

@ i-;$Uili
"Maha suci Allah, Snng telah menpuialankan hamba-N5n pada

suatu malam dari Al Masiidil Hanm ke Al Masiidil Aqsha 5ang telah

Kami berkahi sel<elilingn5n agar kami palihatkan kepadanSa sebagian

dari tanda-knda (kebesann) kami. SesungJuhn5a Dia adalah Maha

Mendengar lagi Maha merzgetahui. (Qs. Al Israa' [17]: 1)

Bahwa Allah & telah memperjalankan hambaNya dari masjid Al

Aqsa yaitu dari luar masjid dan berbeda dengan Hiiaz, karena Allah &
melarang dengan izinNya di Hijaz a5nt ini turun omng yahudi bemda di

Khaibardan Madinah sedangkan dari kedua kota ini termasuk kedalam

wilayah Hijaz dan mereka tidak melarang unfuk menetap di tempat ifu

dan orang yang pertama membolehkan adalah Umar 4&.88 l\arern Al
Hamm adalah tempat mulia karena Al Hamm adalah tempat ibadah

maka diharamkan berburu dan menanam disekitamya atau berlindung di

dalamnya dan tidak dapat diqiyaskan selain itu dengannya, apabila ada

s HR. Al Baihaqi pada'Sunan Al Kubn", Jil.9.
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orang kafir yang ingin masuk kedalamnya maka harus dilarang, apabila

niatnya untuk memindahkan perbekalan atau berdagang maka dia harus

dikeluarkan darinya.

Apabila dia seorang utusan kepada seorang imam di AJ Hamm

maka seorang imam harus mendatanginya dan barangsiapa yang

mendengar surat yang dibawanya dan ingin menyampaikannya kepada

imam tersebut apabila dia mengatakan: aku harus menemui imam maka

disebabkan oleh maslahat ifulah seorang imam harus menemuinya dan

tidak diizinkan baginya untuk memasuki Al Haramapabila dia memasuki

Al Hamm padahal dia sudah mengetahui bahwa yang dilakukannya itu

dilamng maka harus dimarahi dan apabila dia masuk kedalamnya

sedangkan dia tidak mengetahui bahwa haltersebut dilarang maka harus

dicegah saja, apabila dia sakit di dalam Al Hammatau wafat maka harus

dikeluarkan dan tidak boleh dimakamkan di Al Hamm, karena.kemulian

N Hamm sangat tinggr.

HUaz dibedakan dalam dua pendapat: pertama, bahwa

memasuki Al Hanm itu dihammkan dan menetap didalamnya itu

dihammkan berbeda dengan Hijaz. Kedua: bahwa keluar dan N Haram

ifu mudah mungkin karena dekatnya jarak darinya dan keluar dari Hijaz

apabila sakit ifu sulit dan dilarang apabila makamnya dibongkar dan

dikeluarkan maSnhrya kecuali apabila sangat sulit untuk dikeluarkan

maka akan tetap disifu, apabila mereka membuat kesepakatan dengan

imam agar dapat masuk ke N Hamm dengan memberika ganti maka

kesepakatan tersebut batil. Apabila mereka memasuki bagian yang telah

mereka sepakati, maka tidak perlu bagi mereka unfuk memberikan

gmfi, karena mereka telah menepati apa yang telah disepakatkan

kepada mereka dan apabila mereka sampai sebagiannya maka akan

diambil gantinyn sesuai dengan jumtahnya, masih diragukan apakah

dikembalikan kepada mereka atau tidak, karena apa yang telah mereka
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tunaikan itu tidak bemilai apa-apa karena sebuah ketetapan tidak
diwajibkan ganti karena bentuknya sudah batil.

Pasal: Sedangkan mesjid-mesjid yang sudah
ditentukan maka tidak dibolehkan mereka untuk
memasukinya tanpa seizin dari orang-orang muslim, karena
Ali &. melihat ke arah seorang majusi sedangkan Ali berada di atas .

mimbar karena orang majusi tersebut telah masuk kedalam mesjid dan
Ali pun turun serta memukul dan mengeluarkannya dari pintu kindah
apabila diizinkan bagi mereka untuk memasukinya maka dibolehkan dari
madzhab, karena Nabi # mendatangi mereka ketika ahlu thaif
berkujung dan beliau pun memerintahkan supaya mereka keluar dari
mesjid sebelum mereka masuk Islam89 Sa'id bin Al-Musib berkata:
ketika itu Abu sufi7an memasuki mesjid Madinah dan dia masih dalam
keadaan musyrike0 dan umair bin wahab masuk ke dalam mesjid
sedangkan Nabi # berada di dalamnya dan Allah & pun

menganugerahkan keislaman kepadanya.gl 
/

Diriwayat yang lain: tidak dibolehkan memasukinya, karena Abu
Musa ketika masuk dan didalam ada Umar dan didalam juga ada sebuah
surat yang difulis untuk perhitungan pekerjaannya umar berkata
kepadanya: panggil orang yang telah menulisnya supaya dibacanya
berkata: bahwa dia tidak bisa masuk ke dalam mesjid berkata: dia tidak
boleh masuli? Berkata, dia adalah orang Nasrani,g2 ,,Ini 

adalah
persepakatan diantam mereka bahwa tidak dibolehkan basinta unfuk

89 HR. Abu Daud datam pembahasan tentang pajak dan kepemimpinan (Jil. 3,
no. 3026) dan sanadnya dha'if.

e0lbnu Hisyam telah menyebutkannya pada As^simh(Jil. 4, h.3o-31) ditahqiq
oleh kami.

91 Ibnu Hisyam telah menyebutkan pada "As-ginh" (Jil.2, no.267) di-tahqiq
oleh kami.

e2 HR. AI Baihaqi dalam,Sunan Al Kubra (Jil. 9, no. 204) dan(Jil. 10.

EI - AI Mughni



memasuki masjid." Ini menunjukkan suafu bukti bahwa ini sudah

ditentukan oleh merek, dan karena pembahasan janabh dan'haid dart

afas tidak dibolehkan menetiap atau berdiam di dalam masjid apalagi

omng png musyrik.

Pasal: Yang diambil dari ahlul dzimmah terbagi
menjadi 5 bagian: Pertama: suafu penetapan fidak
sempurna kecuali dengan menyebutkannya ada 2 macam:
membayar upeti dan mereka harus mentaati hukum-hukum islam,

apabila salah satu dari keduanya tidak ditunaikan maka akad tidak

disahkan, atau makna keduanya adalah tidak mememngi omnsforang

muslim.

Kedm: adanya bahaf bagi orang-orang muslim pada diri

mereka ada 8 rncam telah kami sebutkan pada pernbahasan

sebelumnSTa

Ketiga: .adan32a celaan terhadap ormg-ormg muslim yaitu

dengan menielek-jeleldon hrhan mereka kitab mereka agarna mereka

atau Rasul-Rasul mereka.

Keernpat: AdanSn penonjolan terhadap kemunkamn dalam hal

ini adal 5 rnacam: mernbangun sinagog dan gerefir, mengangkat suara

mereka pada saat mereka mernbaca kitab suci mereka diantara oftrng-

orang muslim, menjml khannr dan babi secam temng-terangan dan

memukul lonceng dan meninggrkan bangunan mereka lebih tinggi dari

pada orang-omng muslim, dan menetap di Hijaz dan

memasuki wilayah Al Hamm maka mereka harus dilamng walaupun

dengan berslnrat ataupun tidak pada keseluruhan dari pernbagian yang

tiga ini.

Kelima: menyertrpai omng-omng muslim ada 4 rnacarn:

menyenrpai paloian mereka dan model rambut mereka dan kendaman
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mereka dan gelar mereka, adapun pakaian orang muslim adalah mereka
mernakai pakaian yang tidak menyerupai wama dari seluruh pakaian
kebiasaan pakaian orang yahudi berwama madu dan kebiasaan pakaian
orang nasrani benruama kehitarn-hitaman, ini hanya unfuk safu pakaian
bukan keseluruhannya unfuk menonjolkan perbedaan, dan ditambahkan
dari hal ini yaifu mengikatkan sabuk di atas pakaiannya apabila dia
seorang nasrani atau tanda berikutnya adalah seperti kain yang
dibuatkan di sorbannya atau penufup kepalanya yang wamanya berbeda
dan dilehemya diikat dengan sesuatu yang terbuat dari timah atau besi
yang dapat mengeluarkan suara untuk membedakan antaranya dengan
orang-orang muslim sedangkan perempuan-perempuan mereka
memakai pakaian lnng berwama juga dan mengikatkan sabuk di bawah
pakaian mereka dan ada yang diikatkan dileher mereka, dan mereka
tidak dilarang memakai pakaian kebanggaan atau sorban kebanggan
atau sejenis pakaian luar.

Sedangkan bentuk rambut mereka. menghapus permukaan
kepala mereka dan memotong rambut mereka, dan mereka tidak
membedakan benfuk rambut mereka, karena Nabi membedakan benfuk
rambutnya.93

sedangkan kendaraan mereka tidak mengendarai kuda, karena
mengendarainya suatu kehormatan, dan mereka mengendarai selain dari
pada kuda dan mereka tidak mengendarai dengan pelana dan mereka
tidak boleh mengendarai di tengah jalan, diriwayatkan oleh AI Khilal
dengan isnadnya bahwa umar memerintah Bajaz Nawashi seorang

93 HR. Al Bukhari dalam kitab ,,Al-bbbs,,6ab.N-Farqd,(Jil. 10, no. S9lZ,
Fath Al Barl dan Muslim (Jil.4, Fadhail, h.90, no. 1g17 danlglg)dan Abu Daud
pada "At-Tarajjul' (Jil. 3, no. 4188) dan Malik pada "Al-Muwaththa' (Jil. z,
h.948; no. 3) dan lbnu Majah pada"Al-Libas" (Jil. i, no. 3632).
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ahlul dzimmah unfuk memperluas daerah dan mengendarai Al Akfu,s+

dan mereka dilarang unfuk membuat pedang dan membawa senjata,

sedangkan gelar mereka dilarang memakai gelar orang-orang muslim

seperti Abu Al Qasim dan Abu Abdullah dan Abu Muharnmad dan Abu

Bakar dan Abu Hasan atau menyenrpainSn dan mereka tidak dilarang

memakai gelar 5rang lain bahwa Ahmad berkata kepada Thayyib

seoftmg nasrani, Wahai Abu Ishaq dan berkata: bukankan Nabi $
ketika datang kepada Sa'id bin hadah berkata , "apkah kami tidak

melihat aW tnng dikatakan oleh Abu Al Hubbab,"es dan berkata: untuk

uskup Mjran , "telah masuk islarn Abu Al Harits,"96 dan Umar berkata

pada orang-orang nasmni , "wahai Abu Hian jit<a angkau masuk islam

nnka angl<au selamat"

Pasal: Apabila ditetapkan kepada mereka dzimmah
maka alon difulis nama-nama mereka dan nama orang fua
mereka iumlah mereka keadaan mereka dan agama mereka
maka akan dikatakan fulan ibnu fulan, fulan bentuknya
tinggl abu pendek, hitam atau putih atau sedang, bola matanyra

hitam, hidungnyra mancung den lain-lain, ini adalah contoh dari sifat-sifat

mereka png membedakan antara safu dengan Snng lainn5ra dan

membuat dari 10 olang pengawas akan mengawas omng yang sudah

baligh dari mereka atau omng yang sehat (mentalryn) mengawas atau

menjaga orang png sakit mentalryTa (gila), atau mendatangi omng yang

tidak dapat hadir, selamat atau mati ini dilakukan untuk menjaga upeti

mereka.

% Dikeluarkan oleh Abu Ubaid pada "N-Amwaf (h.55, no. 137) dari }rlan
Abdullah bin Amru dari Nafi' dan Aslam sanadnya'Ajib diriwayatkan dari lbnu
Umar dari Nafi' dan Aslam.

es t ihat Alzlam Ahlul Zmrraholeh lbnu Al-QaWim, Jil. 2.
s6 Dkauarkan oleh AMurrazzaq pda"At-Mwtnnmf, Jil. 10.
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Pasal Apabila seorang imam wafat atau furun (dari
jabatannya), dan digantikan oleh omng lain, apabila dia mengetahui

apa yang sudah ditetapkan kepada seomng ahlul dzimmah oleh

pemimpin sebelumnya maka akad tersebut dinyatakan sah, kaiena para

Khulafa' telah menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Umar dan

mereka tidak memperbaharui akad selainnya, karena a'du az4zimmah

bersifat selamanya, apabila rusak maka akan diperbaiki, apabila dia tidak

mengetahui maka harus disaksikan oleh dua orang muslim atau

perintahnya jelas unfuk dilaksanakan.

Apabila keadaan mereka berbeda-beda' maka imam harui
bertanya kepada mereka, apabila mereka menyangka bahwa perjanjian

seperti yang sudah disepakati maka upeti sebelum perkataan mereka

dan dilaksanakan, dan apabila dibufuhkan maka harus bersumpah,

apabila telah jelas bahwa mereka telah membatalkan persyaratan maka

harus kembali kepada pembatalan mereka apabila mereka berkata: kami

sudah membayar seperti ini seperti ini upeti sebesar ini maka mereka

hams. bersumpah dengan sekali sumpah saja, bahwa gnng sebenamya

mereka bayar adalah upeti, dan Abu Al-Khitab memilih bahwa apabila

seorang imam tidak mengetahui apa-apa yang telah dijanjikan kepada

mereka maka penetapan mereka harus diperbaharui kembali, karena

akad pertama ifu belum ditetapkan maka sama halnya dengan tidak ada.

.

L7O1. Masaliah: Abu A{ Qasim Al Kharqi berkata,
"Barangsiapa 5lrang lari dari ahlul dzimmah ke dar Al Harbi
disebabkan oleh dibatalkan perjanjiannya maka dia kembali
menjadi ahlul harbi."

Maksudnya adalah maka hukumnya adalatr hukum ahlut harbi

walaupun dia seomng laki-laki atau perempuan, ketika dia menjadi ahlul

harbi kembali maka dibolehkan baginya dari apa-apa yang telah
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dibol€hkan kepada ahlul harbi lang hin seperti mernbunuh,
mernperbudak, dan mengambil harta, apabila seorang ahtul zimmahlui
dengan kehrarganln dan anak-anaknp maka dibolehkan kepada orang

3larry sudah baligh dari mereka seperti yang dibolehkan kepada ahlul
lnrbl dan tidak dibolehkan menawan anak-anakn3p, karena batalnya

status mereka sebagai ahlul dzinmah ifu terhadap orang-or?rng yang

sudah baligh bukan unfuk anak-anak.

PasaL Apabila suatu kelompon membatalkan stafus

-.-trk sebagai ahlul dzimmah maka dibolehkan memerangi
me-reka dan membunuh mereka, apabila hanya sebagiannya saja

maka akan diL{rusukan pembatalan stafus kepada orang yang

mernbatalkannya saia dan bukan unfuk orang s/ang fidak mau
mernbatalkannSB apabila mereka belum membatalkannSn akan tetapi
takut untuk menrbatalkannla maka fidak dibolehkan menghapus
perjanjian mereka, karena 'aqdu adz4zimmah adalah hak'mereka
dengan dalil bahua imam harus menerima mereka berbeda dengan
'aqdu al-anzan dan hadnah karena ifu unfuk kepentingan orang-orang
muslim, karena 'qdu adz4zinmah ifu sifafurya pasti karena unfuk
selamaftp oleh sebab itu apabila dibatalkan oleh sebagian ahtul
dzimmah dan sebagiannya lagi hanya diam maka tidak harus bahwa
diamnya mereka ifu adalah isyarat bahwa mereka membatalkan
perjanjian apabila itu terjadi pada 'aqdu al-hadnah maka itu sudah
dibatalkan.

PasaL Apabila seseorirng ditetapkan sebagai ahlut
dzimmah maka mereka hanrs dilindunginya oleh oftmg-
orang muslim, ahlul harbi dan ahlul dzimmah, perjanjian
:tersebut lnng menyebabkan dia dilindungi, oleh seb.ab itu Ali

Yi ,,
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rg. berkata: maka mereka diperintahkan untuk membayar upeti agar

harta mereka seperti harta kita dan jiwa mereka seperti jiwa kita dan

Umar rg, berkata di dalam wasiatnya kepada orang yang akan menjadi

Khalifah setelahnya: aku berwasiat agar ahlul dzimmah yang tinggal

bersama orang-orang muslim agar menepati apa yang telah

disepakatkan dengan mereka dan mengetahui segala permasalahan

mereka.97

Pasal: Apabila bermasalah antara muslim dengan
ahlul dzimmah maka masalah mereka harus diputuskan,
karena Ali menjaga ahlul dzimmahdari kezhaliman orang muslim begifu

juga sebaliknya, apabila diantara mereka bermasalah maka seorang

hakim boleh memilih antara mereka atau berpaling dari mereka seperti

firman Allah @'

3&, bg"+;3"$6JU ?;c 5t{5
ir%- J5 Aa "bi ot r#,?;1 f -ri{ &6
44:I'1 

-,'y-Wy # &6 (K 1fi'r#.
(4r;5

"Mereka ifu adalah omng-omng Snng suka mendengar berita

bohong, banSnk memakan yang hamm. jika mereka (omng Yahudi)

/atang kepadamu (unfuk meminta pufusan), maka pufuskanlah (perkara

itu) diantara mereka, atau berpalinglah dai mereka; jika kamu berpaling

97 Dikeluarkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan tentang Jihad (Jil. 5, no.
3052, Fath Al Barll6ab " yuqatil 'an ahli azdzimmalf' dan Al Baihaqi dalam Sunan
AlKubra, Jil.9.
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dai mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu

sedikitpun. Dan jfta kamu memutuskan perkara mereka, maka

pufuskanlah (perkam itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya

Allah menyukai orang-oft,ng lnng adil. (Qs. Al Maa'idah 15] 42)

Apabila seorang imam memutuskan hukuman diantara mereka

maka tidak boleh menghukumi mereka dengan hukum islam

berdasarkan firman Allah

'Dan jika kamu memufuskan perkam merel<a, maka

putuskanlah (perkam itu) diantam mereka dengan adil.' (Qs. Al

Maa'idah 151:42l.

Apabila seorang istri merninta ditalak oleh suaminya atau zihar

dan ila'(sumpah suami kepada istri) maka disemhkan kepada seorang

suami antara melakukannSn atau meninggalkannSra berdasarkan firman

Allah &,

Wutr&6

"*OAf "r{ri'{*63.,it4-"u

oL)

"jika mereka (omng Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta

pufusan), maka (perkam ifu) diantara mereka, atau

berpalingtah dari mereka; jika kantu berpaling dai mereka." (Qs. Al

Maa'idah l5l:42).

Apabila suaminya dihadirkan maka dia harus dihukumi seperti

yang telah dihukumkan kepada seorang muslim dengan perkara yang

sama, apabila suami telah men-zhihar istrinya maka dia tidak boleh

menggaulinya sampai seorang suami tersebut meminta ampun (kepada

Allah &) dengan cara memberi makan, karena dia tidak memiliki budak

muslim dan'dia tidak berhak membelinya dan puasanya tidak disahkan.
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Pasal Pengokohannya tidak dibolehkan dengan
memberi mushaf dan hadits Nabi S dan fiqh apabila dia
melakukann5p maka pembelian tersebut batil karena akan
menjadi sia-sia Ahmad memalruhkan membeli pakaian yang
difulis nama Allah &, Muhanna berkata aku bertanya kepada

Ahmad Abu Abdullah apakah dimakruhkan kepada seorang muslim

mengajarkan Al Qur'an kepada laki-laki majusi? Dia berkata: apabila dia

masuk islam maka dibolehkan, apabila fidak maka dimakruhkan

menempatkan Al Qur'an tidak pada tempatrya, aku katakana apabila

diajarkan kepadanSn beshalawat kepada Nabi S? berkata: boleh, dan.

Al-Fadl bin Ziyad: aku bertanya kepada Abu AMullah bahua bolehkah

seseorang memberikan jaminan mushaf kepada ahtut itzlnmatf
Berkata: tidak boleh, Nabi $ melarang bepergian dengan membawa Al

Qur'an ke negeri musuh ditakutkan apabila Al Qur'an telsebut diterima

atau diambil oleh musuh.98

Pasa} Tidak boleh menghadirkan mereka didalam
suafu majlis dan mendahului men[Jucapkan salam kepada
mereka, seperti 5nng diriwayatkan oleh Abu Humimh bahwa Nabi $
berkata:

;Arrsl: rfl'u' 's)f,Jii:)
Y

Wbl J\i',i>e *pt G'i,Ll
"Jangan dahulukan mengucapkan salam kepda omng yhudi

dan nasmni apbila salah safu diantam kalian dengan

98 Tehh dijelaskan pada no. Jit. 1.
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mereka dijalan dan desaHah mereka agar menuju ketepi jalan."99

dikeluarkan oleh At-Tirmidzi.

Kemudian dilanjutkan dengan pendapatnya yang menyebutkan
ini adalah hadits hasan shihih, dan diriwayatkan dari Nabi $ bahwa

beliau berkata: "Besok kami akan datang Wgt-Wgt maka janganlah

kalian mulai mengucapkan salam dan apabila mereka memulainya maka

katakanlah kepada mereka: 'alaikum."100 Dikeluarkan oleh Imam

Ahmad dengan isnadnya dari Anas bahwa dia berkata: ."dilarang

kepada kita atau kita diperintahkan untuk tidak menambahkepada ahlul
kitab 'ala ualaikum.lol Abu Daud berkata telah kukatakan kepada Abu
Abdullah dimakruhkan apabila seorang muslim mengatakan kepada

seorang ahlul dzimmab. bagaimana engkau? Atau bagaimana

keadaanmu? Atau bagaimana engkau? Atau semacam ini? Berkata:

betul ihi menurut aku lebih baik daripada mengucapkan salam.

' Abu Abdullah, dia berkata: apabila engkau berpapasan

dengannSn di jalan maka janganlah lapangkan baginln, ini telah

dijelaskan pada hadits Abu Huraimh, dan diriwayatkan dari hnu Umar
bahwa dia berjalan dengan seseomng dan omng tqsebut mengucapkan

salam dan dikatakan bahwa dia adalah omng kafir maka berkata:

balaslah salam kepada orang yang telah mengucapkan salam kepadamu
maka dia pun membalasnya maka berkata: Allah & akan

99 HR. At-Timidzi dalam As..5igr(Jil. 4, no. 1602) Abu 'lsa berkata : hadits ini
hasan shahlh, dan Muslim (Jil.4, salam, no. 1707, h.13) dan Ahmad pada
musnadnya (Jil. 2, no. 263,266,346,444,459,525) dan sanadnya shahih.

100 Dikeltnrkan oteh Ahmad pda "Musnaalnlra" (Jil. 6, no. 398) dan Al-
Haitsami menyebutkan pada "N-Mujamm' (Jil. 2, no. 41) dan berkata :

diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani pada "Al-l<abif dan menambahkan
"apabila mereka datang kepada kita dan mereka mengucapkan salam maka kita
katakan : ormlaikum" dan salah satu dari kedua sanadini Ahmad dan Thabrani r4hr
nya adalah npl shahih.

101 p1"1*rkan oleh Ahmad pada Musnadn5n (Jil. 3, no. 113) dan
Abdurrazzaq pada "N-Mushannaf (Jil. 6, h.11, no. 9837) dan sanadnya shahih,
dan dlsebutkan oleh Al-Haitsami paida"Al-MuJamma,"Jil. 8, no. 41.
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memperbanyak harta dan anak-anakmu kemudian ia menoleh ke arah

sahabat-sahabahrya dan berkata: perbanyaklah upeti, Ya'qub bin

Bakhtan berkata: aku bertanya kepada Abu Abdullah aku katakan: kami

mendatangi rumah orang yahudi dan nasrani dan disana ada orang-

orang muslim yang mengislamkan mereka? Berkata: beful, ucapkanlah

salam kepada orang-orang muslim, dan ditanya tentang berhubungan

dengan ahlul dzimmah dan dimakruhkan.

Pasal: Sebagian ahlul dzimmah mengatakan bahwa
upeti tidak diwajibkan bagi mereka karena mereka memiliki'
surat dari Nabi yang menyebabkan mereka tidak membayar
upeti maka ini tidak benar dan ditanya tentang itu kepada
Abu 'Abbas bin Sirij maka berkata: sebagaimana telah di nukit
dari salah safu dari orang-orang muslim, dia mehgatakan bahwa mereka

diminta unfuk mengeluarkan upeti dan mereka mengeluarkan sebuah

surat yang fulis oleh Ali ,{S dari Nabi $ surat ifu menjelaska5r tentang

kesaksian Sa'ad bin Mu'az dan Mu'awiyah serta sejamh setelah

kematian Sa'ad dan sebelum Mu'awiyah masuk Islam.

Ini adalah bukti bahwa'mereka tidak diwajibkan membayar

.upefi,102 karena perkataan mereka tidak dapat diterima dan tidak ada

yang melihat ini ada omng yang bersandar pada riwayat ini.

Pasal: Abu Al-Khitab berkata, 'Mereka diuji ketika
mengambil upeti. langkah mereka dipercepat dan tangan-tangan

mereka bergerak sangat cepat."

Hal ini merujuk kepada firman Allah &, "(Yaitu omng-orang)

yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka rpembayar

102 65.1Thabaqat As-Syafi'iyah (Jil. 4, h.35).
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ji4nh dargan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. At-

Taubah l9l: 291. Dkatalon kepada orang-omng SEng tunduk, mereka

harus mernbalprri4rah dan memberlakukan hukum-hukum kami kepada

mereka. Mereka juga Udak diperbolehkan mengirimkan jizyah itu,

melainkan mereka hadir sendiri dan melaksanakan keunjibannya.

Merelo png mernbaSpr berdiri, sedangkan lnng menerima duduk.

Mereka fidak ditelon dalam memberikan ii4lah, dan mereka juga tidak

disiksa jil<a fidak mampu untuk membayamln. &bab Umar 4S telah

mendapatkan bantnk harta di Baitul mal.

Abu Ubaid berkata, "SalE mengim berasal dari jizyah." Lalu

Umar Hata, "Jika .dernikian, aku telah mengira kalian telah

mencelakakan manusia." Mereka menfirwab, "Tidak lomi
mengambilnp dari mereka yang Udak rEunpu, melainkan lorni

." Umar berkata lagi, "l!n tidak dipecut dan tidak pula

diganfung." Mereka menirwab, "lya benar.".

Umar rg, kernudian berkata, "Segala puii bagl Allah'fng telah

menpdikan hal ihr tidak berada di tangan saln dan juga bulon dalam

kekuasaan saya." Sa'il bin Amir bin Hadzim kernudian datang kepada

Urnar S, lalu Umar menrukul dengan pecutqn. Sa'id berkata,

"Cambukanmu telah mendahuluiku. Jika engkau hukum kami, mal<a

lGrni akan b€rsabar. Tetapi jika engkau mernaafkan, maka kami akan

Jika engkau m€ncelaku, maka biarlah aku menjadi tercela."

Urnar $, lalu berkata, "Bagi omng muslim inilah kamjibanryn,

mengapa kamu terlambat mernbapr upeti?" Dia menjawab, "Engkau

menyruh kami agar tidak melebihi pernballaran pam petani, yaifu

€rnpat dinar. Maka kami fidak melebihkan dari itu, akan tetapi kami

sampai sarna dengan penghasilan mereka." Umar berkata,

"AInr akan menyingkirkan apa !,ang kamu suka." Driwa3ntkan oleh Abu

Ubaid.
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Abu Ubaid kemudian berkata, "Adapun alasan menunda hingga
pendapatannya sama adalah sebagai bentuk belas kasihan kepada

mereka." Dia menambahkan, "Kami tidak pemah mendengar
permuftan upeti dan jizyah pada suatu waktu, selain ini. Ali bin Abi
Thalib pemah mengutus seseorang ke daerah Akbari, dia kemudian

berkata di hadapan orang-orang, "Janganlah kalian membiarkan mereka

tidak membayar upeti sekalipun safu dirham."

Pasal: Imam Ahmad berkata-tentang seseorang suami
yang memiliki istri seorang nasrani, "Tidak diperbolehkan bagi'
istrinya untuk keluar melaksanakan shalat Id atau pergi ke tempat baiat,

dan suami hendaknya dapat mencegahnya. Demikian juga jika budak
perempuan seorang nasrani, dia ditanya, "Apakah fuannya juga

melarangnya meminum khamar?" Dijawab, "Hendaknya dia

mengruruhnya, jika dia tidak menerimanya, maka dia tidak bisa

melarangnya."

Jika dia meminta dari tuannya unfuk dibelikan sabuk?" Dia

menjawab, "Tuannya tidak membelikan sabuk unfuknya, melainkan

biarkan dia membeli unfuk dirinya sendiri. Dia kemudian ditanya tentang

ahludz dzimmah yang bermain riba, menjual khamar dan babi,

kemudian hasil penjualannya diserahkan ke tangannya." Dia menjawab,

"Tidak semestinya dia mengeluarkan sesuatu apapun darinya. Sebab hal

itu telah berlalu ketika dia dalam keadaan kafir, dan ini menyerupai jika

mereka menikah ketika masih kafir, lika dia masuk Islam.

Imam Ahmad ditanya tentang dua orang majuzi yang

menjadikan kedua anaknya muslim, kemudian meninggal dunia,

sedangkan anak itu masih berusia lima tahun. Dia menjawab, "Anaknya
dikuburkan di kuburan orang" muslim, sebagaimana sabda Nabi $,
"Maka kedua orang fuanya yang menjadikannya Yahudi dan Nasrani
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serta majuzi."l03 yuloudnlp adalah bahwa kdua anak itu belum

menjadi majuzi, melainkan tetap pada fitrahnya.

Abu Abdillah pemah ditan5n tentang anak-anak orang musynk,

lalu dia berkata, "Memiuklah kepada saMa Nabi $, "Allah lebih

mengetahui apa lnng telah mereka lakukan." Dia berkata, "lbnu Abbas

berkata, "Maka kedua oftmg fuanln menjadikann3p yahudi dan nasrani,

hingga Allah mendengar dan lebih mengetahui apa yang telah merbka

lakukan."

Dia kemudian meninggalkan perkataan hnu Abbas dan dia

ditaqra oleh anak AsySyafi'i, lalu dia menjawab, "Wahai Abu Abdullah,

anak keturunan, apakah mereka musyrik atau muslim?" Dia berkata,

bahwa ini adalah masalah keraguan. Dia lalu berkata, "Wahai anak kecil,

apakah kamu bertanya tentang ini?"

Imam Ahmad berkata, "Kami mernahami hadits ini sebagaimana

yang disampaikan dan fidak mengatakdn sesuafu apapun." Dia

kernudian ditanp tentang anak-anak kaum mr.rslim. DQ menjawab,

"Tidak ada perbedaan pendapat bahwa mereka masuk surga." Mereka

kernudian menyebutkan kepadanya hadits dari Aislph, dia berkata,

"Mereka adalah burung dari burung-bunrng surga." Dia berkata, "Dan

hadits ini?" Dia menyebutkan ada perawingra SBng dinilai lernah oleh

Thalhah.

Imam Ahrnad ditanya tentang seseoftmg 3nng masuk islam

dengan syamt diperbolehkan tidak melaksanakan shalat, kecuali shalat

dua waktu, dia lalu menjawab, "Sah keislamannln, dan dia hendakn5n

melaksanakan shalat lima unkfu." Dia menambahkan, "Makna hadits

dari Hakim bin Hazzam -i{ku mernbaiat Nabi $ untuk tidak menunda

kecuali Miri- bahwa dia tidak rukuk dalam shalat, metainkan hanya

mernbaca Al Fatihah, kernudian sujud tanpa rukuk." Dia berkata,

1614u1, diJelaskan sebelumn5ra dalam masalah (542nn.
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"Hadits Qatadah dari Nashr bin Ashim, bahwa seonng lah-hh dari

mereka mernbaiat Nabi $ trntuk shalat di Zuhur dan Ashar.
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#cP,1
KITAB HEWAT.I BURUA}.I DAN HEWAT.I

SEMBELIFIAN

Henan bunran hukumnya bol€h dirnakan, dan dasar hukumnya
adalah Al Qrn'an, hadib Nabi $, dan ilna para ularna.

Unfuh dasar hulorn dari Al Q.r'an, di antaranya firrnart
Allah t, "Dlnbllant bgfrmu halan hnnn hn &n nnlarut (tpng

fu'ata| dari but s&gi nnkarnn gng lat fuimq dan bryi onryt
orury, Fng dakm dan dihannlan absrnu (manngtap)
hewan &nt selann kamu s&ng ihram." (Qs. Al Maa'idah tq: 96)

JWa ftrrnan Allah l, "T&pi apbih lamu t&h manytaaiton
ihtarn, naka Hdrtah l<amu ffiuu." (Qs. Al lt{aa'idah tSlt 2)

Juga firrnan Alhh l, "Mereka bertanya kepadamu

Mulwmd), "Arykah gng dilalalan bgl nwdra?' I{ablatthh,
"Yang dtlphn<an bgimu (dahh rmkanan) Wrt, baiksaik dan (furlm,

lpns dibnglrap) oldz bimbng panburu yrg t&h l<amu ktih untuk
babtrt4 gng kamu latih mqturut aF png telah dkiarkan Athh
kepdarnu. Maka nalanlah aF gang ditangl<apnya untukmu, dan

sbbutlah nann Alkh fimktu melep*2g)." (Qs. Al Maa'idah tSl: 4).
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Untuk dasar hukum dari hadits Nabi $, di antaranya riwayat

Abu Tsa'labah Al Khusyani, ia berkata: Aku pemah datang menghadap
Rasulullah $ unfuk menanyakan sesuafu kepada beliau, aku katakan,

"Wahai Rasulullah, aku tinggal di kawasan para pemburu, terkadang

kami berburu dengan anak panah, terkadang dengan anjing yang

terlatih, dan terkadang dengan anjing yang tidak terlatih. Oleh karena itu

beritahukanlah kepadaku mana yang diperbolehkan untukku?" Beliau

menjawab:

',>V W * ,f;\3)'q'o'f; t1 (ft

a
,Z I

olt^u

'JK 'iki '.s')\ltb

"Adapun Sang lamu sebutl<an bqhak l<amu tinggal di kawasan

perburuan, maka hewnn gnng lamu daptkan melalui anak pnahmu
dan .kamu lepslan derzgan narra Allah (bismillah), maka

hatnn itu boleh l<amu makan. Bqitu juga hewan Sang l<amu dapatkan

melalui anjingmu Snng terlatih 5nng l<amu lepasl<an dengan menyebut

nama Allah ftismiltah), maka itupun. boteh kamu mal<an. Bqitu juga

dengan hewmn yang kamu dapatkan melalui anjingnu tnng tidak terlatih

namun setnpat kamu sqnbelih (tidak mati akibat ditetkam anjhg
tercebut), maka hq.,nn ifu juga boleh kamu mal<an."rM

1o4 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bab herpan sernbelihan dan
hewan buruan (9/54781, juga oleh Muslim pada bab haran buruan (3/8/7532),

'oV t4 ,'Jli #L.\r pr -?i, +"?
i:"r 

'JK 
,;b.irr i:"r4lll

Coz,,lt'#,
uTi; l.^ir'ov t1J

''AJ<,jr' ,?
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Juga diriwayatkan, dari Adiy bin Hatim, ia 6erkata, "Wahai

Rasulullah, kami terbiasa melepas anjing kami yang sudah terlatih untuk

berburu, lalu anjing ifulah yang menangkap hewan buruan kami."
Nabi $ berkata, "Makanlah hewan yang didapatkannya rfu." Akupun

bertanya, "Apakah tetap boleh dimakan meskiptrn herrran buruan ifu

mati terbunuh oleh anjing tersebut?" Nabi $ menjawab, " Boleh

dimakan selama anjing itu tidak dibantu oleh anjing yang lain (karena

hanp anjing Snng dilepaskan olehnya saja Snng disebutkan nama
Atlah)."

Riwayat Adiy bin Hatim juga menyebutkan, bahwa Rasulullah $
pemah ditanya tentang hukum memakan her,uan buruan yang mati

dengan menggunakan mi'radh (yakni, bambu atau kayu yang

diruncingkan bagian ujungnya), lalu beliau menjawab, "Hewan yang

tewas karena terluka terkena runcingn3n boleh kamu makan, akan tetapi
jika hewan ifu tewas karena terkena tangkainSn maka jangan kamu

makan sebab hewan ifu mati akibat terpukul."rcS

Para ulama juga sepakat bahwa berburu itu diperbolehkan, dan

begifu juga dengan memakan herryan hasil buruan.1o5

juga oleh Abu Daud pada bab her,van buruan (3/2855),juga oleh At-Tirmidzi pada
bab henan buruan (40/14641, juga oleh An-Nasa'i pada bab hewan buruan
(7/42771, juga oleh lbnu Malrh pada bab he'.r.ran buruan (2/3207), dan juga oleh
Ahmad dalam kitab Munadnya (40/793,795,257,3791.

105 Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari pada bab hewan sembelihan dan
hewan buruan (9/5477), juga oleh Muslim pada bab hewan buruan (3/L/lSZgl,
juga oleh Abu Daud pada bab hewan buruan (3/2847),juga oleh At-Tirmidzi pada
bab hewan buruan (40/1465), juga oleh An-Nasa'i pada bab hewan buruan
(7/4278,4376), juga oleh Ibnu Majah pada bab herruan buruan (2/3275l,juga oleh
Ad-Darimi pada bab her,van buruan (2/2002,2003), dan juga oleh Ahmad dalam
kitab Musnadnya (4/256,37 7,380).

106 66. N ljma, karya Ibnul Munzir (hal. 46,58).
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L7O2. Masalah, Abu Al Qasim berkah: Apabila
pemburu telah membacakan bismillah lalu ia melepaskan
anjing atau macan peliharaanryra lpng terlatih, Ialu
peliharaann3a itu Spng berburu hingga menewaslon heunn
buruann3n tanpa dimakan sedikitpun, maka heunn buruan
itu halal hukumnya.

Adapun jika hamn buruannya ifu beJum taras, rnaka tidak ada

syrarat unfuk kehalalannya kecuali keabsahan penyernbelihan her,r,ran

tersebut (yakni dengan mernbaca basmalah saat menyernbelihnln). Oleh

karena itulah Nabi $ bersabda, "Bqifu tug dangw hewan gng lamu.
daptl<an melatui anjingmu'tang tidak tqktih nanun sanpt katnu

setnbelih, nnka hewan ifu juga bleh l<anu nnl<an."

Adapun her,mn png tams oleh binatang pernbunr, rnaka ada

tujuh qprat yang h1rus dipenuhi boleh dirnakan, lnitut

Sgnt pqAna Orang png beftunr (trdlmi p€rnilik binatang

pembunr) tnnrs orang 1nng disahkan sernbelihannya. Oleh karena ifu

apabila omng tersebut adalah seorcrng atheis, atau mnrtad, atau rnajusi,

atau beragama lain selain Islam dan ahlul kitab (Nasmni dan Yahudi),

rnaka hasil bunnnrry;a fidak bol€h dirnakan, pasalnp perbunran ifu

seperti penyernbelihan, dan binatang sebagai alat

unfuk menyernbelih. Nabi $ bersaMa, "Saunguhnla tql<anmn anjing

(tahadap hewan lalaana ptyanbelilmn dangan bngan
pernilikng."

Gigi taring binatang penrburu itu diperumparnakan seperti mata

pisau png taiam 1ang digunakan unfuk mernotong heunn sernbelihan,

dan herr.ran yang diterkamnya seperti heunn sernMihan. Ol€h karena

ifu agar daging heunn buruan menjbdi halal maka perrbunrnya harus

terlebih dahulu mernenuhi syamt sebagai penyernbelih heunn.
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Syarat kedua, Pemburu harus membaca bismillah tepat sebelum

melepas binatang pemburunya. Apabila ia tidak membacanya, baik

karena lupa ataupun sengaja, maka daging hewan buruannya menjadi

tidak halal.

Itu adalah pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini. Serta

juga menjadi pendapat Asy-Sya'bi, Abu Tsaur, dan Daud.

Sementara ada riwayat dari Ahmad yang dikutip oleh Hambal

yang menyatakan: Apabila seseorang terlupa membaca basmalah ketika

menyembelih hewan atau melepas anjing pemburu, maka daging

sembelihan atau buruannya rnasih dihalalkan untuk dimakan.

Namun menyikapi riwayat tersebut Al Khallal mengatakan:

Sepertinya Hambal tersilap dalam mengutip pemyataan itu, karena

Ahmad pada awal sekali sudah mengatakan bahwa apabila seseorang

terlupa untuk membaca basmalah dan hewan buruannya mati oleh

binatang pemburunya, maka herrtran buruan ifu tidak halal baginya untuk

dimakan.

Akan tetapi ada ulama lain juga yang memperbolehkan

memakan he',r.ran buruan apabila terlupa membaca basmalah, asalkan

tidak disengaja. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah dan imam

Malik. Dalilnya adalah sabda Nabi $:

)#t)Wt*,;:U'"e
"Perbuatan yang tidak disengala atau lupa dai umatku

dimaafkan."

[-agi pula, melepaskan binatang pemburu ifu sama hukumnya

dengan melakukan penyembelihan hewan secara langsung, maka dari

itu ketika lupa pun hukumnya menjadi sama pula, yang mana terlupa
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membaca basmalah ketika menyembelih her,van masih dapat ditolemnsi,
beglfu pun ketika melepaskan binatang pemburu.

Sementara ifu, riwayat lain dari Ahmad menyebutkan bahwa
pembacaan basmalah merupakan syarat penting ketika melepaskan
anjing, baik disengaja ataupun lupa, namun hal ifu tidak menjadi
keharusan jika perburuannya menggunakan panah, karena panah
merupakan alat yang hakiki dan meluncur sesuai keinginan
pemburunya, sarna seperti pisau yang digunakan oreh seorang
penyembelih, namun berbeda dengan binatang pemburu yang bisa
melakukan sesuafu sesuai keinginannya sendiri.

Sedangkan Imam Syafi,i berpendapat, bahwa hbwan buruan
tetap dihalalkan meski pemburu tidak membaca basmalah, baik itu
karena lupa ataupun sengaja, karena AI Barm meriwayatkan,
bahwasanya Nabi $ pernah bersabda,

"Samng muslim psti menyernbelih ha,nnn5a atas nama Allah,
baik diuapl<an olehn5a abupun 6r1lu!r."1o7

Juga diriwayatkan dari Abu Huraimh, bahwa Nabi $ pernah

ditanya, "Bagaimana pendapatnu tentang seseorang di antara kami
yang menyembelih hewan tanpa menyebut narrr€l Allah karena lupa?,'
beliau menjawab,

107 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab As-sunan (g/2ggl, dari
Ibnu Abbas, dengan kalimat yang hampir serupa namun terhenti pada dirin5ra
0,akni ddak tersandar kepada Nabi &). Juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni
dalam kitab ,4s,1unan (4/295,2961. Juga disebutkan oleh Az-Z.at]rli datam kitab
Nasbu Ar-Rayah (4/182) dengan tersandar kepada Nabi $, namun ia
mengatakan: riwayatnya garib (asing) dengan kalimat seperti itu. Lalu ia juga
menyebutkan riwa3nt yang tersandar kepada Ibnu Abbas (4/296), d"ngu"
komentar: Riunyat Srang benar dalam hal ini adalah riwayat yang han5n terhenti
pada Ibnu Abbas sap.
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*',Y *ci' ?\
l'Nama Allah sudah ada di hati setiap omng Islarn."Los

Sebuah riwayat dari Ahmad juga menyebutkan hal yang serupa'

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, firman Allah &, "Dan ianganlah kamu memakan dati

ap (dasing hatnn) gng (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 121)

Juga firman Allah &, "Maka makanlah aP Jnng ditanglapng

unfulmzu, dan sebutlah natna Allah fimkfu melepsn5a)." (Qs. Al

Maa'idah [5]:4).

Nabi $ juga bersabda, "Apbila lanzu meleps aniingnu

dangan membca hsmalah mal<a makanlah (heunn t/ang

dibngl<apryd." Lalu beliau ditanSn, "Bagaimana iika aku hanp

melepaskan safu ekor aniing, nalnun temyata ada anjing lain png

mernbanfu anjingku keska menangkap heunn buruanku?" bdiau

menlawab, "Jangan lannu nakan heunn inng dibngkapng, larqa
lantu tnng man5ebut nann Allah saat meleps aniingmu saia, tidak

untuk anjing 5ang lain."L@ (Mutbfq Alaihl

108 Hadits int diriwaptkan oleh Al Baihaqi dahm htab As-Sunan (9/240)

metalui Abu Hamrnam, dari Marunn bin Salim, dari Al Auzai, dari Yahya bin Abi

Katsir, dari Abu Sahrnah, dari Abu Hurairah.. lalu setehh meriurayatkan hadib ini

Al Baihaqi mengatakan: lvlanpan bin Salim Al Juad adalah perawi yang lernah

menurut anrnaa bin Hambal, Al Bul&ari, dan irnam hadib lainnlp. Dan hadib

dengan sanadtersebtrt mempakan hadib 1nng munkar.
r-@ Hadits int driwalptkan oleh Al Butdart pada bab wudhu (1/175), iuga

pada bab iual belt l4/z}}4l,ttrga pada bab heunn sernbelihan dan hanran bgnnn
(9/54751. Hadits ini iuga diriwayatkan oleh Mgslim pada bab heuran bunnn
(g/5/t5gll,!uga oleh Abu Daud pada bab heunn bunran l3/28il1, iuga oleh An-

Nasa.i pada bab harnn buruan (7/42751, iuga oleh Ad-Darimt pada bab heunn

bnnran l2/2w2L dan juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnga

(4/256,257,379,380).
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Pada riwayat lain disebutkan, "Apbila anjingmu bergabung

dengan ki""W gng disebutkan narna Nlah, lalu anjing.

anjing ifu ikut menangkap dan membunuh hewan buruanmu, maka
janganlah l<amu memakan hewnn buruan 1srs.6r1."7lo

Dan para riwayat Abu Tsa'labah, seperti disebutkan sebelumnya,

"Adapun heqmn 5ang kamu dapatkan melalui anak pnahmu Wng
kamu lepaskan dangan menyebut natna Allah ftismillah), maka hewan

itu boleh kamu makan."

Itu semua merupakan dalildalil shahih yang ktnt dan tidak
sebanding dengan dalil pendapat lain yang haryn bersandar pada saMa'
Nabi $, "Dimaall<an bagi umatku atas pubuabn-perbuatin 5ang tidak

disengaja atau karqta lup." Padahal hadits ini hanSn untr.rk

dosa dari suatu perbuatan, bukan menjadikan s5nrat png tidak ada

seperti ada.

Adapun dalil gnng menpmakan antara heunn bunran dan

heuan sembelihan, ifupun tidak tepat, kmena penyernbelihan dilakukan

di bagian png sudah ditenfukan, maka kealpaan meinbaca basmalah

pun dapat ditolemnsi, berbeda halnya dengan heunn buruan.

Dalildalil hadits Srang disebutkan oleh ulama madzhab Spfi'i
juga tidak kuat, karena hadits-hadits tersebut tidak diriwa5atkan oleh
pam imam hadits png terintegritas dan diakui kekuatannya (!/akni imam
kutubus-sittah). Kalaupun shahih, riwayat hadits tersebut berkaitan

dengan her,rnn sembelihan, bukan her,ruan buruan. Dan kalaupun hendak

dikiyaskan (dipersamakan hukumnya antara heunn sembetihan dengan

110 9u615 ini diriuaSatkan oleh Al Bukhari pada bab heunn semberihan dan
herr,an buruan (9/il83,5484), iuga oleh Muslim pada bab heunn buruan
(3/2/75291, iuga oleh Abu Daud pada bab heunn buruan (S/2%gl,iuga oleh An-
Nasa'i pada bab her.van buruan (7/4274l,juga diriunyatkan oleh At-Tirrnidzi pada
bab henran buruan (4/L470l,juga diriwayatkan oleh hnu Mairh pada bab haran
buruan (2/32081, dan juga oleh Ahmad dalam kitab Mr.rsnadngra
(4/257,258,379,390).
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heu.ran buruan), maka ifupun tidak tepat, karena banyak sekali ayat dan

hadits yang kami sebutkan di atas tadi yang berkaitan dengan hervan

buruan, hingga tidak perlu ada Qiyas di antara keduanya.

Kemudian, setelah kami buktikan bahwa basmalah merupakan

syarat ketika hendak melepaskan binatang pembum, maka selanjutnya

tentang kata basmalah itu sendiri. Maksudnya, ucapan yang dianggap

benar ketika melepaskan binatang pemburu adalah ucapan bismillah,

karena ketika ada perint6h untuk menyebut nalna Allah maka akal akan

langsung terpikir bahwa kalimai itulah yang dimaksud pada perintah

tersebut.

Selain ifu, sebuah riwayat juga menyebutkan bahwa ketika

Rasulullah $ menyenrbelih 
' hetulan maka beliau mengucapkan

" bismillahi wallahu akbaf'. Ibnu Umar juga menyntakan demikian. Dan

tidak ada pendapat 5nng berbeda bahwa ucapan bismillah sala sudah

diperbolehkan k€fika menyernbelih her,van.

Adapun jika ada lang mengucapkan "allahummagfirlii (s;a AUah

ampunilah alnr)", rnaka lolirnat itu saja tidak cukup, karena kalimat doa

esensinla adalah unfuk merninta sesuafu (dalam hal ini' merninta

ampunan).

Sementara untuk kalimat tahlt 4aa ilaaha illallaah), atau tasbih

(subhaanallaah), atau takbir srria (Allahu akbr) atau kalimat hamdalah

(alhamdulillaah), kalimatskalimat ini dimungkinkan untuk diperbolehkan,

karena di dalamnya terdapat penyebutan nalna Allah sebagai

p€ngagungan

Namun dimungkinkan pula tidak boleh, karena perintah yang

mumi unfuk menyebut nama Allah tidak pemah dimaksudkan dengan

kalimat-kalimat tersebut, melainkan hanya ucapan bismillah saja.

Akan tetapi ucapan tersebut tidak hanya diperbolehkan dengan

menggunakan bahasa Amb saja, melainkan boleh juga dengan bahasa
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"pdpm, 
selama rn€rnirki arrti png sdrE. Bahlen unfuk orarg yang

pandai bqbahasa Arab pun boleh mengryrakan sendiri,
karena lrang dituiu dari penyebutan rnrna A[ah adalah rnalmarryn, dan
itu dapat terpenuhi dengan bahasa apopu, hin halrya
dengan takbir, karena lnng difuju dari takbir adahh rahznln, hingga
tdak boleh dialih bahasakan dengan yang lain.

Adapun wakfu p€ngucapan l.lhnat basrnalah tersebut adalah
kefika melepaskan binatang pemburuny"a, kdrena saat ifulah di mana
binatang pernbunrnya menrulai perbun:an dan saat*aat terakhir ia
berinteraksi dengan binatang tersebut, sarna seperti saat sesomng'
menggerakkan pisaunp unfuk menyembdih heunn sembelihan. Bqitu
pula halnSn dengan perburuan yang meoggunalnn panah, waktu
penslucapan kalimat basmalahnp adalah k€fika anak panah dilepaskan
dari busum5p.

Hal ifu dinyatakan secara eksplisit oleh Ahrnad.

Dan menumt ku;, pengucapan kalimat basmalah kefika
melepaskan binatang pemburu tidak perlu ditambah dengan shalawat
atas Nabi, bql,tu pula ketika menyembelih hevrnn sembelihan.

Pendapat serupa juga dinyatakan oleh AI-Laits.

- Namun menunrt madzhab S5nfi,i, yang juga menjadi pendapat
pilihan Abu Ishaq bin sSaqila, shalawat atas Nabi setelah basmalah
adalah sesuafu yang dianjurkan saat menyembelih heunn ataupun
memburun5ra. Dengan landasan saMa Nabi $, ,,Ehnngsiap 

5ang
be,rchalawat absku afu kali maka Altah at<an berchatawat atasrya
sepuluh ku1i."lll

111 6u61ts tersebut diriwa3ntkan oteh Abu Daud pada bab witir (2,/1530), jusa
oleh Ad-Darimi pada bab perhamba sahayaan (2/ZZZZ), du" iugi oleh Ahmad
dalam htab Musnadnln (3/26l).
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Disebutkan pula dalam sebuah tafsir unfuk firman Allah $, "Dan

I{ami tinqgtkan sebutan (nama/nu bagimu." (Qs. Al Insyirah 1941: 41,

maksud ditinggikan adalah, tidak disebut nama Allah kecuali disebutkan

pula nama Nabi Muhamrnad menyertain5n.rl.2

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, saMa Nabi $, "Ada dua sifuasi 3nng tidak disebutkan

namaku (menyertai penyebutan asma Allah), 5aifu ketika sneorang
menyembelih hewan dan ketika ia bersin."lle HR. Abu Muhammad Al
Khallal.

I agi pula, kalau seandainya ada penyebutan narna lain selain

natna Allah saat menyembelih haruan, maka keadaannya akan seperti

melakukan persembahan unfuk selain Allah.

Sgmt ketiga: Binatang pemburu dilepaskan memang untuk

berburu. Oleh karena ifu apabila binatang pemburu itu tidak dilepas

unfuk berburu atau tanpa dilepas oleh pemburunya lalu binatang ifu

112 Tafsir tersebut diriwayatkan oleh Qurthubi dalam kitab tafsimya (20/Loz)
melalui Adh-Dhahhak, dari lbnu Abbas, secam mauquf.

Hadits itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya (3973),
dan juga oleh hnu Jarir Ath-Thabari (30/151).

lalu Al Haitsami dalam kitab Al Majma lg/2il) menambahkan: selain itu
hadits tersebut juga diriwa5ratkan oleh Abu Ya'ia, narrrun pada isnadnya terdapat
nama Darraj, dan ia termasuk perawi 1ang dha'if. :

Lihat pula:kitab Fathul Qadirl<arya asySyaukani (5/6661, dengan tahkik Abu
Hafsh terbitan'Darul Hadits ..

113 Hadits lain yang serupa diriwa5ratkan oleh Al Baihaqi dalam kitab As-sunan
(9/2861, melalui Ismail bin Qutaibah, dari Yahya bin Yahyn, dari Sulaiman bin Isa,
dari Abdurrahim bin zaid Al Amy.r, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah $ pemah
bersaMa: "Janganlah l<alian menyebut namaku ketil<a melakul<an tiga hal, jaifu
ketil<a memulal mal<an, ketil<a menyunbelih hewan, dan hetika bercin.,,

Namun setelah itu Al Baihaqi mengatakan: Hadits ini adalah hadits munqathi
(tidak menyebutkan salah satu perawinya), sementara AMurrahim dan ayahnya
juga perawi yang lemah, apalagr sulaiman bin Isa termasuk dalam daftar nama-
nama yang mernatsukan riwayat. Kalau saja Yahya bin Yahyra mengetahui kondisi
itu maka tidak mungkin ia meriwayatkannya.
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menerkam her,van buruan maka hev.ran buruan tersebut tidak halal unfuk
dimakan.

Begifulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Rabiah, Imam
Malik, Imam Syafi'i, Abu Tsaur, dan ulama madzhab Hanafi.

Sementara Atha dan Auzai berpendapat, bahwa selama binatang
pemburu ifu sudah dilatih untuk berburu maka he'wan buruan yang

diterkamnya halal untuk dimakan.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Ishaq, ia menyatakan
bahwa apabila binatang pemburu itu dilepas dengan membaca basmalah

maka her,r,ran yang diterkamnya boleh dimakan meskipun bukan dilepas

unfuk berburu. Lalu Ishaq juga memperktnt pendapatrya dengan

sebuah riwayat yang tersandar kepada lbnu umar, lrang menyebutkan
bahwa Ibnu Umar pemah ditanya mengenai anjing yang lepas dari
kandangnya lalu menerkam hewan buruan, bagaimana hukum
memakan herr,lan buruan tersebut, lalu Ibnu Umar menjawab, "sebutlah

nama A[ah dan makanlah hev,ran buruan tersebut."

lalu Ishaq berujar: Itulah pendapat yang aku pilih, sblama
pemburunya tdak sengaja melepas binatang pemburun5n tanpa
menyebut nama Allah.

- Sementam Al Iftallal mengklaim: Begifu pulalah pendapat yang

tersinyialir dari Abu Abdullah.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, sabda Nabi $, "Begitu juga heunn 3ang kamu

daptkan melalui anjingmu 5ang terlatih 5nng kamu lepskan dengan

manyebut nama Allah (bismillah), maka ifupun boleh kamu ma!<an."

Dan juga karena pelepasan binatang pcimburu diperumpamakan

seperti permulaan memotong leher hewan sembelihan, dan pada kedua

saat ihrlah kalimat basmalah diucapkan.
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[alu, apabila binatang pemburu ifu melepaskan diri dari tuannya,

lalu seketika ifu juga hnnryn mengucapkan kalimat basmalah dan

menghardiknya (misalnln dengan memanggil namanya atau

meneriakkan sesuatu) hingga kemudian binatang itu menjadi lebih cepat

dalam berlari, maka hev,ran buruan yang diterkamnya halal unfuk

dimakan.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh imam Abu
Hanilah.

Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa hervan yang

diterkamnya tidak dihalalkan.

Sedangkan riwayat dari Atha (atau dalam naskah lain: riwayat

dari imam Malik), menyebutkan kedua pendbpat tersebut.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, penghardikan yang dilakukan oleh pemilik binatang
pemburu ihrlah yang mernbuat binatang tersebut lebih kencang dalam

berlari, hal ifu disetarakan dengan pelepasan oleh pemilik dari awal

permulaan larinya binatang tersebut. Pasalnya, perbuatan manusia

ketika digabunlkan dengan perbuatan yang lain dalam perbandingan

maka perbuatan manusialah yang diunggulkan, buktinya ketika seekor

anjing menggigit seseorang dan anjing itu dipanas-panasi (dibuat marah)

oleh ogang lain, maka penanggung hukumannya adalah orang yang

memanas-manasi anjing tersebut.

Menurut pemyataan dari Ahmad hukum di atas tadi juga berlaku

untuk seseorang yang melepas anjingnya tanpa berbasmalah, lalu ia
langsung teringat dan segera mengucapkan basmalah, setelah ifu ia

menghardik anjindlya hingga anjing tersebut lebih kencang dalam

berlari. Maka menurut Ahmad hewan buruan yang ditangkap oleh anjing

itu juga halal dimakan oleh pemiliknya.

AI Mughni - lTotl



Kesimpulan itu diambil dari pem5ataan Ahmad yang

mangatakan: Apabila seseorang melepaskan anjingnya, lalu ia baru

berbasmalah, dan setelah itu ia menghardik anjingnya, atau ia

melepaskan anjingnya dengan sekaligus mernbaca basmalah, makna

keduanya hampir sama, dan pendapat yang diunggulkan adalah

membolehkan her,,r.ran yang ditangkap anjing tersebut, karena anjing ifu
tergerak setelah pemiliknya membaca basrnalah dan menghardiknya,

maka hukumnya setara dengan anjing yang dilepaskan dengan didahului
pembacaan basrnalah.

Sementara Al Qadhi berpendapat, bahwa heuran png ditangkap .

binatang pernburu itu fidak boleh dimakan $ika saat melepasnya tidak

membaca basmalah), karena berkaitan dengan saat pertama

melepaskannSra, berbeda dengan anjing png melepaskan diri, karena

tidak ada dalil pembolehan ataupun pelamngan untuk memalon heunn
png ditangkap aniing tersebut.

Sgnt ka npt Binatang pernbnnrnya tnrushh biratang lrang
sudah dilatih sebelumnln.

Pernberlalnran qpmt ini disepakati oleh para ularna, karena di
dalam Al Qur'an disebutkan se@ra tegas, "Dan huruan tang
ditansltap) oleh binatang pernburu gng telah l<antu latih untuk baburu,'gng 

kamu latih mqurut apa gng telah diafrarkan Allah
Maka nal<anlah ap Jnng dibnglapng rtttukmu." (Qs. ru Maa'idah

[5]: 4). Juga dengan berlandaskan hadits Sang diriuayatkan oleh Abu

Tsa'labah di awal bab terdahulu

Adapun binatang pembunr 5rang sudah dianggap terlatih harus

mernenuhi tiga qlarat:

1. Apabila dilepas rnaka ia akan inulai berlari.

2. Apabila dihardik maka ia akan mengerti.
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3. Apabila menangkap sesuatu maka ia tidak akan

memakannya.

Hal-hal inilah yang harus selalu dilatih berulang-ulang kali hingga

binatang pemburu ifu menjadi terbiasa dan dapat disebut terlatih

menurut kebiasaan yang berlaku. Adapun jumlah minimal untuk

pengulangannya sendiri adalah tiga kali.

Itulah yang dinyatakan oleh Al Qadhi, dan sekaligus menjadi

pendapat Abu Yusuf dan Muhammad.

Sementara ulama madzhab Syaf i tidak menentukan jumlah

tertenfu, karena penentuan jumlah seharusnya tersandar pada dalil

namun tidak ada dalil yang menerangkannya, oleh karenanya jumlah

tersebut harus dikembalikan pada kebiasaan yang berlaku saja.

lain lagi dengan Abu Hanifah, ia berpendapat apabila binatang

pemburu itu sudah dapat menuruti apa yang diperintahkan kepadanya

sebanyak dua kali berarti binatang itu sudah dapat disebut terlatih,

karena biasanya dua kali dalam melakukan sesuatu sudah dapat disebut

dengan pengulangan.

Berbeda pula dengan pendapat Asy-Syarif Abu Ja'far dan Abu

Al Khaththab, mereka mengatakan: cukup dengan safu kali saja

binatang pemburu menumti apa yang ditugaskan oleh pemiliknya maka

binatang itu sudah dapat disebut terlatih, karena pengulangan tidak

diperlukan bagi binatang pemburu, melainkan keahlian.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, ada kemungkinan bagi binatang buas yang dilarang

unfuk tidak memakan sesuatu lalu ia tidak memakannya dikarenakan

binatang itu sudah terisi perutnya, disamping ada kemungkinan pula

binatang buas ifu sudah terlatih, dan halitu sulit untuk dibedakan kecuali

dengan melakukan pengulangan. Dan pengulangan yang dianggap

sudah cukup di dalam syariat biasanya dilakukan sebanyak tiga kali,

Al Mughni - l los l



misalnya beristinja (membersihkan dubur dari kotoran setelah buang air
besar). Begitu pula dengan jumlah quru bagi istri png dicemikan. Atau
juga jumlah saksi dalam perhifungan iddah. Ataupun jumlah siraman
pada anggota fubuh ketika sedang berwudhu, dan masih banyak lagi
contoh lainnya.

Adapun terkait dengan keahlian, hal ifu juga sulit unhrk dapat
diketahui kecuali dengan pengulangan, karena dengan pengulangan
'itulah binatang buas yang ahli dalam berburu dapat disebut dengan
binatang yang telah terlatih untuk berburu. Misaln5n tidak memakan
makanan ketika dilarang unfuk memakannya, baik binatang yang sudah.
terlatih ataupun belum tidak dapat dibedakan, keduanya sama-sama bisa
melakukan hal ifu, hanya bedanya ketika dilakul*n pengulangan maka
barulah dapat terlihat mana yang sengaia meninggalkannya karena
keinginannp sendiri dan mana yang meninggalkannlra karena menuruti
perintah dari pemiliknya.

Ada pula pendapat tain 5nng dirivrayatkan dari Rabiah dan irnam
Malik, Sang menlntakan bahwa kedua jenis binatang itu (terlatih dan
tidak terlatih) tidak dapat dibedakan melalui makan atau tidaknya
binatang itu kefika dilarang, karena daram hadits yang diriwayatkan oleh
Abu Tsa'labah disebutkan,

.lrf of;

"J?i 
1' .-,' *?si'get',rlt',tgf i1

"Apbila kanu meleps anjingmu gang sudah terratih dengan
manyebut nama Allah, maka mat<anlah (hewan gng ditangkapn5a)
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meskipun anjingmu ifu telah memakan4a pula."Llq HR. Ahmad dan

Abu Daud.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, kebiasaan yang berlaku unfuk binatang pemburu Sang

sudah terlatih adalah tidak memakan makanan yang dilarang

kepadanya, maka hal ifu juga menjadi syamt sebagaimana halnya

binatang ifu mengerti ketika dihardik. Adapun hadits yang dijadikan

landasan oleh pendapat lain ifu bertentangan dengan hadits yang

diriwayatkan dari Adiy bin Hatim, yang mernTebutkan

Rasulullah & pennah bersaMa,

t:t, ok bf \Gl ;y]?U )6 "ff tp

* J''*;l
3

"Apbila bhatang panburunu mennl<an hermn Sang

diburunya, nab jangnlah lcamu mannkanrya pula, karqa aku

klnuntir binabng penburuntu ifu menangl<ap heunn gng dibururya

unfuk dirinSa sqtdiri." Dan hadits ini harus tebih didahulukan, karena

lebih diunggulkan, sebab hadits ini merupakan Mutbfo Alak.

Stamt kelima. Binatang penrburu tdak mernakan hasil

tangkapannya. Apabila binatang ifu mernakan heunn bunnnnln maka

pemilik sudah udak diperbolehkan lagi untuk juga memakannya,

menunrt pendapat lrang paling diunggulkan.

S5nrat tersebut diriwagratkan antam lain dari Ibnu Abbas dan

Abu Hurairah. Dan menlrdi pendapat Atha, Thawus, Ubaid bin Umair,

AsySgn'bi, An-Nakha'i, Suwaid bin Gaflah, Abu Burdah, Said bin

1r4 gu6i1r tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud pada bab heuran bunnn
(3/2t352'), dan juga oleh Ahmad dalam kitab musnadnl/'a 14/193,1941.

Namun Al Albani mengatakan bahwa &nadhadits ini lemah.
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Jubair, Ikrimah, Adh-Dhahhak, Qatadah, Ishaq, Imam Abu Hanifah
beserta ulama madzhab Hanafi, dan Abu Tsaur.

Sementara pendapat yang kedua menyatakan boleh untuk
dimakan oleh pemiliknya-

Pendapat ini diriwayatkan antara lain oleh Saad bin Abi
Waqqash, Salman, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar.

Periwayatannya disampaikan oleh imam Ahmad, dan pendapat

itulah yang menjadi pendapat imam Malik.

sedangkan Imam syafi'i menyebutkan dua pendapat tersebut.
sekaligus.

Para ulama yang memperbolehkan memakan hasil buruan yang

sudah dicicipi oleh binatang pemburunya bersandar pada keumuman
firman Allah &, "Maka makanlah apa Wng ditangkapn5n unfukmu.,,

(Qs. Al Maa'idah [5]: 4), serta dengan hadits yang diriwayatkan oleh
Abu Tsa'labah.

Selain ifu menurut mereka, hasil buruan ifu adalah hasil

tangkapan binatang pemburu yang sudah terlatih, maka pembolehan

memakannya disamakan dengan hasil buruan yang tidak dimakan oleh
binatang pemburu yang sudah terlatih itu, karena dimungkinkan
tinatang pemburu itu memakannya akibat terlalu lapar atau karena

luapan emosinya terhadap hewan buruannya saja.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, sabda Nabi $ pada riwayat Adiy bin Hatim, "Apabik

kamu telah meleps anjingmu 5nng sudah terlatih dazgan menyebut
nama Allah (yakni mengucap b*millah), maka makanlah aF gng
menjadi tangkapann5a." lalu Adiy bertanya, "Apakah tetap boleh
dimakan meskipun he',ruan buruan itu mati terbunuh oleh anjing
tersebut?" Nabi $ menjawab, "Boleh dimakan selama anjW itu frdak
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menakanntn. Apabila anjing ifu sudah memakann3n maka janganlah'

kamu ikut memakann5n juga, karena aku khavatir anjing ifu menangkap

untuk diriryp sendiri." (Muttafaq Alaihl.

Adapun ayat lnng dijadikan sandaran oleh pendapat lain

sesungguhnya jr-rstru menjadi penguat pendapat kami, karena ftrman

Allah jelas menyebutkan, "Maka makanlah aw lang ditangkapnSa

unful<rnu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 4), sementara binatang pemburu yang

memakan hasil buruann5,a dikhawatirkan menangkap hewan buruannya

untuk dirinya sendiri.

Sedangkan unfuk hadits yang diriwayatkan oleh Abu Tsa'labati,

hadits yang kami jadikan sebagai landasan pendapat kami lebih kuat dan

lebih shahih daripada riwayat Abu Tsa'labah, karena hadits karni

muttafaq alaih, apalagi Adiy bin Hatim adalah pemwi yang lebih terjaga

hapalannya dan kalimat haditsnya lebih terang karena menyebutkan

hukum beserta alasannya.

Ahmad pun menyatakan, bahwa riwayat Abu Tsa'labah terdapat

nama Husyaim di dalam sanadnya, yang mana narna tersebut menjadi

perdebatan ulama hadits apakah layak diterima periwayatann5n atau

tidak. Sementam untuk riwayat Adiy, Ahmad mengratakan riwayat ifu

adalah riwayat yang paling shahihdari Nabi $ terkait masalah ini.

Ada kemungkinan pula, yang dimaksud dalam hadits 31ang

diriwayatkan oleh Abu Tsa'labah adalah mernakan heuran tangkapannya

setelah fuannla mernakan he',rran tersebut terlebih dahulu lalu

ditinggalkan.

Apabila terbukti seperti itu, maka menurut sebagian besar ulama

hasiltangkapan lain sebelurnnya juga tidak diharamkan.

Namun menurut Abu Hanifah, tetap dihammkan, karena,,iika

binatang pemburu sudah dianggap terlatih maka binatang ifu fidak akan

menrakan hasil tangkapannla.
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Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, keumuman ayat dan hadits-hadits yang membolehkan

pemburu unfuk memakan hasil buruannya, karena pengkhususan

terhadap semua dalil tersebut tertuju pada anjing yang memakan

tangkapannya terlebih dahulu, namun jika tidak seperti ifu maka

hukumnp kembali seperti semula.

Pasal: Apabila binatang pemburu meminum darah
hasil buruannya dan tidak memakan apapun, maka hasil
buruan ifu tetap halal bagi pemilik binatang tersebut.

Hal ini dinyatakan secara eksplisit oleh Ahmad, dan menjadi

pendapat Atha, Imam Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, dan ulama madzhab

Hanafi.

Sementam AsySya'bi dan Ats-Tsauri memakruhkannya, dengan

alasan bahwa meminum darah hasil buruan termasuk dalam makna

memakan.

Adapun landasan lnng mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, keurmuman ayat dan hadits-hadits yang membolehkan

pemburu unfuk memakan hasil buruannya. Pengkhususan.terhadap

keumuman tersebut tertuju pada hasil-hasil tangkapan yang dimakan

oleh binatang pelrrburu, melalui riwayat Adiy, "Apbila anjing ifu sudah

memakann5n maka jan7anlah kamu ikut memakann5a juga,." namun

pada sifuasi pasal ini binatang tersebut tidak memakan hasil

tangkapannya, dan darah bukan termasuk baglan yang diinginkan oleh

pemilik dari hasil tangkapan binatang-pemburunya serta tidak pula dapat

dimanfaatkan olehnya. Dari itulah, apabila binatang pemburunya

meminum darah hasil tangkapannya maka tetap saja binatang ifu tidak

dianggap telah mernakan hasil tangkapanqp.
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Pasal: Hewan-hewan yang ditangkap oleh binatang

pembum fidak diharamkan meski sebelumnSra binatang itu

memakan salah safu hewan tersebut.

Namun dimungkinkan menurut pendapat Al Khiraqi binatang

pemburu ifu binatang 5nng terlatih dan memenuhi seluruh -ryarat

kepelatihan.

Bagaimanapun pendapat pertama lebih diunggulkan, dengan

dalil-dalil yang telah kami sebutkan ketika membahas tentang hewan

buruan yang dirnakan oleh binatang pemburu sebelum ia makan.

Sgmt keenatn Herryan buruan harus dilukai dengan cara yang

wajar, bukan dengan cara tercekik ataupun terhantam.

AsySyarif mengklaim bahwa itu menjadi pendapat sebagian

besar ulama.

Sementara salah safu pendapat Imam Slnfi'i menyebutkan,

bahwa hewan buruan 5nng mati seperti itu juga halal untuk dirnakan,

sesuai dengan keumuman ayat dan hadits-hadits lnng mernbolehkan

pernburu unfuk mernakan hasil buruannya.

Adapun landasan 5nng mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya helvan buruan 5nng mati bukan karena

Slgitan sama saja seperti hewan yang mati karena dilernpar bafu atau

terkena peluru fimah (yang dahulu dilempar dengan menggunakan

sernacarn ketapel). Dan juga karena Allah & mengharamkan heqran

yang mati akibat terpukul atau tercekik, "Dihamml<an bagimu

(mernakan) bangl<ai, damh, daging babi, dan (daging) ha,nn png
disqtbelih bukan atas (nana) Nlah, 5ang tercekik, 5ang dipuld.." (Qs.

Al Maa'idah I5]: 3). Alnt ini tentu sudah mengkhususkan keumuman

dalil pendapat lain.
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Begitu juga dengan sabda Nabi $, "..Juga heunn gng mengalir

damhnga dengan manSrcbut nama Nlah, maka makanlah hewan

7ur"6u1...175

Maknanya, bahwa heuran-heurnn 'buruan yang mati tanpa

mengalir darahnya tidak dihalalkan.

SSamt kefujuh Binatang pemburu dilepaskan untuk memburu

hewan buruan yang sudah ditentukan. Maka dari itu apabila pemilik

binatang pemburu ifu melepaskan binatang pemburunya tanpa melihat

sesuafu atau merasakan adanya he'wan buruan lalu binatang pemburu

itu mendapatkan hasil tangkapannya maka her,van itu fidak dihalalkan

bagrnya, menurut sebagian besar ulama. Pasalnya ia tidak melepaskan

binatang pemburunya, melainkan binatang pemburun5n yang

melepaskan dirinya sendiri.

B%ifu pula hukumnya jika pernburu menggr.rrakan panah

sebagai senjatanya, apabila ia hanp panah ifu unfuk

mernanah sebuah target tertenfu namun tempta anak panahnya

mengenai seekor herr,ran hi.rgga mati, maka heuan ifu tidak halal

baginya, karena ia tidak memiliki maksud unfuk memanah her,van itu

sebagai sasamn panahn5n. Sifuasi ini sama seperti jika seseorang

menancapkan sebuah pisau di atas tanah, lalu ada seekor domba yang

berlalu di tempat tersebut hingga lehemln terkena mata pisau yang

ditancapkan, maka domba tersebut tidak termasuk dalam hukum heu,ran

sernbelihan.

115 p1u6i1r ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bab perserikatan 15/248811,
juga pada bab jihad (6/3075), luga pada bab herpan sembelihan dan hewan
buruan (9/5503). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Datrd pada bab hewan-
hewan kurban (3/2827), juga oleh An-Nasa'i pada bab heunn lmrban (7/4/.751,
juga oleh At-nrmidzi pada bab hukum (4/74911, fuga oleh Ibnu Maiah pada bab
haran semklihan 12/31781, dan juga oleh Ahrnad dalam kitab Musnadnya

13 / 63,464 dan 4 / l40,l42l.
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Pasal: Semua jenis binatang buas yang dapat dilatih
dan bisa digunakan unfuk berbum hukumnln sama seperti
hukum anjing yang terlatih, hasil tangkapan yang
diterkamnya halal unfuk dimakan. Contohryra, harimau,
macan kumbang, burung elang, dan lain sebagainya.

Sebagaimana dinyatakan oleh lbnu Abbas kefika menafsirkan

firman Allah @, "Dan fturuan gng ditangkap) olelz binabng pemburu

gang telah kamu latih untuk berburu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 4), ia
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan binatang pernburu adalah

anjing yang telah terlatih, burung-burung yang dapat diajarkan untuk

berburu, harimau, elang, dan heunn-her.r,nn lain sernacam ifu.

Pendapat lrang serupa seperti ifu juga disampaikan oleh Thawus,

Yahya bin Abi Katsir, Hasan, imam Malik, Ats-Tsauri, imam Abu
Hanifah, Muhamrnad bin Hasan, Imam Syafi'i, dan Abu Tsaur.

Sementam diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Mujahid, yang

berpendapat bahwa heunn buruan tidak boleh dirnakan kecuali ynng

ditangkap oleh anjing. Dengan dalil ayat yang sama, lakni fiman
Allah &, "Dan (buruan 5ang dibngkap) oteh binabng panburu gng
telah l<anu lafih untuk bqburu." (Qs. Al Maa'idah [5]r 4). Binatang

pembum yang dimaksud pada a5nt ini adalah anjing yang terlatih

Adapun landasan yrang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, hadits yang diriwayatkan dari Adiy, ia berkata: Aku
pemah bertanya kepada Rasulullah $ tentang hukum her,van buruan

5nng ditangkap oleh burung elang, beliau menjawab, "Apbila burung

ifu menangkap sesuafu unfukmu maka mal<antah bngkapruzyl."ll6

u6 9u411" tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud pada bab hewan bunran
(3/285ll,1uga oleh At-Tirmidd pada bab harran bunnn (4/LMn, dan juga oleh

Namun hadits ini dimasukkan dalam kategori hadits yang lernah oleh Al Ahani
dalam kitabnlp Dhaif at-Tirmidd (ha1.171).
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[-agi pula, binatang-binatang tersebut adalah binatang pemangsa

yang biasanya dapat dilatih, sama seperti anjing. Adapun l<ata jawarih

pada ayat yang disebutkan oleh pendapat lain maknanya adalah hasil

atau S/ang dihasilkan, sebagaimana juga disebutkan dalam firman

Allah &, "Dan Dia mengetahui apa tnng karnu kerjakan pda siang

r5anl" (Qs. Al An'am [6]: 60), atau apa yang kamu hasilkan di siang hari.

Pasa} Apakah membasuh bekas gigitan anjing pada

hewan buruan diharuskan? Ada dua penciapat untuk jawabannya.

Pertama tidak harus, karena Allah & dan Rasul-Np hanya

memerintahkan unfuk mernakannya saja bukan unfuk mernbasuhnya.

Kdua: harus, karena najis pada anjing dan air liumSn ifu sudah pasti,

nnaka bekas gigitannya harus dibasuh terlebih dahulu seperti halngn

sesuafu png terkena air senin5n.

1703. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila
seorang pembr.ru melepaskan burung elang atau

semacarnnla unfuk berburu sesuafu, lalu burung ifu berhasil
memburu dan membunuhnya, maka hasil buruannla ifu
halal unfuk dimakan, meskipun burung tersebut sudah

memakannya terlebih dahulu, karena pelatihan lrang
dilakukan kepada burung elang atau sejenisngra memang

unfuk memakan.

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan, bahwa dalam melakukan

perburuan dengan menggunakan burung elang diqnratkan beberapa hal

yang sarna seperti syamt perburuan dengan menggunakan anjing,

kecuali syarat tidak mernakan hasil buruann1p, karena. diperbolehkan

bagi pernburu unfuk mernakan hasil bunran png telah dimakan oleh

bunrng dangnya.
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Bq1itulah pendapat yang diriwaSntkan dari hnu Abbas, dan

menjadi pendapat An-Nakha'i, Hammad, Ats-Tsauri, Irnam Abu Hanifah

beserta ulama madzhab Hanafi.

Sernentara Imam Spfi'i menyatakan secaftr eksplisit bahwa

burung elang sama hukumnya seperti anjing dalam hal pengharaman

untuk mernakan hasil buruan yang sudah dimakan oleh binatang

pernburunya, karena Muialid meriwayatkan dari AsySya'bi, dari Adiy bin

Hatim, dari Nabi $, bahwasan5n beliau pemah bersaMa,

'J?V* qA1i)Kt|fl oy

'Apbila anjhg arau burung etang t&h -; fusil
buna nn5p maka jangwrlah kanu manalanng puh."

Dan juga karena bunmg elang terrnasuk heunn p€rnangsa lnng
mernakan hasil bunrannya setelah ia mernbunuhq2a, sarna seperti

binatang buas hinnSp.

Mapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertarna) adalah, irrna para sahabat lnng mernperbolehkanryn.

Sebagaim4a diriwaS;atkan oleh Al Khallal dengan isnad png tersandar

kepada hnu Abbas, ia Hata: Apabila anjing telah mernakan hasil

bunnnnya rnaka frmganlah kamu mernakann!,a pula, namun jika burung

elang mernakan hasil hruannyn rnaka kamu boleh mernakartnya,

karena kamu bisa menrukul anjing unfuk mendidiknya sedangkan

burungelang nduk.117

Kami juga telah menyebutkan riwalnt dari ernpat orang;56[6Su1

Nabi $ lang mernpeftolehkan mernakan hewan bunran 1nng telah

dirinkan oletr anjing, sernentara hnu Abbas merniliki pendapat png
befueda dengan mereka, narnun unfuk burung elang ia sependapat. Dan

r17 Akar tersebut diriwalatkan oleh Al Baihaqi dalam htab As-Suran(9/2381.
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kami tidak pemah mendengar ada seorang sahabat pun di zaman itu
yang mengungkapkan pendapat yang berbeda dengan pendapat

tersebut.

tagi pula binatang pemburu dari jenis burung hanya dapat

dilatih dengan diberi makanan, dan hampir mustahil untuk melatih

bangsa bunng dengan fidak diberi makanan seperti anjing atau

harimau.

Adapun hadits Snng dijadikan landasan oleh pendapat lain,

hadits itu Udak dapat dibenarkan, karena diriwa5ntkan oleh Mujalid, dan

ia adalah perawi yang l€rnah. Sebagaimana dikatakan oleh Ahmad:

Mujalid membuat kisahqn menjadi satu, sungguh aneh periwayatannya,

karena riwaSnt-riwayat yariry shahih bertentangan dengan riwayatnya

seomng diri.

Dan tidak tepat iuga menyarnakan hukum antam burung elang

dengan binatang buas lainnSp, karena burung sangat berbeda dengan

binatang buas 37ang lain..

1704. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Hukum
larangan memakan hasil buruan yang didapatkan oleh anjing
hitam, lpifu anjing yang berwama hitam legam, kareira
anjing ifu merupakan penjelmaan dari g;etan.

Hitam legrn Snng dirnaksud adalah wama hitam yang tidak

bercampur dengan watna lnng lain, hanya hitam saja. Ahmad

mengartikannln: anjing yang tidak ada wama putihnya sedikitpun.

Tsa'lab dan hmhim AI Harbi berpendapat, bahwa l<ata bahiim (legam)

berlaku untuk seluruh wama yang tidak bercampur dengan wama lain.
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Adapun di antara ulama yang hanya memakruhkan berburu

dengan anjing hitam tersebut adalah Hasan, An-Nakha'i, Qatadah, dan

Ishaq.

Sementara imam Abu Hanifah, imam Malik, dan Imam Syafi'i,

memperbolehkan berburu dengan anjing hitam, dengan berlandaskan

keumuman ayat dan hadits-hadits yang membolehkan pemburu unfuk

memakan hasil buruannya serta menyamakan hukumnya dengan

tangkapan anjing dari jenis yang lain.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, aniing hitam adalah anjing yang dihammkan untuk

dipeliham dan wajib untuk dibunuh, maka tidak mungkin hasil

buruannya dihalalkan, sama halnya seperti anjing yang tidak terlatih.

Dan dalil penghamman unfuk memelihara anjing hitam ini adalah sabda

Nabi $,

"#.;?f ,F Wt-$u
lz

"Bunuhlah aniing-aniing ifu apabila berwama hitam legam-" l{,R-

Said.

Imam Muslim juga melansir dalam kitab ShahihnSa sebuah

riwayat yang isnadnya tersandar kepada Abdullah bin Al Mugafal, ia

berkata:

tiL '3 ', iB ii,r
9 

"f 
J " Jt",Lr J?t 6;f

frlt t?\u;'{"*:JwW r,# i =#t$i
: -1.

.L(Wfrv
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Rasulullah $ pemah menyuruh kami untuk membunuh anjing,

dan beliau juga pemah melamng kami unfuk membunuhnya, hingga

terakhir beliau bersabda, "Anjing yang harus kalian bunuh adalah anjing
gng berwarna hibm legam dan meniliki dua titik putih (tepat di atas

kdua mabrya), karena anjing ifu meruplan penjelmaan syeta1l."ll8

Nabi $ mernerintahkan unfuk mernbunuh anjing dengan ciri-ciri

seperti ifu, dan sesuafu yang wajib unfuk dibunuh tentu diharamkan

unfuk dipelihara dan dilatih, sementam anjing yang tidak terlatih tidak

boleh dimakan hasil buruanrya.

Apalagi Nabi $ telah menyebutrln sebagai syetan, maka tidak

mungkin bagi seomng muslim unfuk memelihara syetan. Terlebih,

pembolehan unfuk mernakan hasil buruan yang terbunuh merupakan

rul.,hsah (keringanan), dan tidak boleh nrkhsah itu didapatkan dari jalan

Snng haram seperti halqa rul*rsah yang lain.

1705- Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila
diketahui hasil masih hidup namun fidak
disembelih secepatryra hingga heuran ifu mati, maka hewan
tersebut fidak boleh dimaton.

Maksudnln adalah (tentu A[ah Snng lebih mengetahuil, masih

dalam keadaan stabil dan dapat berdiri tegak, karena jika nyawanya

hanya tersisa sedikit maka kondisinya sarna seperti herruan yang

meregang nyawa setelah disembelih. Jika dalam kondisi seperti itu maka

118 Hadits ini diriwal,atkan oleh Muslim pada bab musaqat (kerja sarna antara
pemilik pohon dengan tulong kehrn unfuk perawatan pohon dengan pembagian
hasil dari buahrrya) (3/47/12@1, luga oleh Abu Daud pada bab hewan bunran
(3/2U61, luga oleh An-Nasa'i pada bab heunn bun-ran Q/429L1, juga oleh At-
Tirmidzi pada bab huhm (4/l48i6l,juga oleh lbnu !,tajah pada bab heuan buruan
12/32051;, iugd oleh Ad-Darirni pada bab heunn buruan (2/2@81, dan juga oleh
Ahmad dalam htab Mr,rsnadr4p 6 33, 4/#,danS/9,5n.
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diperbolehkan tanpa harus disembelih lagi, menurut seluruh ulama.

Karena, hetr,ran yang seperti ifu tidak ada faedahnya lagi untuk
. disernbelih.

Adapun jika har,an buruan itu ditemukan masih dalam keadaan

stabil dan dapat berdiri tegak, lalu tidak langsung disembelih hingga

mati, maka harus dilihat terlebih dahulu, apabila memang tidak ada

waktu unfuk menyembelihnya hingga herr,ran itu mati maka her,mn ifu

dihalalkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Qatadah: her,van itu boleh

dimakan selama fidak ada waktu unfuk menyembelitnya atau selama ia

tidak menrbiarkannya begifu saja secara sengaia padahal ia masih

sempat unfuk menyembelihnya.

Pendapat itu iWa dirir,vayatkan dari Hasan dan An-Nakha'i.

Pendapat serupa iuga disampaikan oleh Imam Malik dan Imam SSafi'i.

Sementam Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa herpan

buruan ifu fidak dihalalkan, karena pemburu masih sempat menemuinyra

dalam keadaan hidup dan masih dapat berdiri tegak, . maka
penghalalanryra tergantung dengan penyembelihannya, sebagaimana

hukum yang berlalu jika ual(un57a masih cukup.

Adapun landasan 5nng mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya pemburu itu sama sekali tidak dapat

menyernbelihnr hingga dapat dikatakan lalai atau menyia-nyiakan

wakfu lrang ada, karena memang tidak cukup unkfu unfuk
menyernbelih.,lra. Maka terkaman dari binatang pemburunya lah yang

menjadi pengganti penyernbelihan, sama seperti jika har.ran ifu langsung

mati ketika diterkam.

Perbandingan ini berbeda dengan perbandingan imam Abu
Hanifah, karena jika waktunya masih cukup maka pernburu ifu dianggap

telah menyia-nyiakan wakfu yang ada dan. lalai hingga tdak
menyernbelih heunn tersebut. oleh karena ifu apabila pemburu itu
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masih mendapatkan hewan buruannya dalam keadaan hidup dan dapat

berdiri tegak hinggu wakfu yang cukup lama yang memungkinkan bagi

pemburu unfuk menyembelihnya namun ia tidak melakukan hal itu
hingga heunn ifu mati maka semua sepakat bahwa her,uan ifu tidak halal

unfuk dirrnkan.

1706. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila tidak
ada alat untuk menyembeth heuan yang masih hidup itu,
maka hendakn5Ta ia memberikan hewan ifu kepada binatang
pembururyra agar dapat diselesaikan hingga tak bemyawa
lagi, dan barutah setelah itu boleh dimakan olehnya-

Maksudnya adalah, membuat anjing yang menangkap her,van

buruan itu menjadi tergoda dan tergiur. Kata asylaa (yang diterjemahkan

di atas dengan makna mernberikan) dalam bahasa Amb sendiri artinya

adalah memanggil untuk diberi malon (biasanya oftrng Indonesia

melakukan hal ini terhadap kucing atau alnmn5n dengan bersuam:

puuss puss, atau: kerr krr), hanya saja masyarakat umurn menggunakan

kata itu dengan makna: mernbuaforya tergoda dan tergiur.

Ada kemungkinan maksud Al Khimqi menggunakan kata ifu
unfuk makna: memanggil binatang pemburunya lalu melepaskan heumn

tangkapannSn unfuk ditangkap kembali, karena ifulah makna berburu,
hanya bedanya heunn yang diburu sudah pemah ditangkap sebelumnya.

Begifulah pendapat 5nng dinyatakan pula oleh Hasan dan

Ibmhim.

Namun pada kesempatan lain Al Khimqi men5atakan, bahwa ia
tidak berpendapat demikian (yakni tidak boleh memakan heuran buruan
yang dibunuh oleh binatang pemburunya dua kali).
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Dan ifulah yang menjadi pendapat sebagian besar ulama.

Dengan alasan, bahwa ia memiliki kesempatan unfuk menyembelihnya,

maka tidak boleh heu.ran yang masih hidup itu diberikan kepada

binatang pemburunya unfuk dibunuh lalu dimakan olehnya, seperti

halnya hetann temak, atau seperti halnya jika pemburu itu menangkap

heunn tersebut hiduphidup

Adapun alasan pendapat yang pertama adalah, bahwa heruuan

buruan Srang masih hidup ifu ditangkap oleh binatang pemburunya

tanpa dapat disembelih olehnya, maka ia boleh memakannya seperti
.halnln jika ia mendapati hewan buruan ifu mati pada tangkapan yang

pertama.

Dan juga karena keadaan saat ifu tidak memungkinkan bagi
pernburu unfuk menyernbelih hev.ran tersebut di lehemSn, rnaka
penyernbdihannlp boleh dilakukan dengan cara ltang memungkinkan,
sama hukumnln seperti heunn 5nng jafuh ke dalam sutnur.

Pendapat berbeda disebutkan dalam riwayat dari Al Qadhi, yang

menyatakan .bahwa hev,ran tersebut dibiarkan saja hingga menernui

ajalnlp, barulah setelah ifu halal unfuk dimakan, karena her,rnn tlrsebut
adalah her,r,an bunran 5rang sulit unfuk disembelih, maka

melalui terkaman binatang pemburu pertama kali sudah menjadi
jaminan pembolehan baginya unfuk memakan heunn tersebut, sama

seperti heunn yang sulit disembelih karena fidak ada

lehern5n.

Namun danikian, pendapat pertamalah yang lebih tepat, karena
gnng akan dimakann5n itu adalah her,r,ran yang tidak diperbolehkan

tanpa penyembdihan apabila bersamanya ada alat unfuk menyembelih,

dan tidak diperbolehkan pula tappa penyernbelihan apabila tidak ada

alat untuk menyembelih, sarna hukumnya seperti heuan-her,r,ran tain

Spng bisa disernMih.
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Adapun masalah yang diungkapkan oleh Al !{hiraqi pada

pembahasan ini berkemungkinan maksudnya adalah hewan yang

dikhawatirkan akan mati jika he',,van itu fidak secepatnya disembelih atau

diberikan kepada binatang pemburunya untuk diselesaikan. Adapun jika

hewan tersebut di!,akini akan masih dapat hidup hingga ia sampai di
rumahnya, maka tidak ada perbedaan pendapat di antam para ulama

bahwa her,rnn tersebut tidak diperbolehkan unfuk dimakan kecuali

setelah disembelih, karena her,ruan tersebut termasuk heuran yang bisa

untuk disembelih.

L7O7 - Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila
pemburu melepaskan anjingnSTa, Ialu ada anjing lain yang
bergabung bersama anjingn37a ifu unfuk memburu hewan
yang dimatsrd, maka hewan tangkapannSra tidak boleh
dimakan, kecuali jika hewan itu masih hidup lalu kemudian
disembelih olein5Ta-

Yang dirnalrsud pada pernbahasan kali ini adalah, ketika
pemburu melepaskan anjingnya unfuk menangkap seekor hanran, lalu ia

mendapati heuran tersebut mati diterkam, narnun di sana juga ada anjing

lain 17ang fidak diketahrd keadaannya, dan pemburu itu juga sama sekali

tidak tahu apakah aniing tersebut memenuhi ryarat sebagai anjing
pemburu yang t€rlatih atau tidak hingga heunn 1nng ditangkapnya

diperbolehkan untuk dimakan, bahkan ia juga fidak tahu anjing

manakah di antara yang berhasil menerkam hev,ran buruan

tersebut.

Karena, apabila ia tahu bahwa kedua an ing itulah yang berhasil

menerkam heunn buruannyra, atau hanya anjing lain yang menerkam

her,r,ran buruannlra, rnaka sudah dapat dipastikan heunn buman ifu fidak
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boleh ia makan, kecuali jika hewan itu masih hidup lalu disembelih

olehnya.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Atha, Al Qasim

bin Muthairrri-5l19, imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Tsaur, dan ulama

madzhab Hanafi.

Kami juga tidak mendapati ada pendapat lain selain itu.

Hukum asal unfuk pendapat tersebut adalah riwayat Adiy bin

Hatim, ia berkata: Aku pernah bertanyn kepada Rasulullah $,
"Bagaimana jika aku melepaskan anjingku, dan temS;ata ada anjing lain

bersamanya?" beliau menjawab, "Jangan latnu makan hasil

tanglapnn5a, l<arqta katnu han5a mangucapl<an basmalah unfuk

anjingnu, sdangl<an unfuk anjing gng lain tidak."

Pada riwayat lain disebutkan, "Apbila kamu temui ada aniing

lain bersma anjingmu, aku khawatir anjing lain ifu telah memalan

sesuafu dad heunn bunanmu dan anjing ifu pula tang membunuhng,

oleh larana ifu iangpnlah kanu memakan hq,rnn t*sebut, sefub l<anu

hanSa manSebut mnn Allah unfuk aniingmu sia."

Pada riwayat lain disebutkan, "Karana karnu tidak tahu aniing

yang mana gng telah mqtqkam hewan buruan rfu." HR. Bukhari.

Adapun jika pemburu mengetahui bahwa hanya anjingn5n yang

menyebabkan heuan bunrannya menjadi tidak bemyawa lagi, atau ia

mengetahui bahwa anjing lain yang bersama anjingnya adalah anjing

yang memenuhi q,rarat agar diperbolehkannya hevuan buruan yang

dibunuh olehn5ra, mal<a her,r,ran buruan tersebut halal untuk dimakan,

119 Nama lengkap Al Qasim bin Mukhaimirah adalah: Abu Unpah Al Qasim
bin Mukhaimirah Al Hamdani Al Kufi. Ia adalah seorang ularna dari kalangan
tabiin 1lang terpercaSra, cukup banlak hadits yang diriwayatkan olehnya. Ia thrggal

di Damaslnrs, dan wafat pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Adz. l.j,h. Sigr
A'lam an-Nubh (2OL-204.1.
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dengan dalil alasan pengharamannya, yaifu sabda Nabi $, "Karena

kamu hunp menguapl<an basmalah unfuk anjingmu, unfuk
ani@ jang lain frdak." Serta sabda Nabi ;fu, "Karena kamu tidak tahu

anjing gng mana gng telah menerkam hewan buruan ifu."

Dan juga karena pemburu itu tidak meragukan kehalalan hewan

tersebut, maka tidak ada pula pengharaman baginya, sama hukumnya

seperti jika ia melepaskan dua ekor anjing secam bersamaan dengan

membacakan basrrnlah unfuk kedua anjing tersebut.

Adapun jika seandainln pemburu itu tidak mengetahui keadaan

anjing lain yang bersama anjingnya, dan beberapa wakfu kemudian baru

diketahui bahwa anjing itu juga telah dibacakan bismillah dan memenuhi

syamt kehalalan , namun ia tidak mengetahui bahwa

anjing ifu ikut serta dalam perburuan, atau ia berkeyakinan bahwa anjing

ifu telah dibacakan bisrnillah namun beberapa u/aktu kemudian baru

dikaahui sebalikngra, rnalo hasil tangkapannya menjadi hamm, karena

hakikat penghalalan dan pengharaman tidak dapat diubah dengan

meyakini kebalikannya atau dengan ketidak tahuan tentang

keberadaann5n.

Pasal: Apabila seoftmg pemburu muslim melepaskan anjingnya,

lalu ada orang lain 37ang beragama majusi (penyembah api, atau boleh
juga dimaknai dengan agarna lain selain agama samawi, seperti Budha,

Hindu, atau bahkan atheis) yang melepaskan anjingnya, lalu kedua

anjing tersebut secam bersama-sama menerkam henmn buruan, maka

her,rnn buruan ifu tdak halal unfuk dimakan, karena tangkapan orang

majusi diharamkan. Dan apabila berkumpul pada satu hal antam yang

hamm dan yang halal rnaka harus lebih didahulukan pengharamannya,

seperti halnya hukum sesuafu yang terlahir dari kawin silang antara

heunn yang dihala[Gn dan hevran yang dilrammkan.
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Begifu pula jika kedua orang tersebut (yakni pemburu muslim

dan pemburu majusi) sama-sama melepaskan anak panahnya, lalu

kedua anak panah mereka sama-sama mengenai safu hewan buruan,

maka hewan buruan itu tidak dihalalkan baginya (bagi pemburu mushm).

Dan hukum ifu berlaku baik kedua anak panah mereka mengenai heqran

buruan ifu secara bersamaan dalam satti' ttaktu uiuupun tidak.

!i a Terkecuali, jika diyakini sekali bahwa anak panah pertama yang

mengenai he'uuan buruan itu langsung membuat hev.ran buruan ifu tidak

bemyawa lagi, maka hukumnya sama seperti hukum hewan sembelihan

yang disembelih dengan sempuma lalu ada orang lain yang 56ng3

melanjutkannya saja. Apabila anak panah yang pertama itu milik

pemburu muslim, maka trer,r.ran buruan itu halal unfuk dimalian, narnun
jika anals panah yang pertama itu milik $frlUur,, maluqi.$aka Udak

dihalalkarfl
;;l

Adapun jika anak panah kedua yang mengenai hewan buruan

ifu juga furut ardil membuat her.r,nn buruan ifu ter,vas dengan sempuilna,-

maka menurut sebagian besar ulama madzhab kami huhrnnya te,tup '

seperti itu 6Fkni anak pqnah pertama saja yang dihitung menrtrsluh
heuran tersebut), karena penghalalan atas her,r,ran ihr sudah tercapei,, &n
anak panah 5nng kedua,seperti tidak berpengaruh Sa kernatian

tteuran buruan tersebut.

'Namun jika menund pendapat Al Khimqi di atas, hevrran buruan

itu tidak hahl untuk dimakan. Sama halnya seperti ketika seseorang

menyembelih seekor her,van lalu hev.ran ifu kabur sebelum sempurna

kematiannya, hingga akhirnya hanuan itu tercebur ke dalam air dan mati l

tenggelam, atau terjafuh ke dalam jurang hingga tewas terkena bafu,

maka heuran ifu fidak boleh dimakan. Dan juga karena hev.ran buruan

tersebut mati akibat dua luka, maka hukumnya sama seperti jika kedua

anjing mereka metukainSn se@ra bersama-sama.
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Adapun jika panah (atau anjing) yang pertama tidak membuat

hevrran buruan mati, sedangkan panah yang kedua membuahya mati,

maka kehalalan atau keharamannya terganfung pemilik panah yang

kedua, apabila panah ifu dilepaskan oleh pemburu muslim maka hewan

itu halal unfuk dimakan sedangkan jika dilepaskan oleh pemburu majusi

rnaka haram unfuk dimakan.

Sedangkan jika pemburu muslim dan'pemburu majusi hanya

melepaskan safu anjing saja, lalu anjing ifu menangkap seekor hewan
buruan, maka hetaran tersebut tidak halalunfuk dimakan.

Begitu pula jika satu anjing itu dilepaskan oleh dua orang
muslim, salah safunya membaca bismillah sedangkan yang lain tidak,

maka her,r,ran png ditangkap oleh anjing itu fidak halal untuk dimakan.

Begifu pula jika safu orang muslim melepaskan dua anjing, safu

anjingnya terlatih sedangkan yang lain fidak, lalu kedua anjins tersebut
se@ra bersama-sama menangkap seekor her,r,ran bunran, rnaka hevlan
tersebut fidak halal untuk dimakan.

Begitu pula jika satu omng muslim melepaskan safu anjing yang

terlatih, Ialu ada anjing terlatih lainnya yang terlepas sendiri, lalu kedua

anjing ifu secara bersama-sama menangkap seekor herr.ran buman, maka
hewan buruan ifu tdak halal unfuk dimakan, menurut sebagran besar

ulama, di antaranya Rabiah, imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Tsaur, dan

ulama madzhab Hanafi.

Sementara Al Auza'i berpendapat herr,ran buruan itu halal unfuk
dimakan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya melepaskan anjing unfuk menangkap

hewan buruan adalah salah safu syramt agar hanaan 5nng ditangkap

menjadi halal untuk dimakan seperti telah kami jelaskan sebelumnya,
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namun pada sifuasi di atas salah safu anjing tersebut tidak dilepaskan

oleh pemburu, maka syaratrya menjadi tidak terpenuhi.

Pasal: Apabila seor.rng pemburu muslim melepaskan
anjingnya lalu ada seoftmg pemburu majusi yang juga
melepaskan anjingnya, narnun temyata anjing milik pemburu majusi

membiarkan anjing milik pemburu muslim unfuk menangkap hewan

buruan mereka, maka he',,van buman ifu halaluntuk dimakan.

B.eSifulah pendapat png dinyatakan pula oleh Imam Syafi'i dan

Abu Tsaur.

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa herr,lan

buruan itu tidak halal unfuk dimakan, karena anjing milik pemburu

majusi ikut membanfu dalam perburuan tersebut, maka hukumnya sama

seperti jika'anjing milik pernburu majusi itu ikut menangkap heruan

buruan mereka.

Adapun landasair 57ang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, anjing milik penrburu muslim melakukan penangkapan

sendirian, maka tenfu hasil halal unfuk dimakan, sama

seperti jika ia melepaskan sebuah anak panah lalu pemburu majusi juga

melepaskan anak panahnya, narnun hanya anak panah yang dilepaskan

pemburu mr.rslim yang mengenai hs,van buruan mereka hingga to,vas,

maka tenfu hev/an buruan ifu dihalalkan baginya. Atau seperti seorang

majusi 5nng menangkap seekor kambing hutan, lalu kambing itu
disembelih oleh seorang muslim, maka kambing itu tentu dihalalkan

baginya untuk dimakan.

Pasal Apabila seoftmg pemburu majusi menggunakan
anjing milik pemburu muslim unfuk berburu, maka hasil
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tangkapannya tidak halal b.gr pemilik anjing tersebut,
menurut seluruh ulama.

Sedangkan jika pemburu muslim menggunakan anjing milik
pemburu majusi unfuk berburu, maka.hasiltangkapannya halal baginya.

Begifulah menurut pendapaf Said bin Musayib, Hikam, imarn Malik,
Imam Syafi'i, Abu Tsaur, dan ulama madzhab Hanafi.

Sementara ada riwalnt dari Ahmad yang menyatakan bahwa
hasil tangkapannya tidak dihalalkan baginya.

Dan ada. pula yang memakruhkannya. Di antaranya Jabir,

. Hasan, Mujahid, An-Nakha'i, dan Ats{sauri. Dengan dalil firman
Allah St, "Dan (buruan gang ditangkaploleh binabig pemburu 5ang
telah kamu latih untuk berburu." (Qs. ru Maa'idah [5]: 4), sedangkan

anjing yang digunakan olehnya untuk berburu itu bukm dilatih oleh
dirinya sendiri.

Riwayat dari Hasan juga menyebutkan, bahtm ia juga

memakruhkan hasil tangkapan orang Yahudi dan Nasrani ber&sarkan
atas ayat tersebut.

Adapun hrdasan png mendasari pendapat kami (perdmat
pertama) a&hh, bdrwasarry,aa anjing yang"digunakan oleh pernbr.rnr

muslim terseh* hantahh sebagai alat r.rrfuk berbirnr, rmka hukumnya
halal seperti halrrln penslunaan panah atau busur milil< orang rnaFsi.

Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnul Musayib: itu sama saja

dengan pisau milik orang majusi yang digunakan unfuk menyernbelih
hetr,ran. Dan firrnan Alhh di atas menunjukkan hahlnya hev,ran btrnnn
yang ditangkap oleh anjing yang kita latih ataupun dilatih omnglain,
karerra: ha[ ifu tercakup dalam maknan]a, dan hukumnya dapat juga

ditetapkan melalui qiyas (penyamaan hukum) 5nng kami sebutkan tadi.
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Pasal: Apabila sejumlah pemburu melepaskan aniing-

anjing mereka unfuk berburu hewan buruan dengan masing-

masing mengucapkan basmalah, lalu mereka melihat ada

hewan buruan ]1ang tewas, namun mereka tidak tahu anjing

mana yang membunuhn3p, maka hewan buruan tersebut

halal untuk dimakan.

Apabila mereka berselisih pendapat mengenai anjing siapa yang

membunuh herrran buruan tersebut, dan temyata semua anjing mereka

masih menggigit her;uan buruan tersebut, maka hetuan ifu harus dibagi

rata unfuk mereka sernua, karena. semua anjing itu sama-sama

berkontuibusi dalam penangkapannlra.

Adapun jika han5n sebagian anjing saja yang masih mengggit

hewan buruan ifu, maka pemilik anjing-anjing yang masih menggigit
' ifulah png berhak atas heuran buruan tersebut.

Dan jika seandainp anjing-anjing ifu sernuanya berada di sisi

hewan buruan tanpa ada safupun yang menggigrtrya, maka kepufusan

tentang siapa 5nng berhak atas heunn buruan tersebut diserahkan pada

perundingan atau kesepakatan mereka semua. Atau bisa juga ditenfukan

melalui undian, dengan disertai sumpah setelah terpilih salah safu di

antam mereka.

Begifulah pendapat Abu Tsaur dengan menyamakan hukum

sifuasi tersebut dengan sifuasi ketika ada dua pihak yang bersengketa

atas seekor kuda funggangan yang masih bemda dalam penguasaan

orcrng lain di luar kedua pihak tersebut.

Namun utamanya, apabila dikhawatirkan her,rnn buruan itu akan

segera mernbusuk sebelum mereka mencapai kesepakatan, maka

sebaiknya mereka menjtnl hanran br.ruan ifu dan barulah kemudian

disepakati siapa yang akan menerima harga jualdari heunn tersebut.
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7708- Masalah: Abu AI Qasim berkata: Apabila
seseorang telah mengucapkan basmalah dan melemparkan
anak panahnya pada seekor hewan buruan, lalu anak panah
itu terkena hewan lainn5n, maka hewan lrang terkena anak
panahnya itu halal untuk dimakan.

Untuk lebih lelasnya kami sampaikan, bahwasanya berburu
dengan menggunakan panah atau benda tajam lainnya diBerbolehkan,

tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ifu.

Dalilnya antara lain keumuman firman Allah Si, ,Maka botehtah

kamu berburu." (Qs. AI Maa'idah 151 21

Juga sabda Nabi $,
o)z

Jt p; iitVr '*'r{t3U*'.*V6
"Adapun hewmn 5ang l<amu dapatlan melalui anak pnalunu

5ang kamu lepskan dangan man5rcbut narna Allah (bismillEh), naka
hevnn ifu boleh kamu mal<an."

Juga diriwa5ntkan dari Abu Qatadah, bahurasanya ketika ia
sedang bersama Rasulullah S, iu melihat ada seekor keledai liar, maka

ia pun segera naik ke atas kudanya seraya mengambil tombaknya, lalu ia

mengejar keledai liar itu hingga akhimya ia berhasil membunuhnya. Lalu
para sahabat lain pun menanyakan hal ifu kepada Rasulullah &, dun

beliau menjawab,

hrcrs:*f;a" eAt'z

"Keldai ifu tidak tain han5alah mal<amn gng dikaruniai Allah
unfuk kamu makan."Lzo

120 gu6i1" tersebut diriuaptkan oleh Al Bukhari pada bab hannn sembetihan
dan henan buruan (9/il90), juga oleh Ad-Darimi pada bab manasik 12/1826l,
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Adapun unfuk sSnmt-s5nmtrya, berburu dengan panah dan

benda tajam lainnya harus memenuhi syarat yang sama seperti berburu

dengan binatang pemburu, hanya saja tidak ada pelatihan yang harus

dilakukan terhadap alat yang akan digunakan.

Dan unhrk basmalahnya dilakukan pada saat

melepaskan anak panah dari busumya apabila senjata yang digunakan

unfuk berburu adalah panah. Atau pada saat penikaman dilakukan

apabila alat berburu Snng digunakan adalah sebuah tombak. Atau pada

saat pemukulan dilakukan apabila alat 5nng digunakan berupa alat

pemukul (semacam palu).

Apabila kalimat basmalahnya diucapkan sedikit lebih dahulu

daripada aksinya, maka hal ifu masih diperbolehkan, sebagaimana

penjelasan yang kami bahas tentang niat pada pelaksanaan ibadah.

MenSasar hetu,ran buruan 1Bng dituju juga menjadi kehanrsan.

Oleh karena itu apabila seoftmg penrburu tidak bermaksud unfuk

menyasar herran buruan tertenfu lalu senjatanla mengenai seekor

hannn, atau ia berrnalrsud unfuk melempar seseomng, atau melempar

sebuah bafu, atau melempar saja secara sembarang, nernun lemparan

ifu mengenai heruuan tersebut, maka hev,ran ifu tidak dihalalkan baginya

untuk dimakan.

Namun jika ia memang bermaksud untuk melempar seekor

her,van buruan, tapi tem5pta heuan lain yang terkena, maka hewan itu

halal baginya unfuk dimakan. Binatang pemburu dalam hal ini

hukumnya sama seperti panah atau alat berburu lainnfra.

Bq;itulah pendapat yang dinyatakan secam eksplisit oleh

Ahtnad, 5nng juga menjadi pendapat Ats-Tsauri, imam Abu Hanifah,

dan Imam SSnfi'i. Hanln saja Imam Syafi'i menambahkan: Apabila

juga oleh Malik dalam Al Muwathtln'$n6B5Ol, dan juga oleh Ahrnad dalam
htab Mrrsnadnln 6/301).
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pemburu melepaskan anjingnya unfuk menangkap hewan tertenfu, lalu
diperjalanannya menuju hewan tersebut temyata ia menangkap he,,van
Iain, maka heuran tersebut dihalalkan bagi pemburu unfuk memakannya.
Mmun jika anjing itu menyimpang jalan dan menangkap hauan lain,
maka ada dua pendapat, ada yang memperbolehkannya dan ada yang
fidak.

Sementara Imam Malik berpendapat, apabila seorang pemburu
melepaskan anjingnya unfuk menangkap hewan buruan tertentu, lalu
anjing itu menangkap haran yang lain, maka her,r,ran tersebut tidak halal
bagr pemburu unfuk dimakan, karena ia fidak berrnaksud unfuk
menangkap herruan tersebut, terkecuati jika ia melepaskan anjingnya
pada sekawanan heunn buruan, lalu hewan-heunn itu terpencar, maka
heunn manapun yang berhasil ditangkap oleh anjingn5n halat unfuk
dirnakan.

Adapun landasan 57ang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, keumurnan firman Allah &, "Maka makanlah ap,Dng
dibngl<apntn untuhnu." (Qs. ru Maa'idah [5], 4). Dan keumuman
saMa Nabi $, "Bqitu juga heunn 5nng kamu daptr<an merarui
anjingmu gang terlatih 5ang lamu lepskan dengan menyebut narna
Allah hismillah), mal<a itupun boteh kamu makan."

Serta sabda Nabi S, "Adapun hewan jang kamu daptkan
melalui anak pnahmu J/ang kamu tepskan dengan menyebut nann
Nlah (bismillah), maka heovan itu boteh l<amu mal<an.',

Dan juga karena pemburu itu telah melepaskan alat pernburu
unfuk berburu, maka apapun yang berhasir terkena alat tersebut halal
unfuk dimakan, sebagaimana jika alat itu ia lepaskan pada suatu
kawanan yang terdapat banyak hevuan buruannya lalu terpencar dan
salah safunya terkena alat tersebut, sesuai dengan pendapat imam
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Malik, dan sebagaimana jika alat itu terkena heraran lain dalam

perjalanannya, sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i.

Dan juga karena amat sulit unfuk melatih binatang pemburu

unfuk memburu safu hevvan buruan saja tanpa boleh melihat heuran

yang lain.

Adapun jika seorang pernburu melepaskan panahnya atau

binatang pemburunya tanpa melihat dan juga mengetahui adanya he'uran

buruan, lalu ada he'aran yang terkena panahnSn atau tertangkap oleh

binatang pemburunya, maka hs,ryan buruan ifu tidak halal unhrk

dimakan, karena pemburu sama sekali fidak memaksudkan. buruan

tertenfu, dan maksud tersebut tidak dapat tercapai jika ia tidak melihat

atau mengetahui kebemdaan heunn

Begitulah pendapat yang diryntakan pula oleh Imam S5nf i,

ketika menjelaskan anjing sebagai alat perburuannya.

Sementam Hasan dan MuawiSah bin Arrmh berpendapat,

herpan itu boleh dimakan, dengan'dalil keumuman agat dan hadits-hadits

yang membolehkan pemburu unfuk memakan hasil buruannya.

Dan juga karena pemburu ifu melepaskan alat perburuannya

dengan maksud untuk berburu, maka apapun yang didapatkan melalui

alakrya itu maka halal unfuk dimakan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, niat merupakan salah safu slprat dalam berburu, dan

tidak mungkin niat ifu ada tanpa tahu ada heunn png diburunya, maka

hukumngn menjadi sama seperti "Tt yang tidak berniat untuk berburu.

Pasal: Apabila seoftrng pemburu melihat ada
bayangan berkelibat atau mendengar sesuafu mendesis, talu ia

mengim ada binatang buas, atau seorang manusia, atau mnting jahrh,
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lalu ia melepaskan senjatanya ke arah bayangan atau suara tersebut, dan
temyata ada hewan buruan yang tewas terkena senjatanya, maka hewan
buruan itu tidak halal baginya untuk dimakan.

Bggitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam Malik dan
Muhammad bin Hasan.

sementara Imam Abu Hanifah mernbolehkannya. Dan Imam
syafi'i membedakan senjata yang digunakan, apabila dengan panah
maka boleh dimakan, narnun jika binatang pemburu yang dilepaskan
maka tidak boleh dimakan.

Alasan pam ulama yang mernbolehkan heunn buruan unfuk
dimakan adalah keumuman ayat dan hadits-hadits 5nng membolehkan
pemburu unfuk memakan hasil buruannya. Apalagi jika omng tersebut
memang bermaksud unfuk berburu dan melepaskan senjatanln dengan
membaca basmalah, mal{a hukumnya disamakan dengan hukum heuan
buruan png sudah diincar dan diketahui keberadaannSra.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, bahun pemburu itu fidak bemiat unfuk menangkap
heunn buruan tersebut, maka sama seperti apabila ia
melepaskan pada target tertenfu namun mengenai her,rnn
buruan, maka her,rnn buruan tersebut fidak dihalall*n b.agir,!ra.

Apabila ia berpikir bahwa bayangan atau suara itu adalah anjing
hutan atau babi hutan, narnun tem5nta bayangan atau suam heuran
buruan, maka ia tetap tidak boleh memakannya.

sementara Muhammad bin Hasan berpendapat, bahwa jika ia
mengira seperti ifu maka boleh dimakan olehn3n, karena heunn yang
diperkimkan olehnya adalah herruan yang boleh dibunuh.

sedangkan landasan dari pendapat kami adalah sama seperti
sebelumnya.
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Adapun jika pemburu ifu mengira bahwa bayangan atau suara

tersebut adalah har,ran buruan, maka apa yang dikenainya halalbaginya

untuk dimakan, karena ia sudah mengira adanya hetaran buruan di sana,

maka hukumnya sama seperti jika ia rnelihatnya dengan jelas.

Namun apabila ia meragukan, apakah bayaangan atau suara ifu

berasal dari her,van buruan atau tidak, atau ia sedikit yakin bahwa

bayangan atau suara ifu bukanlah her,van buruan, maka apa yang

dikenainya fidak halal bagrnya untuk dimakan, karena keabsahan

maksud didasari atas sebuah pengetahuan, dan pengetahuan ifu tidak

ada pada diriqn.

Apabila ia melempar sebuah bafu namun ia mengim bahwa ifu

adalah he',van bunran, Abu Al Khaththab berpendapat bahwa hewan

buruan ifu fidak dihalalkan, karena secara hakikakrya ia tidak bermaksud

unfuk berburu.

Namun dimungkinkan her,rnn buruan itu halal baginya, karena

keabsahan rnaksud juga dapat didasari atas sebuah keraguan, dan

keraguan ifu ada pada dirinln. Dengan shahibnya maksud maka halal

pula halan buruan yang mati fibat perbtntannp.

1709. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila

seorang pemburu melepaskan panahnya pada $eekor hewan

buruan, namun setelah ifu hewan tersebut melarikan diri dan

menghilang dari pandangannya, dan fidak lama kemudian

temyata ia menemukan heruan ifu dalam keadaan mati

dengan anak panah yang tertancap di tubuhnSp tanpa ada

bekas luka yang lain, maka hewan tersebut halal baginya

untuk dirnakan.

Itulah pendapat lnng paling diunggulkan dari Ahmad.
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Hukum yang sama juga berlaku apabila pemburu itu melepaskan

anjingnya unfuk menangkap seekor hewan buman, lalu hewan itu

menghilang dari pandangannya, dan tidak lama kemudian ia

menemukan he,,ruan ifu sudah mati dengan anjingnya berada di dekat

hewan tersebut, maka henr,an itu dihalalkan baginya unfuk dimakan.

Itulah pendapat Hasan dan Qatadah. Sementara riwayat dari

Ahmad menyatakan, apabila perburuan itu dilakukan siang hari maka

hukumnya seperti itu, namun jika malam hari rnaka tidak dihalalkan.

Sedangkan riwayat dari Imam Malik menyebutkan kedua pendapat

tersebut.

Ada pula riwayat dari Ahmad lainnya 5nng mengiq,raratkan,

bahwasanya jika jangka cukup lama maka tidak dihalalkan,

sedangkan jika hanya sebentar saja maka dihalalkan. IsSamt itu

disimpulkan demikian karena pada riwayat itu ia ditanya, bagaimana jika

her,rnn buruan ifu baru ditemukan keesokan harinSra, Ialu ia menjawab:

safu hari terlalu lama.

l.andasan pendapat tersebut didasari pendapat hnu Abbas Snng

menyatakan, "Apabila kamu melepaskan anak panahmu dan langsung

membuat her,van buruanmu tewas, maka makanlah heunn buruanmu

ifu. Dan jika kamu melepaskan anak panahmu, lalu kamu baru

menemukan her.ryan buruanmu kemudian, atau hingga malam hari, maka

kamu masih boleh memakan he',lan buruanmu itu. Namun jika kamu

sudah meler,r.rati malamnu dan baru menemukan heunn buruanmu,

maka jangan kamu makan herr,nn buruanmu itu, karena kamu tidak tahu

apa yang sudah terjadi padanya setelah ifu."

Sementara Atha dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa memakan

hewan buruan yang sudah menghilang dari pandagsan

makruh. Riwayat dari Ahmad juga ada yang menyebut pendapat seperti

itu. Dan salah satu pendapat Imam Syafi'i juga menyatakan dernikian.
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Dengan landasan juga riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan, "Makanlah

jika hewan buruanmu tewas seketika, dan jangan memakannya jika

hewan buruanmu hilang dari pandangdnmu."121 Al Hikam menjelaskan,

bahwa makna tewas seketika adalah hewan itu tidak menghilang dari

pandangan setelah terkena panahnya, sedangkan kalimat yang kedua

bermakna hewan ifu tidak teu;as seketika dan melarikan diri dari

pandangannya.

Sementara pendapat Imam Abu Hanifah mengenai hal ini

adalah: hewan itu dihalalkan jika pemburu terus mencarinya tanpa jeda,

namun jika ia sudah mengurusi hal lain lalu setelah itu baru ia

menemukannya maka hewan buruan ifu sudah tidak dihalalkan lagi.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, hadits yang diriwayatkan dari Adiy bin Hatim,

bahwasanya Nabi $ bersabda,
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"Apabila kamu melepaskan anak panahmu dan telah mengenai

heotmn buntanmu, lalu kamu baru menemukanryn setelah safu atau dua

hari, namun tidak ada bel<as luka 5nng lain selain dai anak panahmu,

maka makanlah. Namun jika katnu menemukannya sudah safu malam

dalam air, maka janganlah kamu memakannya."t2z (Muttafaq Alaih)

121 66ur tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab As-Sunan (9/2411.
122 Hadits tersebut dirtwaSratkan oleh Al BuLfiari pada bab hewan sembelihan

dan hanran buruan 19/5484,;1, juga oleh Muslim pada bab hewan buruan
(3/6/153l),juga oleh Abu Daud pada bab hewan bunan (3/2849), juga oleh At-
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Juga diriwayatkan, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari

kakeknya, bahwasanya suafu ketika ada seorang laki-laki datang kepada

Nabi $ seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapafunu

mengenai hukum memanah hevuan buruan." Nabi $ menjawab,

"Apabila panahmu mengenai hewan buruanmu maka mal<anlah hqnn
ifu." Laki-laki itu lalu bertanya, "Bagaimana jika haran itu hilang dari
pandanganku?" Nabi $ menjawab, "Halal meskipun heuran ifu telah

hilang dai pandangarunu, selama kamu tidak mendapati ada bekas lul<a

lain selain dari panalvnu, abu heown ifu sudah berbau."Lz3 HR. Abu

Daud.

Juga diriwalntkan, dari Abu Tsa'labah, bahwasanya Nabi $
bersaMa,

K',r".#;f 'ly.

'A 
&- ; :f f i'rX. ifrai :rUt'*a rit

"Jil<a l<amu mqnanah seekor heunn buruan, lalu l<amu bru
menernukannya setelah sfu atau dua hari dan tidak ada bel<as anak

panah tang menanpel di fubuhn5a kquali anak pnahmu, naka
mal<anlah heunn buruanmu i1r."124

Dan juga karena luka 5nng disebabkan lempamn panah4n

mernbuat hev.ran ifu dihalalkan, luka ifu secam takin mernang

diternukan, sedangkan penyebab lain masih diragukan, maka tidak

Tirmidzi pada bab heuran buruan (4/1M91, dan juga oleh An-Nasa'i pada bab
hewan buruan (7 /43091.

123 gu61ts tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud pada bab heuran buruan
(3/2U91, dan juga oleh An-Nasa'i pada bab haran buruan (7/4307).

124 Flu6its tersebut diriwayatkan oleh Muslim pada bab heuran buruan dan
herran sembelihan (3/9/1532), juga oleh Abu Daud pada bab hannn buruan
(3/2867), dan juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (4/191.
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mungkin sesuafu yang diragukan ifu dapat mensgqwkan sesuafu yang

diyakini.

Dan juga karena pembunr ifu menernukan heuan buruannya

dengan luka akibat panahnya, dan ia tidak menernulon luka lain yang

memungkinkan hanran itu mati karenanya, maka hukumnya tenfu sarna

antara ditinggalkan unfuk un$an lain (seperti pendapat irnam Abu

Hanifah) ataupun tidak, dan juga mrm antara menghilang

dari pandangan sesaat saja, sepanjang hari, ataupun ffak sama sekali.

Apabila sudah terbukti seperti ifu, rnaka dapat diambil

kesimpulan bahwa kehalalan hevlan buruan gTang menghilang dari

pandangan harus mernenuhi dua s5rarat:

Pertama Pemburu harus menernukan panattn!,a tertancap pada

he',ruan buruannSn atau setidaknya ada h.rka png disakini bahrrn luka

tersebut adalah luka bekas anak parnhnla yang t€rtancap, karena iika

tidak dernikian berarti rnasih airryut<an kehahlanrrya, dan kehalalan

tidak dapat dibuldkan dengan suatu hal !E$g masih dhagukan.

Kdua: Pemburu tidak menernukan ada belos hka lain selafoi

luka akibat anak panahqn yang berkernrmgkinan luka itulah 57ang

menyebabkan herpan buruan ihr tanns, sebagairnana sabda Nabi $,
"..sdarna 'l<amu tidak mendapti ada betras lula lan sdain dad

pnahmu."

Pada riwapt lain disebutkan, "Apbila lannu mqtqnul<an ada

bel<as luka lain selain dari pnahmu, nnka l<anu

memakanntn, karena kamu tidak bhu aplah lamu gng maryrefubl<an

hq,nn itu mati abul<ah 5ang lain"125 ffr. Ad-Daraquthni.

125 Hadits tersebut driwaSntlen oleh A&Darq.dhrn ddarn kitab .es-9rrran

l4/29tLl.
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Pada riwayat lain disebutkan, "Apbila l<amu mqtqnukan
pnalunu tahncap pda heuan buruanmu dan tidak ada hewan buas
gng mqrakannta, mal<a heuan ifu halal unfukmu-"t26 FIR. An-Nasa'i.

Pada riwayat dari Adiy disebutkan, "Apbira karnu melepskan
anak pnahntu dan telah mengani heu,mn lalu l<amil bru
manemul<annga setelah sfu abu dua hari, narnun tidak ada be*as tut<a

gng lain selain dari anak pnahnru, maka mat<anlah. Namun jika katnu

.manemul<ann,a ,dah dalam air, nnta kngantah katnu
manal<ann5a." HR. Bul&ari.

Pada riwayat lain diseburftan, "Apbila katnu mqtqnian hanmn
bunarunu tahfuh ke datam air, t nh janganlah r<atnu manmkannga.,,

Dan juga karena jika ada b€l*s lul* lain yang mernungkinkan
luka ifulah lBng mernbuat he*nn bunran ifu teuras, mal<a terbukfi

(takni buton anak parnhnya gnng Hrasil mernbunuh
heunn buruan ifu), rnaka jelas h€ilran itu sudah fidak halal bagin5la,
sebagaimana hukumnya iilo ia menernukan ada anjing hin 57ang ikut
mernburu heruan buruann!,a b€rsarna anjing 37ang ia lepas serrdiri.

Adapr-rn jil€ belas lukanla tidak terrrasilk bekas luka SEng
merratikan, misalnya dirnakan oleh heunn 5nng lernah seperti kr"ing,
mal<a heuaan buruan ifu rnasih diperbolehkan, karena ia pasti
berkqpkinan bahwa luka tersebut bukanlah yang menyebabkan heunn
buruannln tewas.

lT1O- Masalah: Abu AI Qasim berkata: Apabila
seorang pemburu melepaskan pada seekor hewan
buruan, lalu herrnn ifu terjatuh ke dalam air, atau terbenfur

1% Hadis tersehd diriuayatlan oteh At-Tirrnidd pada bab heuan hruan
l4/L4681, dan i{ga oleh ArrNasa'i pada bab heunn hrn "" 

(t/43ltgl.
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bafu pegunungan, maka hewan ifu fidak halal unfuk
dimakan.

Maksud terjafuh ke dalam air adalah: biasanya hewan ];ang

keadaannya seperti ifu tewas karena tenggelam. Dan maksud terbenfur

bafu pegunungan adalah: biasanya heunn yang keadaannya seperti itu

ter,rns karena terbenfur bafu pegunungan

Dari pemyataan Al Khiraqi tersebut terkesan bahwa tidak ada

bedanya apakah panah yang dilepaskan oleh pemburu membuat he',rran

buruan ifu teru.ras ataukah tidak. Semehtara pendapat ifulah yang

diunggulkan dari riwapt Ahmad.

Sementara pendapat 5ang diunggulkut oleh Ibnu Mas'ud, Atha,

Rabiah, Ishaq, ulama madzhab Hanaft, dan ulama terkini madzhab kami,

adalah: Apabila luka 1;ang disebabkan tusukan panahnln adalah luka

yang mematikan, sarntl seperti luka pada sembelihan png pasti akan

mematikan, maka tidak berpengaruh apakah heunn buruan ifu teriafuh

ke dalam air ataupr.m terbenfur di atas bafu, karena heu/an itu sudah

dihukumi heunn Snng taras dipanah, atau sarna hukumnya seperti

her,rnn yang terr,ras disembelih, @ tidak ada pengaruhn5ra lagi apa

yang terjadi selanjutnln pada ha,,r.ran tersebut.

Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Sgnf i, iinam Malik,

Laits, Qatadah, dan Abu Tsaur.

Adapun landasan yang mendasari pendapat pertama adalah,

saMa Nabi $, "Apbila latnu mqtqnul<an hernn buruanmu teriafuh

ke dakm aA, npkalnsanlah lantu mannlannSa."

Dan ada kemungkinan air itu furut membantu dalam

penghilangan nlawa her,rnn buruan tersebut, maka hukumnya

disetarakan dengan heuan buruan yang terluka natnun dengan luka

yang tidak mematikan, yang rnna para ularna sepakat bahwa hetalan

seperti itu fidak halal untuk dimalmn.
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Seandainya herr,ran buruan ifu terjafuh ke dalam air dalam posisi

yang tidak mungkin dikatakan heunn ifu teuras tenggelam, misalnya

berada di atas permukaan air, atau hewan buruannya dari

jenis burung air (atau unggas) 5nng biasanlra tidak mati meskipun berada

di dalam air, atau terbentur di batu dengan benfumn yang tidak keras

dan biasanya tidak mematikan, mdo para ulama sepakat bahwa heu;an

buruan itu halal hukumqn. Karena saMa Nabi $ menekankan kata

tenggelam, " Namun jika kamu mana nul<annya sudah tanggelam dalam

air, mal<a janganlah kamu memal<ann5n."

Dan alasan pengharaman atas hauan buruan png terjafuh ke

dalam air atau terbentur batu adalah karena dikhawatirkan kedua hal

ifulah penyebab teurasnSn hetr,ran buman, atau furut serta dalam

menghilangkan nyawan!/a. Oleh karena ifu apabila sudah jelas kedua

alasan itu fidak terkait atas kematian her,tran buruan tersebut maka sudah

tidak ada alasan lagi untuk m€ngharamkannya.

Pasal: Apabita seoftmg pemburu melepaskan anak
panahnya dengan men!,asar seekor burung lnng berada di
udara, atau di atas pohon, atau di atas bukit, lalu panahn3n

mengenai bunrng ifu hingga terjafuh, maka burung ifu halal

untuk dimakan.

Begitulah pendapat snns dinlratakan pula oleh Imam Syafi'i, Abu

Tsaur, dan ulama madzhab Hanafi.

Sementara Imam Malik berpendapat, bahwa burung itu fidak

halal untuk dimakan, kecuali jika lul<a termasuk luka 5nng

mernatikan, atau burung ifu mernang sudah teuras sebelum terjafuh.

Dalilnya adalah firman Allah &, "Dihamml<an fugimu (nmal<an)

bngl<ai, damh, dagfus bbi, dan (@ng) heunn gng disentbelih bukan
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atas (nama) Nlah, 5ang tercel<ik, gng dipukul, gng jaful7." (Qs. Al

Maa'idah [5], 3).

Dan juga karena alasan penghalalan dan pengharaman

berkumpul pada burung tersebut, rnaka harus diunggulkan

pengharamannya, sebagaimana jika bunrng ifu teruas karena jafuh ke

dalam air.

Adapr-rn landasan 3nng mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bunrng ifu adalah heunn bunnn yang jafuh akibat

terkena panah pernburu, dan fidak mungkin pemburu ifu

mengupayakan sesuafu agar burung tersebut fidak jatuh, oleh karena itu

burung tersebut dihukumi halal meskipun hewan itu jafuh.

Burung !,ang teriafuh ke darat terrtu berbeda dengan yang jafuh

ke air (bantahan lainnya unfuk lahdasan kedua), karena

pemburu masih dapat menghindari hal itu terjadi, takni agar burung

1nng dipanahnlp tdak terjafuh ke dalam air, namun tidak demikian

halnya dengan ter}fuh ke daratan, karena pernbunr tidak mungkin

mengupayakan agar halan ifu tdaklrtuh ke daratan.

\71L- Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila
seorang pemburu melepaskan panahn5p dengan menyasar
safu hewan buruan, namun ternlrata ada beberapa hewan
yang terkena panahrya, maka semua hewan yang mati ifu
dihalalkan baglnlra.

Penjelasan mengenai hal ini telah kami bahas sebelumnya terkait

apabila seorang pemburu menlrasar satu heuran buman namun terkena

herr,ran 57ang lain.
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Pasal: Ahmad menyatakan: Tidak mengapa hukumnp berburu

di malam hari. [-alu ada seseorang bertan5n kepada Ahmad mengenai

saMa Nabi $,

W:S':;" p:rtthf
"Biarkanlah burung-burung bemda di amngn5a tur47i."l27

lalu Ahmad berkata: i{adits ifu berlaku untuk seseorang yang

hendak memufuskan sesuafu dengan bersandar pada perilaku burung,

apabila burung ifu terbang ke arah kanan.maka ia akan berkata seperti

ini dan jika burung itu terbang ke arah kiri maka ia akan berkata seperti

ifu, oleh karenanya Nabi $ kemudian bersaMa, "Biarkanlah burung-

burung bemda di samngrya sendiri." I alu orang tersebut bertanya lagi

mengenai riwayat hnu Abbas, bahwasanya Nabi $ pemah bersabda,

"Janganlah l<amu mqgpnggu burung 5ang bermalarn di sanngngn,

karqta di malam hari adatah wtrhntn burung mendaptkan

pngananannyz."l2S

lalu Ahmad menjar,rab: Hadits itu bukanlah hadits yang shahih,

karena diriwayatkan oleh Furat bin Seib, dan ia adalah perawi Snng

tidak kompeten, lalu dilanjutkan periwaSTatannSTa oleh Hafsh bin Umar

yang tidak aku ketahui status keperawiann3n.

rz7 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud pada bab heunn kurban
(3/2835), dan Juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadryra (6/#1, dengan snad
Var$ slphih-

, tu} Hadits itu disebutkan oleh hnu Hapr Al Asqalani dalam kitab Al Mathalib
(2/23281, sebagaimana disebutkan pula oleh Al Haitsarni dalam kitab AI Majma
(4/301. Setelah men5rebutkan hadits ini Al Haitsami mengatakan: Hadits ini
diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab Al Kabir, namun pada sanadnya terdapat
narna Ubman bin AMurnhman Al Qurasyi, dan ia adalah perawi yang tidak
dipaloi pefwaptannya.
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Pendapat Ahmad tersebut sesuai dengan pemyataan yazid bin

Harun yang mengatakan: Aku tidak tahu jika ada safupun ulama 5ang
tidak menghalalkan berburu di malam hari.

Yah5ra bin Main juga menyatakan: ndak ada larangan mengenai

hal itu.

lalu ketika ia ditanya bagaimana hukum bagi seseorang yang

melakukan perburuan terhadap unggas kecil, misalnya ayam kate atau

sejenisnya. Maksudnya memburunya di sarangnya. Kemudian ia

menjawab bahwa ia tidak memakruhkannya (boleh-boleh saja).

1712. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila
seorang pemburu melepaskan panahnya unfuk meny.rs.rr
seekor heuran buruan, lalu ada anggota fubuh hewan ifu
yang terlepas, maka anggota tubuh yang tersisa boleh
dimakan, sedangkan anggota fubuh yang terlepas menurut
salah safu pendapat fidak halal unfuk dimakan, dan menurut
pendapat lainnya semuanya boleh dimakan.

Unfuk lebih jelasnya kami sampaikan, bahransanp jika ada

seorang pernburu melepaskan anak panahnya atau melemparkan

sebuah kapak dengan sasaran seekor kelinci misalnya, narnun temgrata

panah atau t<apaknr ifu mernbuat anggota fubuh kelinci tersebut
terpufus, maka dapat diuraikan dalam tiga sifuasi berikut ini:

Pqhtna. Tubuh her,rnn buruan ifu terpenggal menjadi dua

bagian, atau kepalan5n saja yang terpenggal. Jika demikian keadaannya

maka seluruh anggota fubuh hewan buruan tersebut hukumnp halal,

baik ifu kedua bagian yang terpenggal sama ukurannya ataupun fidak.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam Syafi'i.
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Sementara riwayat dari Ikrimah, An-Nakha,i, eatadah, dan
imam Abu Hanifah, menyebutkan bahwa apabila kedua bagan fubuh
hewan buruan itu terpenggal dengan ukuran yang sama, atau bagian
yang terpenggal bersama kepala lebih kecil ukurannya dari bagian yang

terpenggal tanpa kepala, maka hukumnya halal, namuh lika tidak sama
ukurannya, atau bagian yang terpenggal bersama kepala lebih besar,
maka bagian yang terpisah itu tidak halal dan bagian yiang bersama
kepala tetap halal. Dalilnya adalah sabda Nabi g,

"kgian Wng terpenggal dari heunn gang hidup adalah
bangkai."

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya bagian yang terpenggal tereebut jika
terpufus dari hev.ran buman, meskipun lebih kecil, maka
tetap akan membuat herr,ran itu mati, maka diperboletrkan,
sama sepe-rti jikalau fubuhnya terpenggal menjadi dua dengan ukuran
yang sama.

Kdua: Ada anggota fubuh hev.ran buruan ifu yang terpenggal,
lalu heuuan buruannya tetap hidup. Jika demikian keadaannln, maka
anggota tubuh yang terpenggal menjadi haram hukumnya, baik itu
hewan tersebut tetap hidup atau disembelih karena tertangkap ataupun
dipanah kembali hirggu herr.ran tersebut ter,r.ras.

Apabila disembelih, maka heuan tersebut meniadi halal
hukumnya unfuk dimakan kecuali bagran yang terpenggaln5p saja.

Sedangkan jika dipanah kembali, maka harus dilihat terlebih
dahulu, apabila ia belum menetapkan kepernilikan atas heuran ifu pada

ternbakan pertarna (lnkni tidak langsung menangkapnlp), maka hewan
ifu halal unfuk dirnakan kecuali bagian png terpenggalnya saja, namun

t 9. ztl I z o , 1.,+sPgtl*tv
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jika ia sudah menetapkan kepemilikannya, maka he',r,ran ifu sama sekali

tidak dihalalkan baginya, karena harran yang berkesempatan unfuk

disembelih harus dilakukan penyembelihan di bagian lehemya.

Ketiga: Ada anggota tubuh hewan buruan ifu yang terpenggal,

namun hevrran buruannyra tev,ras, inilah perbedaan pendapat yang

disebutkan oleh Al Khimqi dalam naskahnya, lnitu pertama:

diperbolehkan. Inilah pendapat png diriwayatkan dari Ahmad, dan

pendapat ini pula 5nng diunggulkan dalam madzhab kami.

Ahmad menlatakan: Unfuk hadits Nabi $, "Ehgian 5nng

terpanggal dari squafu gng hidup adalah bangkai." Maksudnya adalah

ketika ada bagian yang terpenggal atau dipenggal, heuran ihr tetap hidup

dan berjalan kesana kemari. Namun jika bagian ifu terpenggal tapi

hewannya mati seketika atau beberapa saat setelah ifu, maka tidak ada

larangan unfuk memakannya. Bukankah sering kita hhat ketrka hewan

'sudah disembelih narnun heunn itu masih dapat hidup satu atau dua

jam, bahkan berjalan-jalan hingga akhimya mati juga?.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam SSnfi'i.

Sementara pendapat senrpa juga diriwayatkan dari Ali, Atha, dan

Hasan.

Sementara Qatadah, Ibrahim, dan lkrimah berpendapat, apabila

herr,ran ifu langsung teuns bersamaan dengan terpisahnya bagan

tubuhnya yang terpenggal, maka he',van ifu halal unfuk dimakan, namun

jika hewan itu masih mampu untuk berjalan setelah ada bagian fubuhnya

yang terpisah, maka yang halal unfuk dimakan adalah bagran tubuh

yang tersisa, sedangkan bagian tubuh yang terpisah fidak halal untuk

dimakan.

Pendapat kedua (yakni pendapat yang disebutkan oleh AI

Khiraqi): tidak boleh dimakan bagian yang terpisah.
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Inilah pendapat imam Abu Hanifah. Dengan dalil sabda Nabi $,
"Bagian 5nng terpenggal dari squafu gng hidup adatah bangkai."

Dan juga karena bagian yang terpenggal itu (selain kepala)

biasanya tidak membuat heunn buruann5n lantas mati, oleh karenanya

bagran tersebut tidak halal unfuk dirnakan sebagaimana jika pemburu

mendapati buruannya niasih hidup meskipun terkena panahnya, ia

harus menyembelitrnln terlebih dahulu agar mendapat kehalalannya.

Namun demikian, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat

yang pertama, karena penyernbelihan heunn dilakukan unfuk

menyembelih seluruh bagian heuran, begifu juga dengan perburuan.

Hukum penggalan bagian tubuh yang kecil itu disamakan dengan

hukum he',r,ran buman yang terpenggal meniadi dua, yang mana kedua

bagran ifu sama-sama dihalalkan unfuk dirnakan. Sementara hadits

Nabi $ yang diFdikan hndasan pendapat kedua, kemungkinan besar

maksudnya adalah baglan tubuh png tersisa rnasih dalam keadaan

hidup, dan tetap tenrs hidup, hingga bagian kecil yang terpenggal

darinya dianggap sebagai banglni.

Kemudian, Abu Al Khathtrab , bahwa jika bagian

fubuh yang terpenggal masih tersangkut dengan bagran fubuh lainnya,

walaupun hanya kulikrln saja, maka pendapat mengenai hal ini hatp
satu, 1nitu halal untuk dirnakan.

Pasal Ahmad menyebutkan sebuah riwalpt, dari Huqnim, dari

Mansur, dari Hasan, bahwasanSra tidak ada larangan unfuk memakan

heuran yang terpenggal bagian tubuhqa di sarn sini, karena dulu kaum

muslimin melakukannln kefika sedang berp€rang, dan mereka iuga

masih melakukanqTa hingga saat ini (kefil<a buku ini ditulis).

Abu AMillah mengangpp huhnn itu baik, ia mengatakan:

Hauan ifu menunrtlan tdak lain se,perti heuran yang Mari kesana
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kemari tanpa dapat disembelih, lalu setiap potongannya diambil oleh

mereka yang mendapatkannya

' Yang dimaksud dengan he',ruan yang terpenggalbagian fubuhnya

di sana sini adalah, hannn buruan yang terjebak di suafu kerumunan,

lalu orang ini berhasil memotong bagian tubuh yang itu, sed#gkan

orang itu berhasil memotong bagian yang ini, dan begifu seterusnya

(misalnya seekor kUang yang terjebak di suatu peperangan, lalu ada

pihak lawan yang menebaskan pedangnya hingga salah satu kakinya

terpotong, lalu ada pihak teman yang menebaskan pe.dangqn hingga

salah safu kaki lainnya terpotong, namun kijang itu masih dapat berlari

dan udak diketahui akhir dari hidupnya).

17I-3. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila
seorang pemburu menancapkan arit/sabit di atas tanah
sebagai senjataryra, maka hewan buruan yang mati akibat
senjatan5Ta itu juga halal untuk dimakan.

Unfuk lebih jelasn5ra kami sampaikan, bahwasanya jika seomng

pemburu menggunakan arit sebagai senjatan5la, lalu arit ifu ditancapkan

di atas tanah dengan membaca basmalah, dan arit ifu kemudian

mengenai hetr,ran buruannya atau membunuhnya, maka hetu.ran tersebut

dihalalkan baginln unfuk dimakan.

Apabila ada anggota fubuh dari her,van tersebut yang terputus

akibat terkena arifuiya, maka hukumnya sama seperti hukum

terpenggalnya anggota fubuh hewan yang menggunakan senjata lain,

seperti panah atau senjata lainnya,'yaitu diperbolehkan.

Pendapat serupa juga diriwayatkan dari lbnu Umar. Sernentam

pendapat seperti itu juga menjadi pendapat Hasan dan Qatadah.
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Sementara Imam Syaf i berpendapat, bahwa herryan yang mati
akibat terkena arit tidak dihalalkan sama sekali, karena her,rnn ifu tidak
disembelih ataupun diburu, melainkan hanya terbunuh oleh arit dengan

sendirin5ra, tidak ada sama sekali peran dari pemburu kecuali hanya

menancapkan arihrsa sall di atas tanah, maka hukumnga sama seperti
jika ia menancapkan sebilah pisau (dapur) !/ang kemudian
mengakibatkan tersembelihnya seekor kambing, maka kambing itu fidak
dihalalkan bagrnsn. Dan sama juga seperti jika ia melepaskan anak
panah tanpa melihat adanya her,uan buruan, lalu ada her,rnn buruan

5rang terkena anak panah.!., maka sebagaimana disepakati oleh para

ulama bahwa heunn buruan itu tidak halal baginln, begifu pula

sehanrsnya heunn grang terkena arit.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, saMa Nabi $, "Makanlah ap tang diberikan

kepdamu melalui bngannu sendbi.'lD

Dan juga karena hal ifu mempakan safu benfuk unfuk
mendapatkan heunn bunran yang biasa dilakukan, pifu dengan senjata
yang diruncingkan, metka sama seperti jika pemburu ifu
mendapatkan he\^nn bunnnnya melalui anak panah. tagi pula,

pernburu tersebut merrrang bermaksud unfuk mernbunuh seekor heunn
buman, dengan senjata yang runcing lang memang biasa

digunakan untuk befturu.

Perbuatan seperti ifu apabila melukai heunn milik orang lain

alon terkena hukum ganti rugr, maka perbuatan ifu juga harus

diberlakukan unfuk hukum berburu jika hamn tersebut bukan milik
siapapun- Berbeda dengan contoh yang dipersamakan hukumnya oleh
pendapat kedua, 5nifu dengan menanqapkan pisau dapur di atas tanah,

129 t{adits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud pada bab hamn bunnn
(3/2852L dan iuga oleh Ahmad dalam htab Mtsnadnya l4/lgsl, dengan sarnd
yang lernah.
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karena pisau dapur tidak biasa digunakan unfuk berburu. Begifu pula

contoh kedua yang dipersamakan oleh pendapat kedua, yang mana jika

pemburu melepaskan tanpa melihat ada target he',r.ran buruan

itu tidak biasa dilakukan oleh pemburu, dan biasanya juga tidak ada

hewan yang akan terkena oleh panahnya, maka tidak sah niatnya jika ia

tidak melihat adanln heuran buruan yang ditargetkan.

Pasal: Adapun hewan buruan yang ditangkap dengan
menggunakan jaring atau perangkap tali, maka hewan
tersebut fidak halal unfuk dimakan, dan tidak ada ulama yang

berbeda pendapat mengenai hal ifu sepanjang pengetahuan kami,

kecuali riwayat dari Hasan yang menyatakan bahwa hewan yang terjerat

oleh tali boleh dimakan selama pemburu mengucapkan

basmalah kefika memasng perangkapnya, lalu hetvan buruan yang

ditargetkan rnasuk ke dalam perangkap tersebut dan mati.

Namun pendapat tersebut adalah pendapat yang keliru dan

bertentangan dengan pendapat pam ulama lainnya, karena tali bukanlah

benda yurrg"bi* diruncingkan, maka hukumnya sama seperti jika ha,,van

itu diburu dengan menggunakan peluru timah (1;ang dahulu dilempar

dengan menggunakan serna@m ketapel).

17L4. Masalah: Abu At Qasim berkata: Apabila
seor.rng pemburu berburu dengan menggunakan mi'radh
(kayu atau bambu runcing), maka hewan buruan yang

terkena runcingn5p boleh dimakan, namun jika hewan ifu
tewas terkena bagian tengahnya (bagian tumpul) maka tidak
boleh dimakan.
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M'radh adalah sepotong kayu atau bambu yang diruncingkan,

atau terkadang di bagian ujungnya diberikan besi yang runcing (mata

pisau).

Ahmad menyatakan: Hukum berburu menggunakan bambu
runcing sama seperti hukum berburu dengan menggunakan pm*,
karena keduanya sama-sama memiliki keruncingan di ujungnya dan

memiliki tangkai kayu di tengah-tengahnya. Apabila her,van buruan
terluka akibat keruncingannya dan tev,ras, maka her,r.ran tersebut halal

unfuk dimakan, narnun jika ha,van bunnn itu terluka akibat tangkai
kayunya lalu teuras mungkin karena hentakannya, maka hukumnya
seperti herr.ran yang terpukul, yaifu tidak dipertolehkan.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Ali, Utsman13o,

Ammar, Ibnu Abbas, dan juga menjadi pendapat An-Nakha,i, Hikam,
imam Malik, Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, imam Abu Hanifah, Ishaq, dan

Abu Tsaur.

Sementam Auzai dan ulama $nm berpendapat, bahwa heunn
buruan ynng tev.ras dengan bambu runcing halal unfuk dimakan, baik
terkena runcingnln ataupun terkena bagan tengahnln.

Berbeda pula dengan pendapat hnu Umar yang menyatakan:

Hevrnn buruan yang ter,uas dengan menggunakan peluru timah (yang

dahulu dilempar dengan menggunakan semacam ketapel) atau bambu
runcing adalah her,ruan yang dikategorikan tevvas dipukul.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Hasan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, riwayat dari Adiy bin Hatim, ia berkata: Rasulullah $
pemah ditanya tentang hukum memakan hev,ran buruan yang mati
dengan menggunakan mi'mdh, Ialu betiau menjawab, "Hatnn 5ang

l3o Pada raskah tainnlra disebult<an: Satnran.
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tewas karena terluka terkena runcingnia boleh kamu makan, akan tetapi

iika hatmn ifu tev,as karqta terkena tangkainya maka iangan kamu

makan sebab hewan itu mati akibat terpukul-" (Mutbkq Alaihl-

Ini adalah dalil yang jelas sekali.

Dan juga karena pemburu telah membunuh heu.ran buruannya

ifu dengan menggunakan sesuatu yang runcing, maka hukumnya sama

seperti jika ia menusuk hetryan tersebut dengan menggunakan tombak

atau ia mener,vaskannya dengan menggunakan anak panah.

Pasal: Sernua alat berburu yang memiliki kesamaan benfuk

dengan mi'mdh, maka hukumnya juga sama, yakni dihalalkan jika

terkena ujungnya yang tajam, dan diharamkan jika hanya terkena

tangkainya yang keras tanpa terluka sedikitpun. Misalnya berburu seekor

burung dengan menggunakan anak panah, narnun burung tersebut

teuras hanya dengan terkena tangkai panahnya, begifu juga dengan

tombak, atau dengan bayonet, atau dengan pedang, gnng dipukulkan

dengan tangkainya hingga membuat halan tersebrrt tanras, maka herpan

yang tou.ras dengan menggunakan semua senjata itu haram hukumnya

untuk dimakan.

Begifu juga apabila he'wan buruan itu tewas terkena bagian yang

tajam narlun tidak terluka sedikitpun, maka tdak dihdalkan pula untuk

dimakan. Dengan dalil saMa Nabi $, "Hewan 5ang teums karena

terluka terkena runcingnSa boleh kamu makan."

Dan juga karena apabila tidak ada luka, maka itu artinya he',van

tersebut mati karena terpukul, maka hukumnya sama seperti hetr.ran

yang tanras akibat terkena bagian tangkainya.
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l7l5- Masalah: Abu Al easim berkata: Apabila
seorang pemburu melepaskan senjatanya hingga melukai
seekor hewan buman. Lalu ada pemburu lain yang
melepaskan senjatarya dan langsung menetapkan
kepemilikannya- [-alu ada pemburu lain lagi yang
melepaskan senjatan}a hingga menewaskan hewan buruan
itu, maka fidak diperbolehkan baginya (pemburu ketiga)
unfuk memakan hewan buruan ifu, karena hewan buruan ifu
sudah menjadi milik pembum lrang kedua, meskipun tidak
sampai tewas, dan pemburu kedua ifu berhak unfuk
mendapatkan ganti rugi dari pemburu ketiga atas tewasnya
hewan l7ang sudah menjadi milikn5;a.

Adapun pernburu pertama yang tdak menetapkan
kepernilikannya, maka ia tidak berhak atas apapun, fidak berhak atas
her,r.ran tersebut, dan ia juga tidak berhak unfuk mendapatkan ganti rugi,
karena ia tidak menetapkan kepemililmn atas heunn tersebut, namun ia
juga tidak perlu mernbalpr apapm, karena kefika ia melukai her,van

tersebut, he,,mn ifu bdum dimiliki oleh siapapun.

Sedangkan unfuk pemburu kedua, ia telah menetapkan
kepemilikan atas heunn tersebut, maka posisinya saat ifu adalah pemilik
he"r,an tersebut seakan ia sudah menangkapryn. oleh karena ifu apabila
pemburu ketiga membunuh heu,ran tersebut, maka ia harus mengganti
kerugian pemburu kedua karqra telah mernbunuh halan miriknya.

Penjelasan tersebut mernpercepsikan bahwa pernburu ked,a
h*!n melukai heuan brrnran llang dirnat$ud dan tidak sampai taf,ras,

karena secara teksfual penulis menlnndarkan kernatian heqran tet'sebut
kepada pemburu ketiga dan mengharuskannya membayar ganti rugi
kepada pemburu kedua (apabila pemburu kedua menuntut ganti rugi).

Et - AI Mushni



Adapun hukum memakan hanuan tersebut bagi pemburu kedua,

harus dilihat terlebih dahulu, apabila panah pemburu ketiga mengenai

ternpat yang sama dengan luka panah pemburu kedua, maka hewan ifu

halal unfuk dimakan, narnun tidak ada hukuman pembayaran diyat bagi

pemburu ketiga, dan hukumnya disamakan seperti jika pemburu ketiga

itu menyembelih kambing orang lain. Sedangkan jika panah pemburu

ketiga tidak mengenai tempat yang sama dengan luka panah pemburu

kedua, maka hetu.ran ifu tidak halal, karena ketika ia sudah menetapkan

kepemilikan atas her;ran yang dilukainya maka hewan tersebut harus

disemu-izlih, karena keadaannya mengharuskan ia menyembelih her,van

tersebut, 5nifu hanya terluka saja, dan dikarenakan heuran ifu terbunuh

oleh pemburu ketiga diternpat yang lain maka herluan ifu tidak halal

bagnya.

B€itulah pendapat yang dinyatakan pula oleh imam Abu

Hanifah, imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad (dua

ulama pengikut terdekat irnam Abu Hanifah).

PdsaL Apabila seomng pemburu melepaskan panahnya untuk

menyasar seekor her,rnn buruan, lalu ia menetapkan kepemilikann5a

saat panahnya mengenai her,rnn tersebut, natnun setelah ifu ada orcmg

Iain lagi 5rang melepaskan panahnya pada hewan yang sarna, dan

mengenainya pula, maka ada dua situasi unfuk penembakan yang

dilakukan pernburu pertama,

Satu: Tembakannya mernatikan. Misalnya dengan mengenai

lehemya, atau janfungnSa, atau bagian lain yang biasanya langsung

menewaskan her,van buruan. Jika keadaannya seperti ifu maka harus

dilihat terlebih dahulu penembakan dari pemburu yang kedua, apabila

tembakannya tidak mematikan maka hevuan ifu halal unfuk dimakan

oleh pemrburu pertama dan tidak perlu ada ganti rugi bagi pernburu
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kedua, karena dengan penembakan yang dilakukan pemburu pertama
saja hewan tersebut sudah mengandung makna tersembelih.

Sedangkan jika tembakan pemburu kedua mematikan, Al eadhi
dan ulama lain berpendapat, tetap halal seperti hukum sebelumnya.
Sementam pendapat ini pula yang menjadi pendapat Imam Syafi'i.

sementara dilihat dari keterangan Al Khiraqi, ia berpendapat
bahwa herpan tersebut fidak halal unfuk dimakan, sarrra seperti
pendapatrnya terkait hukum her,r,nn sembelihan yang tidak langsung mati
hingga her,van ifu masuk ke dalam air atau terinjak sesuafu.

Dua: Tembakannyra tidak mematikan. Jika keadaannSra dernikian
maka juga harus dilihat terlebih dahulu bagaimana penembakan yang
dilakukan pemburu kedua. Apabila tembakann3n mematikan, maka
hewan ifu tidak halal untuk dimakan oleh pemburu pertarna seperti
halnya pada pasal sebelumnya, kecuali jika her,van ifu disembelih
olehnya. Sedangkan jika ternbakannya tidak mematikan, maka ada tiga
sifuasi,

Pqtana: Pemburu periama langsung menyembelih hev,ran

tersebut, dan herr,ran ifu pun menjadi halalbaginya unfuk dimakan.

Kdua: Pemburu pertama tidak menyembelihnya hingga hs,r,ran

itu mati, maka hukumn5a menjadi fidak halal basinya untuk dimakan,
karena her,r,lan ifu mati akibat dua luka, satu luka yang sah dan safu luka
lainnya tidak sah, rnaka hukumnya haram sebagaimana jika hauan itu
teuras akibat tembakan dari seorang muslim dan seorang majusi. Dan
pemburu kedua vrajib melakukan ganti rugi secam keseluruhan, karena
luka yang ditembakkan oleh dirinya lah yans menyebabkan herruan itu
menjadi tidak halalunfuk dimakan oleh pemburu pertama.

Ketiga, Pemburu pertama mempunSai kesempatan unfuk
menyembelih herfuan tersebut namun ia tidak melakukannya hingga
akhim5Ta heunn ifu mati, rnaka hewan itu diharamkan baginr karena
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dua sebab sekaligus. Pertama: ia tidak menyembelihnya padahal

memiliki kesempatan - Kdua: hev.ran itu mati akibat dua luka dengan

hukum yang berbeda, 9afu satu luka yang sah dan safu luka lainnya

Udak sah.

Dan unfuk ganti ruginya, ada dua kemungkinan,

Pertama Pemburu kedua harus mengganti seluruh kerugian,

sama seperti sifuasi sebelumnya

Kdua.'Pemburu kedua hanya harus mengganti kenrgian sesuai

luka yang ia btnt pada ha,van tersebut, karena pernburu pertama tidak

melakukan penyernbdihan padahal ia memiliki kesempatan untuk

melakukannya, hingga luka yang ia buat pada heunn tersebut juga

diperhitungkan.

Dengan dernikian ganti rugi hanrs dibagi menjadi dua unfuk

masing-masing pemburu. Dan Al Qadhi menyebutkan secara mendetail

pembagian tersebut, ia mengatakan: diyat unfuk luka pertama gugur

karena dilakukan oleh penrburu pedama, sedangkan di5nt untuk luka

yang kedua tetap harus ditanggung oleh pernburu kedua. Setelah itu

barulah sisa dari harga her,r.ran tersebut dibagi mta menjadi dua. Misalnya

harga her,rnn tersebut sepuluh dirham, dikurangi dua dirham untuk

diyatrya, yaitu satu dirham untuk diyat luka pertarna yang digugurkan

dan satu dirham lainnya untuk diyat luka yang kedua. Dengan demikian

pemburu kedua hanya harus membayar lima dirham, satu dirham hams

dibayar dengan segem, dan empat dirham lainnya disesuaikan dengan

kemampuann5n. Sementara untuk bagian yang harus dibayar oleh

pemburu pertama, yaitu lima dirham, menjadi gugur secara keseluruhan.

Adapun jika diyat yang harus dibayar oleh pemburu kedua akibat

luka Sarrg kedua adalah dua dirham, maka dua dirham itulah Snng harus

dibayarkannp, lalu fujuh dirham yang tersisa (yakni setelah dikurangi

tiga dirham unfuk diyat, dua dirham ditanggung oleh pemburu kedua
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dan safu dirham untuk perrburu pertama) dibagi dua yang hasilnya

menjadi tiga setengah dirham, hingga pemburu kedua diharuskan

membayar lima setengah dirham secara keseluruhan. Sementara untuk

bagian yang harus dibaSnr oleh pemburu pertama, yaifu empat setengah

dirham, meniadi gugur.

Adapun jika kedua pemburu ifu melepaskan panahnya dengan

menyasar seekor herpan milik seseomng, maka ganti rugi harus

dibayarkan oleh kedua penrburu tersebut. Diyat untuk penghilangan

nyawa seekor heunn Snng dimiliki seseomng diumpamakan saja satu

dirham, dan penrba3nran diyat ifu sekaligus mengumngi harga dari

hev,ran yang tanns, sebagaimana dijelaskan di atas.

Para ulama madzhab Syafi'i menyebutkan enarn jalur terkait

pembagian ganti rugi ini, dan pendapat yang paling tepat menurut

madzhab tersebut adalah: penrburu pertama Snng telah menyebabkan

luka pada heunn tersebut diharuskan membalpr separuh harga hanran,

yaitu lima dirham dari harga sepuluh dirham, sedangkan

unfurk pemburu kedua, maka ia dihanrskan membayar sepanrh harga

her,van yang sudah dikurangi diyatnya, yaifu empat setengah dirham dari

harga keseluruhannya serrbilan dirham, hingga seluruh bia5n yang hams

ditanggung menjadi sembilan setengah dirham, sementara

harga heunn tersebut sepuluh dirham, oleh karena itu kekumngan

setengah dirham lainnlp dibagi dua kepada kedua pemburu tersebut.

Adapun jika hamn itu dilukai oleh tiga pemburu, apabila

pemburu pertama sudah menehpkan kepemilikan menurut Al

Qadhi setiap pemburu diwajibkan untuk membaSnr diyat akibat luka

yang masing-masing dibuat oleh para pemburu, dan sisa harganya

dibagi tiga. Sedangkan jika pernburu kedua yang menetapkan

kepernilikan, maka pemburu p€rtama tidak perlu membayar ganti rugi
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apapun, karena hewan yang dilukainya bukan hak milik siapapun.

Sedangkan untuk yang lain sebagaimana telah kami jelaskan di atas tadi.

Sementara menurut pendapat yang kedua, pemburu pertama

diharuskan membayar sepertiga dari harga he',van tersebut, yaitu 3,3

dirham dari jumlah keseluruhannya sepuluh dirham- Sedangkan

pemburu kedua diharuskan membayar sepertiga dari harga her,rran

tersebut dikumngi diyatr5n, hingga jumlahnya hanya 3 dirham saja dari

jumlah keseluruhannya senrbilan dirham. Dan untuk pemburu ketiga, ia

diharuskan membayar sepertiga dari harga her,r.rbn tersebut dikurangi

diyatrya, hingga jumlahnya hanya 2,6 dirham dari jumlah

keseluruhannya delapan dirham. Hingga seluruh biaya yang terkumpul

adalah 8,9 dirham, oleh karena itu sisanya harus dibagi tiga lagi hinggu

sempuma menjadi se,puluh dirham sesuai harga hev;an 5nng mereka

ter.r,askan.

PasaL Apabila dua orang pemburu melepaskan panah
mereka secara bersamaan untuk menyasar satu ekor hewan
buruan, maka mereka berdua berhak atas kepemilikan he',r,ran ifu dan

mereka berdua juga dihalalkan unfuk memakannya; karena mereka

berdua sarna-sama furut andil dalam menjadi penyebab atas kepemilikan

hs,,rran tersebut dan kehalalannya. Hukum ini berlaku meskipun luka

yang disebabkan oleh kedua pemburu berlainan, karena pada intinya

kematian heruran ifu disebabkan oleh luka yang dibuat mereka berdua.

Adapun jika luka yang disebabkan oleh salah satu dari mereka

adalah luka yang mematikan sedangkan yang lain tidak, tanpa ada

seorangpun dari mereka yang menetapkan kepemilikan, maka hewan

tersebut berhak dimiliki oleh pemburu yang lukanya mematikan, karena

dialah yang menyebabkan he',uan itu teru,ras, dan kepemilikannya pun

ditetapkan kepadanya, tanpa ada kewajiban apapun bagi pemburu lain,
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karena luka yang ia sebabkan terjadi sebelum ditetapkannya kepemilikan

heuran tersebut.

Apabila hewan itu terbukti ieuras dengan panah kedua dan tidak

diketahui apakah pemburu pertama sudah membuat penetapan

kepemilikan atau tidak, maka her,van itu halal unfuk dimakan oleh

mereka berdua, karena keduanya memiliki peran dalam penewasan

het'ruan tersebut. Namun iika salah safu dari mereka berkata: 'aku telah

menetapkan kepemilikan atas heruan ifu namun setelah ifu kamu

membunuhnya', maka her,r;an itu tidak halal unfuk dimakan, karena

mereka berdua satna-sarna mengklaim unfuk mengharamkan yang lain,

lalu mereka berdua diambil sumpahn5n unfuk menenfukan siapa yang

membayar ganti rugi kepada siapa. Adapun jika mereka berdua sepakat

mengenai siapa omng pertama yang melukai he',ruan tersebut, lalu orang
pertama mengklaim ia telah menetapkan kepemilikan atas hervan itu
lalu ia menyembelihnya, namun orang kedua mengingkari penetapan

ifu, maka klaim yang dimenangkan adalah klaim oremg kedua, karena

hukum awalnya tidak ada penetapan kepemilikan, dan heuuan itu

diharamkan bagi orang pertama karena ia menetapkan penghararnan

atas her,r,lan tersebut.

Sedangkan jika dapat diketahui luka mana milik siapa, maka

harus dilihat terlebih dahulu, apabila diketahui luka yang pertama dapat
diperiksa penetapan kepemilikannya, seperti burung yang sudah patah

sayapnya, atau kiiang 5nng sudah tertatih jalannya, maka klaim yang

dimenangkan adalah klaim orang pertama, tanpa perlu bersumpah.

Sedangkan jika tdak dapat diperiksa penetapan kepemilikannya,

misalnya hanya goresan di permukaan kulit heu;an buruan, maka klaim
yang dimenangkan adalah klaim omng kedua. Dan jikalau kedua hal itu
sama-sama mungkin, mal<a klaim yang dimenangkan adalah klaim orang

kedua, karena hukum awalnSp bersama dirinya, namun ia harus diambil

sumpahnya, karena klaim orErng pertama juga masih dimungkinkan.
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Pasal: Apabila seorang pemburu melepaskan
panahnya unfuk menyasar seekor hewan buruan, lalu ia
mengenainya, namun ia tidak menetapkan kepemilikan
hingga hewan ifu masuk ke rumah seseorang dan diambil
oleh pemilik rumah, maka hewan itu berhak dimilikLoleh
orang yang mengambilnya, karena hetr.ran ifu tidak berkepemilikan

tanpa penetapan kepernilikan dari pemburu lang melukainya, dan

hewan itu berhak dimiliki oleh pemilik rumah itu karena ia adalah orang

yang mengambilnya pertama kali.

Adapun jika seorang pemburu melepaskan panahn5ra unfuk

menlasar seekor burung yang sedang bertengger di atas pohon milik

seseorang, lalu burung ifu jafuh ke dalam rumah omng tersebut, lalu

pemilik rumah mengambilnya, maka kepemilikan burung itu diberikan

kepada pemburu, bukan kepada pemilik rumah, karena dialah yang

membuat burung itu sudah tidak dapat terbang kerrbali.

PasaL Para ulama madzhab kami berpendapat, apabila seekor

her,r,lan buruan terperangkap di jaring atau tali seseorang, maka orang

tersebut menjadi pemilik heraran itu, karena ia telah menetapkan

kepemilikannp dengan mernasang perangkap tersebut. Apabila ada

omng lain (pemburu) yang mengambil he'wan itu, maka ia diharuskan

untuk mengembalikan heunn ifu kepada pemilik perangkap, karena

heuran itu sudah menjadi miliknya.

Namun apabila perangkap itu tidak kuat hingga hanran yang

sudah masuk ke dalamnya dapat keltnr dan melepaskan diri, baik secara

langsung ataupun setelah beberapa waktu laman5la, maka hewan ifu

tidak menjadi miliknya, karena ia tidak memperkuat pemngkapnya

sebagai syarat unfuk menetapkan kepemilikan.
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Apabila he',uan yang terpemngkap di dalamnya membawa

perangkapnya sekaligus dalam pelariannp, lalu hounn tersebut dipanah

oleh orang lain, maka pernburu ifulah 5nng menjadi pemilik her,uan

tersebut, dengan tetap berkarajiban unfuk mengembalikan perangkap

yang tersangkut heuran buruannya kepada pemiliknya. Demikian ifu

dikarenakan pemilik perangkap fidak memperkuat perangkapnln

sebagai syarat unfuk menetapkan kepemilikan.

Tapi jika perangkap itu membuat heunn buruan menjadi

berbeda dalam cara berjalann3la, misalnya tertatih-tatih sambil membawa

perangkap yang tersanglnrt di tubuhnya, hingga dapat diketahui dengan

jelas bahwa her.r.ran ifu sudah terkena perangkap, maka heulan ifu

menjadi milik empunln perangkap, karena ia sudah menghilangkan

stafus het,van buruan dari her,rnn tersebut.

Apabila seekor hetr,ran buruan telah tertangkap oleh seoftrng

pemburu, dan secara otomatis ia telah menetapkan kepemilikan atas

her.uan tersebut, maka kepemilikan atas heuaan ifu tetap berada pada

dirinya meskipun heunn ifu kernudian melarikan diri, sebagaimana

halnya jika kuda funggangan atau heuran peliharaan lainnya melarikan

diri dari pemiliknla.

Oleh karena ifu, apabila seorang pernburu mendapatkan seekor

he',r,an buruan, lalu ia mendapatkan sebuah tanda pada ha,uan tersebut,

misalnya ada kalung di lehernya atau anting-anting di telinganya, maka

hewan itu tidak dapat dimilikinya, karena heuran yang diburunya

temyata milik omng lain, dan kepernilikan tersebut tidak dapat dipindah

tangankan meskipun heunn ifu melarikan diri dari perniliknya.

Begitu pula halnS;a jika pernburu itu mendapati seekor burung

yang sudah terpotong sedikit sayapnya atau cincin di kakin5n.

Apabila dikatakan: Ada kernungkinan pemburu 5ang pertama

menangkap herr.ran ifu mendapatkannya secam ilegal (tidak sesuai syariat
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Islam,/diharamkan), maka artinya hewan ifu bukanlah miliknya, atau

pemiliknya memang ingin melepaskan heurannya sebagai pembebasan

dan pengguguran hak milik.

Kami jawab: Unfuk kemungkinan pertama, sifuasi seperti ihr

sangat sulit ditemukan dan bertentangan dengan kenyataan, karena

kenyataannya pemburu dilarang unfuk mendapatkan herrnn secara

ilegal.

Unfuk kemungkinan kedua, sifuasi ifu bertentangan dengan

hukum awal, karena hukum awalnya adalah hetaran yang dimiliki

seseorang akan tetap menjadi miliknya, kecuali melalui cara

berhansaksi. Contoh yang mereka berikan itu kecil kemungkinannya

untuk terjadi, dan suatu kepemilikan tidak dapat digugurkan hanya

dengan kemungkinan saja.

Jikapun pemburu mengetahui bahwa pemilik heuran itu telah

melepaskannya sebagai pembebasan, para ulama madzhab kami

berpendapat bahwa kepemilikan tidak dapat digugurkan dengan cara

pembebasan atau pelepasan, karena seorang petani yang melepaskan

sapi atau kudanya tidak mungkin diperbolehkan untuk diburu begitu

saja.

Namun dimungkinkan pula kepemilikan dapat digugurkan

seperti itu, karena hukum awalnya adalah diperbolehkan selama tidak

ada larangan untuk melakukan hal itu. Dan tentu saja hau.an buruan

tidak sama dengan heutan peliharaan seperti sapi atau kuda. Ada dua

hal yang dapat membedakan keduanya

Pertama: hukum awal memburu hetvan buruan adalah

diperbolehkan, lain halnya dengan hukum berburu herrian peliharaan.

Kdua: pembebasan hetvan buruan mungkin saja ada faedahnya

tersendiri, misalnya untuk mengembalikan hewan tersebut ke alamnya

dan terbebas dari tangan manusia atau pengekangan terhadapnya.
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Oleh karena itulah ada riwapt yang menyebutkan bahwa Abu
Darda sering membeli burung-burung yang dijual oleh para pemburu

untuk dibebaskan kembali.

Bahkan, bagi omng yang sedang berihram diwajibkan untuk
melepaskan hewan buruannga, atau ketika ia masuk ke dalam kawasan

tanah haram (kota Mekah dan Madinah) apabila ia membawa heuran

buruan ke dalamnya. Berbeda halr,sn dengan hannn peliharaan, karena
melepaskan he',r,lan pelihaman benfuk penyia-nyiaan, atau

bahkan hewan itu akan binasa jika tdak ada yang mengurusinya.

' L716. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila
seseorang menumpang di atas sebuah kapal air, lalu tiba-
tiba ada ikan yang melompat dan terjafuh ke pangkuannyra,
maka ikan itu adalah miliknSra, bukan milik empunln
(pemilik) kapal.

Demikian ifu dikarenakan ikan termasuk heunn buruan yang

dapat dimiliki dengan cara p€rsaingan, siapa lrang lebih cepat
mendapatkannya maka dialah png menjadi pemiliknya. Dan dalam

situasi di atas ikan tersebut menjadi milik omng yang kejafuhan ikan
tersebut, bukan pemilik kapalnla.

Bukankah jika mereka berdua, pemilik kapal dan penumpang

tersebut, bersengketa terhadap sebuah bungkusan yang berada di
pangkuan penumpang, dapat dipastikan penumpang ifu lebih berhak

atas bungkusan tersebut daripada p€rnilik kapal. Begitu pulalah halnSn

dengan contoh di atas tadi.

Dari ungkapan Al Khiraqi di atas, dapat pula disimpulkan bahwa
apabila seekor ikan melompat ke atas kapal maka yang lebih berhak

atas ikan tersebut adalah pemilik lapalnSp.
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Kesimpulan itu disampaikan secarr eksplisit oleh Ibnu Abi Musa,

dengan alasan karena kapal ifu adalah miliknya, maka apapun yang

terjadi dan apa yang didapatkan di atas lopal itu pemilik kapal lebih

berhak untuk memilikinya, sebagaimarn jika lopal itu berada di

pangkuannya

PasaL Apabila ikan yang melompat itu melakukan lompatannya

sebagai reaksi dari pertuatan seorang pernburu yang bermaksud untuk

memburu ikan tersebut, maka pemburu ifu lebih berhak atas ikan

tersebut, bukan milik orang yang kejafuhan ikan ifu, karena pemburu

telah menetapkan kepernilikannya dengan perbuatarlnya (misalnya

dengan cam menyalakan lampu yang terang di malam hari, lalu ia

memukul-mukul aimya agar ikan-ikan melompat ke atas kapal).

PerbuatannSn ifu sarna seperti pemburu yang melepaskan

panahnya unfuk menyasar seekor burung, lalu burung ifu terjafuh di

lingkungan rumah seseorang. Apabila pernburu ifu tdak menyengaja

agar burung itu jahrh di lingkungan rumah tersebut maka pemburu itu

lebih berhak atas burung tersebut, karena ia telah menetapkan

kepemilikannln dengan panah sebagai buktiqn.

t71l7 - Masalah: Abu Al Qasim berkata: Hukum
larangan memburu ikan dengan menggunakan sesuafu yang

najis.

Maksudryn adalah, pemburu meninggalkan sesuafu yang najis di

dalam air, seperti kotomn, atau bangkai, atau semacamnya, sebagai

umpan agar ikan-ikan itu dapat mernakannya lalu pemburu itupun

menangkap ikan-ikan tersebut dengan umpan itu.
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Bahkan Ahmad menyatakan: Perbrratan seperti ifu diharamkan,
dan penggunaan sesuatu yang najis unfuk berburu tidak diperbolehkan.

Ahmad menSntakan demikian dikarenakan ikan-ikan itu akan
memakan umpan yang najis yang diberikan oleh pemburu ifu.

Hukum tersebut berlaku unh.rk najis yang berbaur, seperti darah
dan kotoran, ataupun najis yang tidak larut, seperti tikus dan potongan

bangkai.

Ahmad juga memakruhkan perburuan dengan menggunakan
kecoak. Ia mengatakan: karena kecoak tingsalnln di tempat-ternpat
yang kotor. Dan ia juga memakruhkan perburuan dengan menspnakan
katak. Ia mengatakan: Katak ifu dilamng unfuk dibunuh.l3l

Pasal Ahmad juga menrakruhkan perbunnn dehgan

menggunakan arak, dan juga segala sesuafu 5nng memiliki nyawa,
karena akah terdapat penyiksaan tertradap makhluk png bemyawa.
Narirun jika makhluk bernyawa itu tetap digunakan untuk berburu, mqka
hasil buruannya boleh dimakan. Ahmad juga memakruhkan perburuan

dengan menggunakan jala dan jaring, atau juga dengan menggunakan
sesuafu yang lengket hingga dapat mencegah burung unfuk terbang.

Dan Ahmad juga memakruhkan perburuan dengan manggunakan
makanan yang jika dimakan akan membuat mabuk he\rran buruannya
agar pemburu dapat mengambilnya dengan mudah.

131 larangan ifu disebutkan dalam hadits yang dirturnptkan oreh Abu Daud
pada bab kedokteran (4/387L1, dan iuga oleh An-Nasa'i pada bab herpan buruan,
melalui AMurrahman bin utsman, ia mengatakan bahwasanya sr.rahr ketika ada
seorang dokter bertanla kepada Nabi $ mengenai hukum katak grang dapat
dijadikan sebagai obat, lalu Nabi $ melaiangnlp unhrk membunuh katak. Dan
hadits ini memiliki anadyarg shahih.
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L7L8- Masalah: Abu Al Qasim berkata: Hukum
larangan mernakan hasil buruan oftmg murtad ataupun
hewan lpng disembelih olehnya, meskipun agama yang

dipilih orang tersebut adalah agama ahlul kitab (yahudi dan
nasrani).

Maksudnya adalah he'umn bunnn png diperoleh orang murtad

dan tidak diketahui penyembelihann5a

Begifulah pendapat sebagian besar ularna, di antaranya Imam

Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah beserta para ularna madzhabnya.

Sementara AI Auza'i dan Ishaq berpendapat, apabila oftrng

murtad itu memeluk agama nasrani atau phudi rnaka sembelihannya

diperbolehkan, karena omng 5ang berpaling pada suafu kaum maka ia

termasuk golongan kaum tersebut, dan sebagairrana diketahui bahwa

sembelihan ahlul kitab itu dipertoletrkan.

Adapun landasan png mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adahh, oftmg murtad mempakan omng kafr yang tidak tetap

dalam kekufumnnya, oleh karena ifulah fidak dip€rbolehkan hamn png
disembelih olehnya, sama seperti sernbelihan para penyembah berhala.

frFJefl*hd itu telah kami bahas sebelumnya pada bab'murffil.132

L7L9. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Barangsiapa
yang fidak mengucapkan basmalah htkata berburu, baik
secaftl sengaja atau tidak, maka heunn lpng didapatkanng;a
tidak halal untuk dimalon. Dan barangsiapa yang fidak
mengucapkan basmalah tatkala menyembelih karena

sengaja, maka hewan 3nng disembelihryra fidak halal untuk

r32 Uh. nomor 1541.
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dimakan, namun jika karena lupa maka sembelihannya
boleh dimakan.

Unfuk ucapan basmalah dalam perburuan, kami telah

membahasnya sebelum ini. Sedangkan dalam masalah penyembelihan,

pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Ahmad menyatakan bahwa

basmalah adalah syamt untuk menyembelih bersama zikir lainnya (Vakni

ucapan takbir). Namun hukumnya menjadi gugur apabila penyembelih

alpa unfuk membacanya.

Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dan juga

menjadi pendapat imam Malik, Ats-Tsauri, imam Abu Hanifah, dan

Ishaq.

Di antara para ulama yang mernperbolehlon memakan

sembelihan yang lupa dibacakan basmalah antara lain: Atha, Thaunrs,

Said bin Musayib, Hasan, Abdurmhman bin Abi laila, Ja'far bin

Muhammad, dan Rabiah.

Ada pula rir,vayat dari Ahmad bahwa hukum

membacanya tidak sampai diwajibkan, melainkan haryra dianjurkan saja,

secana sengaja ataupun lupa.

Pendapat ini pulalah png menjadi pendapat Imam S5nfi'i,

dengan alasan seperti yang kami sampail<an sebelumnya pada hukum

membaca basmalah ketika melepaskan alat buruan.

Bahkan Ahmad menyatakan, bahwa firman Allah &, "Dan

kamu memakan dari apa (daging hewnn) 5nng (ketika

disembelih) tidak disebut nama Allah." (as. AI An'am [6]: 12L1,

maksudnya adalah bangkai.

Penafsiran tersebut juga diriwayatkan dari lbnu Abbas.133

133 Imam Al Bukhari menyebutkan atsar tersebut dalam rangkaian
komentamya pada bab hewan sembelihan (9/5381. Said bin Mansr.r juga
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Adapun landasan yang mendamri pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, pemSntaan hnu Abbas: Bamngsiapa yang lupa

membaca basmalah, maka tidak mengapa. Diriuayatkan pula oleh Said

bin Mansur dengan isnad yang tersandar kepada Rasyid bin Rabiah, ia

berkata: Rasulullah $ bersaMa,

wl("elot;J<)e,r*ir 4
"sembelihan s@ft,ng muslim dilakll<an, meskipun ia frdak

membaca basmalah, selama ia tidak manyrungajan5a."lg

Sementara pendapat ifu juga merupakan pendapat sejumlah

sahabat Nabi $ ynng telah kami sebutkan ndna-nanumya di atas tadi,

dan kami juga tidak mendapati adanya pendapat yang berbeda selain

itu.

Adapun firman Allah &, "Dan finganlah kamu memakan dari

ap (dagin7 hewan) yanq ketil{a disqrfulih) frdak disebut nama Allah."

(Qs. Al An'am [6]: 121), kemr.mgkinan dituiulon kepada mereka yang

meninggalkan basmalah secam smslaia, buktinln kalimat setelah ifu

adalah, "Perbuabn ifu benar-bqar suafu ke{asikan." Dan tenfu saja

memakan-sembelihan yang terlupa trnhrk dibacakan bismillah bukanlah

suafu kefasikan. Berbeda halnyta dengan heunn buntan, karena

penyembelihan terhadap haran buruan dilakukan bukan pada ternpat

yang seharusnya (yakni di leher), mal<a ucapan bismillah merupakan

penguatan atas kehalalannya.

meriwayatkan atsar tersebut dalam kitab Musnadrqra (4) densan sanadyang sama,

melalui lbnu USainah. Serh diriwayatkan pula oleh hnu Abi Syaibah dalam kitab

Mushannafnya pada bab heuran bunran, bagftrn: apabila pembr.rm melepaskan
senlrtan5ra tanpa mengucapkan basrnalah kar€na lupa (51360).

r34 Hadits tersebtrt diriun5ntkan ol€h Al Baihad dahm kitab .ds',Srraan
(e/240t.
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Pasal Pengucapan basmalah unfuk penyembelihan
dilakukan tepat di saat hendak menyembelih atau bisa juga
sesaat sebelumnya sebagaimana niat pada saat thaharah.

Apabila penyembelih telah mengucapkan basmalah untuk
menyernbelih seekor kambing, lalu ia mengambil kambing lainnya unfuk
disembelih dengan meneruskan basmalah yang telah diucapkan
sebelumnya, maka hal ifu tidak diperbolehkan. Begifu pula jika basmalah
pertama yang diucapkan unfuk melepaskan senjata unfuk menyasar

seekor heu.ran buruan, maka basmalah ifu sudah tidak bisa dilanjutkan
unfuk melakukan penyembelihan. Pasalnya, ucapan basmalah tersebut

tidak ditujukan untuk penyembelihan heunn yang kedua.

Begitu pula jika seandain5a ia melihat potongan her,van kambing
yang baru disembelih, lalu ia mengucapkan basmalah, dan setelah ifu ia
mengambil seekor kambing lain unfuk disembelih, tanpa mengucapkan
basmalah lagi, maka sembelihan itu fidak dihalalkan baginya.

Apabila seandainya seseormg tidak tahu tentang hukumnya,
bahun ia tdak diperkenankan unfuk menyembelih heruuan tanpa
mernbaca basmalah, maka hukumnya tidak sama seperti omng yang
lupa, karena lupa dapat menggugurkan dosa dari kesalahannya narnun
tidak bagi oftmg yang tidak tahu hukumnya. oleh karena itulah, omng
yang tidak tahu hukumnya tidak boleh makan saat berpuasa dianggap
telah batal puasanla jika ia memakan sesuafu, namun tidak demikian
halnya bagi orang yang lupa.

Apabila seomng penyembelih sudah meletakkan kambingnya
unfuk disembelih, lalu ia mengucapkan basmalah, namun setelah ifu
pisaunya terjafuh hingga ia harus mengambil pisau yang lain, atau ia

menjawab salam unfuk orang yang merlgucapkan salam kepadanya,

atau ia berbicara dengan seseorang, atau ia perg unfuk mengambil air,
atau hal-hal lain sernacam ifu, dan setelah ifu baru ia melakukan

@ - Al Mughni



penyernbelihan, maka sembelihannya tetap halal, karena ia telah
mengucapkan basmalah khusus unfuk kambing tersebut dan hanya
menjedanya beberapa saat saja, maka hukumnya sama seperti tidak ada
jeda sama sekali.

Pasal Apabila seorang pemburu telah men[Jucapkan
basmalah unfuk menyasar seekor he*nn buruan, lalu
senjatanya.mengenai hewan tersebut, maka hewan ifu halar
baginya unfuk dimakan. Namun jika ia sudah mengucapkan
basmalah tatkala hendak melepaskan panahnlra, namun anak panahnlra

terjafuh hi'ggu ia harus mengambi[ anak panah lainnSa, lalu ia
melepaskan panah tersebut hingga mengenai heunn bunnn yang
disasamlp, maka hewan tersebut tdak dihalalkan baginr untuk
dimakan, karena pengucapan basmalah basrnlra bukanrah unfuk
menlasar heunn tdrtenfu melainkan unfuk melepaskan seniata Spng
digunal'nn!,a dalam perburuan. Berbeda hahrp dengan hurorn
penyernbelihan.

Namun dimungkinkan pula haran buruan tersebut dihararkan
bagirya dengan menyamakan hukum sifuasi tersebut dengan hukum
keuka seseoftrng mengucapkan basmalah kefika sudah memegang pisau
saat hendak menyembelih hanran, lalu pisau ifu terFfuh hingga ia hanrs
mengambil pisau lainnya. Pasalnya, pisau dan panah sanxrsama sebagai
alatrya, dan sebab pengambilan alat 5nng lain juga sama-sama karena

iatuh.

1720. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila
seekor unta melarikan diri dan pemilikn5Ta fidak mampu
unfuk mengejamln, lalu ia melepaskan anak panah atau
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seniata tajam lain unfuk menlErsamya, lalu ia berhasil
menewaskannya, maka unta ifu halal unfuk dimakan.

Begitu pula jika unta tersebut terperosok ke dalam telaga, lalu

pemiliknya tidak mampu unfuk menggapainya, dan tangannya juga tidak

sampai untuk menyembelihnya, maka ia boleh melukainya di bagian

manapun yang ia rrtmpu hingga untanya ta{as, dan ia boleh

memakannya. Kecuali jika kepalaqn berada di dalam air, maka unta

tersebut tidak halal unfuk dimakan, karena air tersebut furut berperan

dalam menaraskannya

Begifulah pendapat sebagian besar ulama fiqih. Sementam

pendapat ifu juga diriwayatkan dari AIi, hnu Mas'ud, hnu Umar, hnu
Abbas, dan Aisyah. Juga menjadi pendapat Masnrq, Al Aswad, Hasan,

Atha, Thawus, Ishaq, Asy-Sya'bi, Hikam, Hammad, Ats-Tsauri, imam

Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ishaq, dan Abu Tsaur.

Sementara Imam Malik berpendapat lain, ia mengatakan: Unta

itu fidak halal untuk dimakan kecuali dengan cam

disembelih.

Itu pula yang menjadi pendapat Rabiah dan Al-laits

Bahkan Atrmad sampai menyatakan: Kemungkinan hadits 3nng
diriwayatkan Rafi bin Khadij tidak sampai kepada Malik.

. Sementara Imam Malik sendiri berhujjah, apabila

herr,nn peliharaan yang jinak menjadi liar, tetap saja hauuan ifu tidak

dapat disamakan dengan her,r.ran liar pada urnurmya,

buktinya seorang yang sedang berihmm tidak dijatuhi hukuman jikalau ia

membunuh her,van peliharaan Snng jinak, dan keledai peliharaan pun

tidak menjadi halal hukumn5n jika sudah menjadi liar.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwalnt Rafi bin Khadf, ia berkata: Suatu kefika l<ami
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bersama dengan Nabi $, lalu tiba-tiba ada seekor trnta 5nng melarikan

diri. Ketika itu di sana hanya terdapat kuda kecil yang bisa digunakan

unfuk mengejamya, lalu beberapa orang berusaha unfuk mengejar unta

tersebut, hingga mereka keletihan dibuahrya, rnaka salah safu di antam

mereka memuhrckan unfuk melepaskan anak dengan

menyasar unta tersebut, dan ia berhasil mengenaingra. Setelah ifu
Nabi S bersabda,

'&tw jbr)r;.;r1k q')f t'Ht e#,"\
$k y;b|i*tiW

" SaungguhnSa hannn-ha,nn pelihaman ini luga mqniliki naluri

unfuk berontak seputi nalui hevnn Sang liar, oldz l<arqa ifu apbila
katian tidak dapt menanggulangin5a mal<a prbuatlah seprti 5ang ia

lakukan fulmi dengan mantburunyn).'

Pada riwdyat lain disebutkan, ".Apbila ada gang mekril<an diri
dari kalian, maka kkukanlah seperti gng ia lald<an."r% lMutbkq
ilain

Diriwayatkan pula, pada suatu ketika di permukiman orang-

orang Anshar tiba-tiba saja ada kerbau yang melarikan diri, lalu ada safu

orang di antam mereka yang mengucapkan basrnalah semlla

mengapnkan pedangnSn pada kerbau tersebut hirrgga tevuas. Dan

mereka pun kemudian bertanyra kepada Ali mengenai hal ifu, lalu Ali

135 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al B"rktari pada bab perserikatan
(5/25071, juga pada bab Xhad (6/30751, juga pada bab hamn serrbelihan dan
heunn buruan (9/54981. Juga diriwa5atkan oleh Mtrslim pada bab heunn kurban
(3/20/15581, luga oleh Abu Daud pada bab heunn lorban (3/282U, iuga oleh
At-Tirmi&i pada bab hukum (4/14921, iuga oleh An-,Nasa'i pada bab hewan
bunnn (l/43081, luga oleh lbnu ltfairtr pada bab hcuan sernb$han (2/3L831,
iuga oleh Ad-Darinri pada bab heunn lilrban en97n, dan iuga oleh Ahrnad
dalam htab MusnadrgB 13/453,4@1.
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menjawab, "He\I/an itu disembelih dengan cara yang cepat." Lalu Ali
mempersilahkan mereka unhrk memakan kerbau tersebut.

Diriwayatkan pula, pada suafu ketika ada seekor unta milik

seseomng yang terperosok ke dalam sebuah telaga, lalu orang tersebut

menyembelihnya dari bagian samping fubuhnya, lalu orang ifu hendak

menjual unta tersebut dengan harga dua puluh dirham, lalu lbnu Umar

menjualkannya dengan kesepakatan setiap sepuluh dirhamnln ia

mendapatkan dua dirham.

Dan juga karena 5png paling penting dalam hal penyembelihan

adalah keadaan hevrran saat disembelih, bukan jenisnya. Buktinya hewan

liar jika mampu untuk disernbelih maka wajib untuk

disembelih di bagian lehem3n. Begifupun halnya dengan her,r,ran

peliharaan, apabila meniadi liar rnaka lah Snng meniadi titik
pentingnya. Dengan demikian maka terbantahkanlah pengambilan dalil
gnng diutarakan pendapat lain.

Oleh karena ifu, apabila seekor heuan pelihaman tergelincir ke

dalam telaga, dan sulit sekali unfuk menyenrbelih.y. di bagian leher,

maka hukum penyembelihan he\ ran pelihaman ifu disamakan dengan

hukum perburuan hevuan liar.

Namun jika kepala heuranitu tertelungkup ke dalam air, maka

hev,ran ifu sudah tidak dihalalkan lagi, karena air telah furut berperan

dalam penghilangan nyawa heuuan tersebut.

L72L. Masalah: Abu At Qasim berkata: Ahlul kitab
memiliki status hukum lrang sama dengan orang muslim
unfuk semua situasi di atas.

Maksudnya adalah dalam hal perburuan dan penyernbelihan

heuran.
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Para ulama sepakat bahr,rn sembelihan ahlul kitab dihalallon

unfuk dimakan orang muslim. Dan kesepakatan ifu merupakan ijma

mereka.l35 Dasamya adalah firman Allah &, "Makanan (sembelihan)

Ahli Kitab itu halal bagimu;' (Qs. Al Maa'idah [5]: 5). Dan makanan

yang dimaksud adalah sembelihan, sebagairnana penafsiran yang

dirir,rayatkan oleh Bukhari, dari lbnu Abbas: lnng dimalsud makanan

ahlul kitab adalah sembelihan **uku.137

' Penafsimn itu pula yang disampaikan oleh Mujahid dan

Qatadah. Makna ]/ang sama juga diriwayatkan dari hnu Mas'ud.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hasil buruan ahlul

kitab;uga dihalalkan, di antaranya: Atha, laits, Irnam S5afi'i, dan ulama

madzhab Hanafi. Bahkan kami tdak pemah mendengar ada pendapat

yang mengharamkannya keqnli Imam Malik yang h-ry.
mernpertolehkan sernbelihan mereka narnun hasil

Senrentara pendapat ifu fidak benar, karena hasil bunran

mereka juga terrnasuk rnakanan mereka 5rang dihalalkan pada a5rat di

atas secam urnuln.

Dan juga, siapapun yang dihalalkan sernbelihannSn rnaka

dihalalkan pula hasil buruanrya, seperti hulrrsra hasil buruan kaum

muslim.

PasaL Pembolehan ifu berlaku unfuk semua kaum
muslimin, dan juga ahlul ldtab, baik itu lpng fasik ataupun
fidak.

r35 Uh. N linakaqn hnul Munzir (hd.s7).
137 P€mafsiran itu disebutkan oleh Al Bukhari dalam komentamSra pada bab

heunn sembelihan dan hamn buruan l9/55t1.
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Namun ada riwayat dari lbnu Abbas yang men5ratakan bahwa

sembelihan omng yang tidak disunat fidak dihalalkan.lss

Keterangan yang sama juga diriwayatkan dari Ahrnad.

Tapi pendapat yang benar adalah diperbolehkan juga, karena

orang tersebut juga seorang muslim, maka hukumnya sama seperti

kaum muslim lainnya. Apabila sernbelihan pezina, pencuri, pemabuk,

dengan kepastian kefasikan mereka saja masih diperbolehkan, bahkan

sembelihan seorang nasmni yang dipastikan kekufurannya dan tidak
disunat saja diperbolehkan, apalagi seharusnya seoftmg muslim.

Pasal: Pembolehan itu juga berlaku untuk kafir harbi
(perang) ataupun kafir zimmi (damai), selama mereka
termasuk ahlul kitab (yahudi dan nasrani).

Ahmad juga pemah ditanya mengenai sembelihan omng nasmni
yang kafr harti, ia menjawab: Tidak ada larangan unfuk mernakanrya,

sebagaimana disebutkan dalam hadits 5png dirir*nyatkan oleh AMullah
bin Mugaffal tentang memakan lernali heunn.

Ishaq juga menyatakan: Aku memandangnya baik.

Bahkan Ibnul Munzir mengatakan: Seluruh ulama yang kami

hapal nama-namanya menyepakati hal ifu (takni membolehkannya), di
antara mereka adalah: Mujahid, Ats-Tsauri, Imam SSliafi'i, Ahmad, Ishaq,

Abu Tsaur, dan ulama madzhab Hanafi.l39

Dan tidak ada bedanya pula antara ahlul kitab dari bangsa Amb

ataupun dari bangsa lainnya, hurrya saija ada perbedaan pendapat terkait

138 6631 tersebut diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab AI Mushannaf
(4/8ffi21.

13e Uh. Al ljmalorya lbnul Munzir (hal.57).
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ahlul kitab yang berasal dari bangsa Arab, sebagairrnrn telah karni

sampaikan pada bab jiryah.

Makhulkefika ditanya tentang senrbelitran ahlul ldtab dari bangm

Amb mengatakan: Apabila mereka berasal dari ketunrnan Bahm,

Tanukh, dan Sulaih, mal<a sembelihan mereka dihalalkan, sedangkan

jika berasal dari bani Taglib maka hukumnya tdak baik r.rntuk memakan

sembelihan mereka.

Namun pendapat Snng lebih tepat adalah diperbole}kannya

memakan sembelihan dari mereka setnua yang disebutlnn di atas,

menurut keumuman a5nt.

Pasal: Apabila seoriang ahlul htab mqniliki orang fua
yang berbeda agamanlra, salah safunya merneluk agarna yang

diperbolehkan sembelihannln sedangkan yang lain mernehrk agma
yang tidak dipe6olehkan sernbelitrannla, maka mernrrut para uhrrn

madzhab kami, sernbelihan ahlul ktab tersch.t fidak dihalalkan,

begifupun dengan heuan hasil bunnnnya.

Imam Spf i juga berp€rdapat derniklrn apabla aptrnya hrlon
ahlul kitab, narnun jika ayahryn yang ahlul ldhb malta ada &n pendapat

darinSn, pertarna: diperbolehkan, sebagairnana irya menpdi pendapat

Imam Malik dan Abu Tsaur. Kdm: tdak dip€rbolehlon, karena pada

orang tersebut penghararnan dan pengtnlalan, dan nka

sifuasinSra seperti ifu maka hanrs lebih dirtahutukan pengharanranrrya,

sebagaimana jika seorang perrburu muslim melukai heunn bunnnn5ta

bersarna seorang rnaiusi.

Adapun bentuk p€nghamrnann!,a adalah statusrrya sebagai anak

dari seorang rnaiusi atau agarna lain selain ahlul kitab grang mernhrat

sernbelihannln ditraramlmn.
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Sementara ifu Abu Hanifah berpendapat, bahwa sembelihan

orang tersebut diperbolehkan dalam keadaan yang manapun, dengan

alasan keumuman dalil terkait hal ini. Dan juga karena ia merupakan

seorang ahlul kitab yang memilih agamanya sqrdiri dan tetap pada

agama ifu, maka penyernbelihann5a pun menjadi halal, sebagaimana

jika ia adalah seorang anak dari orcmg tua 5nng keduaduanya juga ahlul

kitab.

Sedangkan jika orang tersebut anak dari oftmg fua yang sarna-

sama beragama majusi atau agama lain selain ahlul kitab, maka
pendapat tiga madzhab (Syafi'i, Malik, dan Ahmad) menunjuL*an
pengharaman, sedangkan pendapat madzhab Abu Hanifah

menunjukkan penghalalan, karena gang penting menunrt Abu Hanifah

adalah agama orang yang menyembelihnln bukan agarna orang fuanya,

buktinya hal itulah 5nng diterapkan dalam penerimaan jizyah, dan juga

menurut keumuman dalil dan Qiyas.

PasaL hewan yang disembelih diperunfukkan sebagai
persembahan acaftr hari besar atau tempat ibadah mereka.

Adapun jika hauan yang mereka sernbelih diperuntukkan

sebagai persembahan dalam acara hari besar mereka atau unfuk tempat

ibadah mereka, maka hanrs dilihat terlebih dahulu, apabila heuan itu
disernbelih oleh seomng muslim, maka sembelihan ifu hukumnSn halal,

sebagaimana dinyatakan secara eksplisit oleh Al l(himqi.

Dalam pemSataan imam Ahmad dan Sut/an Ats-Tsauri terkait
heraran sembelihan milik seorang majusi png diperuntukkan sebagai

persembahan bagi Tuhannya, namun ia menyerahkan hev.ran itu kepada

seorcng muslim unfuk melakukan penyembelihannya lalu muslim

tersebut membacakan basmalah dan menyembelihnya, mereka berdua
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menyatakan: her,rran sembelihan ifu halal unfuk dimakan oleh orang

muslim.

Ismailbin Said juga meriwayatkan: Aku pemah bertanya kepada

Ahmad mengenai hewan sembelihan milik kaum majusi yang hendak

dipersembahkan untuk fuhan mereka, narnun hetvan ifu
disembelih oleh seorang muslim, ia menjawab: Tidak ada larangan unfuk

memakannya.

Apabila her,van itu disembelih oleh seorang ahlul kitab namun ia

hanya menyebut nama Allah saja saat menyembelih hs;uan itu, maka

hewan sembelihan tersebut juga dihalalkan, karena syamt

penghalalannya sudah terpenuhi. Tapi jika diketahui ahlul kitab tersebut

menyebut narna lain selain Allah atau ia sengaja tidak menyebut narna

Allah, maka heunn sembelihan itu tidak halal unfuk dimakan oleh

seorcmg muslim. .

Sementara Hambal meriwayatkan: Aku pemirh mendengar Abu

Abdillah mengatakan bahwa sernbelihan yang dipgrunfukkan bagi rumah

ibadah mereka atau unfuk hari besar mereka tidak boleh dimakan,

karena he',r,ran ifu disembelih fidak mengatas namakan Allah. Dan pada

riwayat lain ia mengatakan: alasan mereka tidak menyebut nama Allah

secara sengaja adalah karena mereka menyembelih hewan ifu dengan

mengatas namakan Al Masih (Yesus). Adapun selain dari itrr, riwayat

dari Ahmad menyebut hukumnya secam umum adalah makruh apabila

her,r.ran itu disembelih dengan maksud untuk perayaan hari besar mereka

atau unfuk rumah ibadah mereka. Dan itulah yang menjadi pendapat

Maimun bin Mahran, dengan alasan karena he',r,ran ifu disembelih tidak

dengan mengatas namakan Allah &.

Namun ada pula riwa5nt dari Ahmad yang menSratakan

pembolehan untuk memakannya. Bahkan lrbadh bin Sariyah ketika
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ditanya mengenai hal ifu ia menjawab: Makanlah dan berikan pula

untukku agar aku juga memakannya.

Pendapat sempa juga diriwayatkan dari Abu Umamah Al Bahili

dan Abu Muslim Al Khaulani.

' Abu Darda pun diriwayatkan pemah melakukann5a sendiri,

yakni memakannya. Begitu juga dengan Jubair bin Nufair. Sedangkan

Amru bin AI Aswad, Malthul, dan Dhammh bin Hubaib
memperbolehkannya sebagai rukhsah (keringanan), dengan
berlandaskan firman Allah &t, "Makanan (sqtbelihan) Ahli Kibb itu
halal hgimu."

Sementara Al Qadhi berpendapat apabila he,,r.ran yang

disembelih oleh seomng ahlulkitab dipemnfukkan sebagai persembahan

unfuk hari besamSra, atau unfuk bintang, atau berhala, atau nabi, lalu ia
menyebut perunfukann5n ifu ketika menyembelih heunnryra, maka
herrran sembelihan ifu diharamkan, dengan dalil firman Allah &,
"Dihammkan bagimu (manal<an) bangkai, damh, daging bbi, dan
(daqing) hq,wn 5nng disantbelih bukan atas (nama) Allah.." (es. at
Maa'idah [5]: 3)

Namun jika ia menyembelih heuran tersebut dengan hanya

menyebut narna Allah, maka henran sembelihan ifu dihalalkan, dengan
dalil firman Allah &, "Maka makanlah dari ap (da7k7 heunn) gng
ketika disembelih) disebut narna Ailah." (Qs. ru An'am [6]: 118). Tapi
tetap dimakruhkan, karena niat di dalam hatinya kefika menyembelih

her,rnn ifu pasti bukan karena Allah.

1722. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Hukum
larangan memakan hewan buruan yang tewas dengan
menggunakan peluru timah aJau bafu, sebab tewasnya sama
saja diakibatkan karena dipukul.
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lvlalsudnya adalah batu yang tidak taiam, adapun jika keduanp

ditajamkan rnaka hukumnya seperti mi'mdh (kayr atau bambu yang

diruncingkan). Apabila her,van buruan terkena bagian yang diruncingkan

ifu maka heuran tersebut halal unfuk dirnakan, namun jika terkena

bagian maka hukumnya sarna seperti hetaran yang mati

dipukul, yakni tdak dihalalkan.

Ifu menrpakan pendapat seluruh ularna fiqih.

Adapun untuk peluru timah, Al Khiraqi juga menyamakan

heu,an 3ang ta,rns terkena peluru firnah dengan heunn 5nng rnati

diputrul. Irlamun hulrum memakan heunn png terkena peluru fimah

hanya dirnalmrhkan, sebagaimana pendapat Salim, Al Qasim, Mujahid,

Atra, Flasan, hmhim, imam Malik, Ats-Tsauri, Irnam S!Bfi'i, Abu Tsaur.
' 

Sernentara Ibnul Musayib menrbolehkanrrya sebagai rukhsah

(kerinsanm).

Pendapat lnng sann jtrga dari Ammar dan

AMurrahman bin Abi Laila.

Adapun landasan png mendasari pendapat kami (pendapat

perhma) adahh, firman Allah €1, "Dihammlan bagimu (mernal<an)

bangbi, damh, dafuS bbi, dan (da7ing) hewn Sang disembelih bukan

abs fimnm) Allah, Sang tacekik, Wng diWful.." (Qs. Al Maa'idah [5]:

3). DiritmSptkan oleh Said dengan isnad yang tersandar kepada lbmhim,

dari Adiy, h berkata: Rasrdullah $ bersaMa,

*tr rl i$t',y'Fe ,t,
*Janganlah 

l<anzu mqnal<an hevnn Spng diburu dangan peluru,

kqali lamu men5runbelihnga. "1'10

r'!0 Hadit tersebut diriwalptkan oleh Ahrnad dalam htab Musnadnya (4/3501-
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Terkait dengan larangan m€rnalon heunn gnng diburu dengan

mi'mdh Nabi $ bersdbda,

"Alan tebpi jika hewn ifu tewas karqta tqkqa bngl<aintp

mal<a jangan l<amu makan s&b hernn ifu mati akibat tapuhi."l4L

Umar pemah mengatakan, 'Hindarilah oleh kalian unfuk

mernburu kelinci dengan meq13unalon tongkat dan juga bafu."

Kemudian ia juga mengatakan, "Sqnbelihlah heunn lolian dengan

menggunakan panah, tombak; ataupun lernbing."l4z

Apabila telah teftukE dernikian, rnaka baik ifu terpecah

kepalanya atau tidak, bahkan jika seandainya pernbrrm melemparkan

peluru timah dengan unfuk mernotong baglan lehemla
saja, maka heunn buruan itu tidak dihalalkan. Begitu pula jika ia
melakukan hal itu dengan menggunakan bafu 5png fidak ditajamlGn.

1723. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Hukum
larangan memakan hasil hruan oftmg majusi dan juga
sembelihanryra, kecuali dari *mis iIGn, karena memakan
ikan-fidak perlu dilakukan perr5prnbelihgn

Seluruh ulama sepakat bahua hul$m mernakan hasil buruan

omng majusi dan sembelihannya adalah haram, terkecuali jika heunn ifu

141 Hadits ini diriwa5ntkan oleh Al Bdrhari pada bab heunn sernbelihan dan
her,nan bnruan (9/97n, iuga oleh Musftm pada bab haran hmran (3/l/15291,
juga oleh Abu Daud pada bab heunn hmran E/2Un, irga oleh At-Tinni&i pada
bab hewan turuan (Q/L46F,1, jrrga oldr ArrNasa'i pada bab heuran hfi.En
(7/4278,4316), iuga oleh lbnu Maiah pada bab heuran bunran (2/32l5),!uga oleh
Ad-Darimi pada bab heunn hmran lA2W2,2W3l, dan irrga oleh Ahmad dahm
kitab Musnadra,a (4/?ffi ,377,#O}

ra2 66ur tersefut diriu4atkan deh Al Baihad dalam htab As-irrnan(9/24f,/1.

$frtijrk fi Jfr'r,bn cGf t',r,
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termasuk her,,tran Snng tidak perlu disembelih, seperti ikan dan belalang,

unhrk hal ifu pam ularna iuga sepakat unfuk mernbolehkanqn. Hanln
imam Malik, laits, dan Abu Tsaur saja yang menyimpang dari ulama

lain. Untuk Imam Malik dan [-aits, mereka berdua bahwa

bdalang fidak hald untulc dimalon jika pernburun!,a adalah orang

rnajusi, narnun mereka berdua menrperbolehlon ikan unfuk dimalon
sebagai rukhsah.

Sernentara Abu Tsaur memperbolehlon s€rnu.r hasil buruan

ataupun sernbelihan omng rmjusi, dengan dalil sabda Nabi $,
o

,-rt<Jl

"Pqlakukan 
'--d- 

seryti perlahan tralbn ta&ap ahlul
ldbb."

Dan iuga lorena merdia b€rsedia untuk mernbaSarl4lah seperti

haln5ra phudi dan nasnanq okh lorena itu hasil buruan dan sernbelihan

mereka pun disarnakan d€ngan hasil buruan dan sernMihan 3Bhudi dan

nasrani. Lalu Abu Tsaur luga mernperkuat ini dengan

hadits png diriwayatkan oleh Said bin Musayib.

Namun p€ndapat itr smgguh bertentangan dengan iirna pam

uhma, rnaka p€ndapat ifu tdak b€rar6 sarna s€&ali. Sebagairnana

dikatalon oleh hrahim Al Flarbi: Abu Tsaur tdah melanggar ijrra.

Ahrnad juga mengatalon: Ada bebempa omng lnng m€nganggap

sernbelihan orang rnaiusi ifu tidak mengapa, itu adahh pernikiran Sang

aneh sekali! (lrang dimaksd oleh Ahrrad di sini hanp Abu Tsaur sa!a,

natnun ia menggurnkan b€nfuk rarnak dengan fuiuan mencela orang-

orang 5nng juga b€rpildmn sarna dengan Abu Tsaur itu).

Ada riunyat prrla dari seiumlah ularna yang tlanya mernakruhkan

sernbelihan mereka saia, di dari lbnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ali,

Jabir, Abu Bundah, Said bin Musayib, Ikrirnah, Hamn bin

,Yf e ff)-,!'
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Muhammadl'lil, Attra, Muiahid,.Abdurmhrrnn bin Abi I aila, Said bin
Jubair, Murmh Al Harndanil{ , Az-7)thn imam Malik, Ats-Tsauri, Imam
S5afi'i, dan ularrn madzhab Hanafi.

Ahmad menlTatakan: Aku tidak tahu jika ada ulama yang tidak
berpendapat seperti itu, kecuali mungkin ularna bid'ah. Karena Allah St
juga telah berftrrnan, "Mal<anan (smbdihan) Ahti Kibb itu halal
baEmu." (Qs. ru lv{aa'idah [5]: 5), dari ayat ini dapat dipahami bahua
sernbelihan ahlul kitab ifu dihalalkan, sedangkan sernbelihan 37ang selain

dilakulon oleh ahlul htab fidak dihalallon.

Apalagi ada se'buh riwayat imam Ahrnad SBng tersandar
kepada Qais Uin Sakan, ia berkata: Rasnrlullah $ bersabda,

t5 i-frt rip hlr'u
uk o{s uiii eU 0!i

t:rtfrrfrg'A*

*6)J;'g\
o( ) o lz o ' 'tl eJ+r "ry Ott

- 
1€ Nama lengkapqn adahh Hasan bin frtrlnmmad bn Ah bin Abi Thatb,

yakni arcu Ali bin AH Thahb, dan anak dan l,tnhamnrad bin A[ yang lebih dikenal
dengan sebutan Ibrnr Flanafrph. h terrnasrk orarB lrarB aihorrnati dan difuakan
dari kaurunan bani Flastirrr Ia sering meriwalBtkan nuais aari alBhnya, iusa dari
Ibnu Abbas, Abu Hrtrairah, dan sahabat t{abi hinrrya. Dan ia i-r";"rk p".*i
Srang terpercaya. Ia meninggal dunia pada tatrrn sembitan prluh sembilan friFiah
(namun ada juga riwalnt lain 5nng menyebutkan tahun seratus hiiiah). uh. Tahdb
at-Tahzib (lO /320,321).

14 Mma lengkapnlra adalah Murah bn S!,urahbil Al Hamdani, yang lebih
dikenal dengan sebntan Murrah ath-Thayib atau Murrah Al Khair (yrakni,si f*Aurr3f,
Srang alim, atau orang yang baild, dan ia dis€hfr demikian karena ia seorang lnng
sangat rajin beribadah- Ia menrpakan sahh safu ulama tabiin, dan ia -""i"sgal
dunla pada zanr.rn kelnnsaan Al Hajfirj, narnun ada pula riwa3at yarrg menyb,rt ia
meninggal pada tatrun tuiuh puluh enam hiiriah. uh- Tahdb at-Tahzib
(10/88,89).
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"Suafu kefika nanti kalian akan datang ke Pusia, di daemh

Nabath. Apabila kalian membeli daging, dan dagingrya itu bemsal dari

omng Yahudi dan Nasrani, maka makanlah. Namun iika daging itu

bemsal dari sembelihan omng majusi, maka ianganlah

memakannln."L6

Juga karena kekufumn mereka di luar ahlul ktab mengharuskan

adanya hukum yang mengharamkan heuran sembelihan mereka dan

juga wanita mereka untuk dinikahi, sama seperti orang kafir lainnya

selain ahlul kitab.

Dan juga karena pengharaman ifu telah menjadi ijma dari

seluruh sahabat Nabi dan ulama yang telah kami sebutkan naman5n di

atas, tidak ada pendapat pada zaman sahabat dan juga setelahnya yang

bertentangan dengan ijma tersebrrt, kecr.rali riwayat dari Said, namun

selain riwalnt tersebut ada pula riwalrat lain dari Said yang merryebutkan

pendapat yang sama dengan ijma dan bertentangan derrgan riwayat

yang satu itu.

Bagaimanapun, apabila her,van buruan 1n"g ut "" dikonsumsi

bemsal dari jenis ikan, maka tidak ada perbedaan sedikitpun bahwa

he',r,ran itu halal unfuk dimakan. Bahkan riwa5nt dari Hasan Basri

menyebutkan: Aku melihat ada fujuh puluh orang sahabat Nabi yang

memakan her,r,ran buruan orztng majusi dari jenis ikan, tidak ada sedikit

pun keraguan mengenai kehalalannya.

Begitu pula halnya dengan belalang, karena hukum belalang

sama seperti ikan, yakni halal untuk dimakan tanpa harus disembelih

dan halal pula bangkainya.

145 6urrri tidak dapat menemukan riura5rat tersebut dahm kitab Musnad

Ahmad, bahkan periwayatan Qais bin Sakan pun tidak ada. Namun nama tersebut

sempat diulas oleh lbnu Haiar dalam Al Ishabh fi Tatnyiz Asrehafubah sebagai

seorang perawi. rjh. N Ishabh fi Tanyiz Ash-Shahabh(5/255)-
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Pasal: Hukum hewan buruan ataupun hewan yang
disembelih oleh orang-orang kafir lainnSn selain ahlul htab
sama seperti hewan sembelihan orang majusi di atas, dan
dengan pengecualian ]/ang sama pula, yaifu ikan, belalang, dan hannn-
herr,ran lain yang dihalalkan bangkainya.

Terkait dengan kehalalan ikan dan belalang Nabi $ bersabda,

lr4rritfut +G#ti+f
"Dihalalkan bagi umat ini dua bangkai, 5aifu bangl<ai ilan dan

bangkai belalang."Las

Din ada pula sabda lain unfuk kehalalan bangkai ikan, !.ifu,
"(Iautan.ifu) suci aimja dan hatal bangt<ai heunnrya.,

Pasal: Makanan tain yang dibuat oleh orang majusi
fidak ada larangan unfuk memakannyra

Ahrnad menyatakan: Makanan lain png dibuat oleh omng
majusi tidak ada larangan unfuk memakanrya. oleh karena ifu apabila
mereka menghadiahkan atau mernberikan stnfu rnakanan rnaka
seyoglranya rnalcnan ifu diterima. Lamngan harg,a unfuk hasil

1'16 Hadib tersebut diriwayatkan oreh hnu Iuajah pada bab haran hm,n
l2/32L8) melalui AMurahrnan bin aid bin Aslam, dari ayahn5ra, dari Abdullah
bin Umar.. ]uga diriwayatkan olehnya pada bab -uLi*n- (Zt33tql- O*,
diriwaptkan pula oleh Ahrnad dalam kitab Musnadnya enn-
. ?&. kitab az-Zawaid diungkapkan bahwa Abdurrahman adalah perawi Srang
terEtn.

Namun dikatakan oleh syeikh Ahmad s!,akir, bahwa hadits ini memang
memiliki sanad png lemah, akan tetapi menjadi tdak lernah karern telJ
diperkr-rat dengan }r.dib stahih yang diriwayatkan dari sutaiman bin Bilal, dariaid bin Aslam, dari lbnu urnar, meskipun diriunyatkan secara mauquf namun
isnadnla adalah samdyarg slnhih-
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sembelihan mereka atau rnakanan yang mengandung unsur da$ng

ha;uan, tidak unfuk roti, keju, ataupun jenis makanan lainnlra.

lalu Ahmad ditaq;a mengenai makanan 5nng dibuat oleh orang

majusi yang diperunfukkan sebagai persernbahan omng-omng lrang

sudah mati atau makanan 1nng dijampi-jampi (atau setnacarn ifu png
biasanya diucapkan dengan bahasa yang tidak dimengerti), kernudian

setelah sekian lama barulah dibagikan pada tetangga-tetangga mereka.

Ahmad menjawab: Tidak ada lamngan unfuk memakannlra.

Sebagaimana disebutkan pula pada riwayat dari AsySya'bi: Sernua

makanan sdain dari i€nis heunn boleh dimakan, meskipun telah

dijampi-jampi.

Ahrnad juga meritrayatkan, bahwa Said bin Jubair pemah

mernakan lauk pauk lpng dibuat oleh oftIng maiusi dan ia
mengaguminln.

Sementara Flisyam ,uga meriwayatkan, dari Hasan, yarg

menyebgtkan bahwa Flasan fidak melihat adanln larangan unfuk

memakan makanan png dibuat oleh orang Majtrsi, tidak unfuk strsu

5nng mereka hasilkan, dan frdak pula lauk pauk yang mereka hidangkan

(selain dari jenis da$ng).

L724- Masalah: Abu Al Qasim berkata: Hukum
pembolehan memakan il<an yang sudah mati, meskipun

dalam keadaan mengambang di atas air.

Maksud dari kata mengambang adalah terapung di permukaan

air, sebagaimana disebutkan dalam bait slrair Abdullah 6itt 3.*u1',u6147t

khsa Arasy ifu magaryng di abs aA,

147 Ulr. Al Isti'ab (3/901), iuga Tlnbqt Asy-qpfritph Al Kubn (L/2@1,

dan juga Lisan AlAm6padarnateri ",i),7".
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Dan di abs Arasyifulah Tuhan semata alam betsana5am.

Untuk lebih lelasnya terkait pembahasan mengenai hal itu kami

sampaikan, bahwa ikan dan jenis haruan lainnya yang hanya tinggal di
dalam air saja dan tidak akan hidup bila keluar darinSn hukumnya halal

unfuk dimakan, baik rnatinp dengan sebab tertenfu ataupun tidak ada

sebabnya sama sekali.

tandasannSa adalah sabda Nabi $, "(Laubn ifu) suci aimg dan

halal bangkai heunnnSa."

Ahmad mengungkapkan, bahwa (mengetahui) hadits tersebut

lebih baik daripada seratus hadits.

Adapun 1nng dimalsud kematian kmena sebab tertenfu misaln3n

adalah karena mati diburu (dipancing)seseotang, atau karena terhempas
ke tepi pmtai, atau karena surukrSn air laut. Unfuk ikan yang mati
karena sebab tertenfu ifu pam ulama sepakat membolehkann5n. Begifu
pula dengan ikan yang terperangkap pada sebuah tambak lnng
memang sengaja dibuat di dalam air hingga ikan ifu mati, inipun
disepakati pemboletnnnya oleh pam.ularna.

Ahmad menyratakan: ikan yang rnati terapung dipermukaan air
boleh dimakan, apalagi ikan gnng mati karena surtrtrya air. Begifu pula

dengan ikan png terhempas oleh ombak ke pinggimn pantai, tidak ada
perbedaan pendapat mengenai pernbolehanq;a, perbedaanryla hanp
jika ikan ifu mati terapung saja, namun seperti lmrni katakan di awal tadi
ikan 5nng mati terapung itu boleh dirnalon.

Di antam ulama lnng memperbolehkannya adalah: Abu Bakar
Ash-Shiddiq, Abu Ayub, Imam Sgnfi,i, Atha, Makhul, Ats-Tsauri, dan
An-Nakha'i. sementara ularna png memakruhkannya antam lain: Jabir,
Thawus, hnu Sirin, Jabir bin zaid, dan ulama rnadzhab Hanafi.
landasan mereka adalah riwaSpt dari Jabir, bahuasanya Rasulullah &t
pernah bersabda,
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*,oG t4 llt" if" t? t'r'Ht 6fi C

l)tftjYc t;b J

"Ikan tnng tulempr dari tad abu Snng dittutgall<an oleh

surufuya air boleh kamu makan, rarmtn fl<a il<an ifu nmfi tmpung

natra jangantah l<amu mqnakanntp-"l48 HR- Abu Daud-

Adapun landasan lnng m€rdasari perrdapat kami (pendapat

pertama) adalah, flrrnan Allah &, "Dilnbllant bginw l@ran h-mmn laut

fun nnl<anan 6pry fuaet) ad uut t*gBi ,rnkanan Sang lat bgimu,

Ibnu Abbas k€fika menafsirkan a1,at ini mengatakan: rrnkanan yang

dimalrsud pada ayat ini adalah ilorril{an lpng rnati 6i L,r5rr-1ae

S€lb hadits yang tdah kami sebutkan di atas hdi (yakni,

"(Laubn ifu) suci aim5a dan halal ban*ai hew:ann5a."). Bahkan secara

eksplisit Abu Bakar Ash-Shiddq : hanran laut yang

mengambang hulmmnya halal-

r4s Hadits tesehrt diriwalptkan ol€h Abu Daud pada bab nnkanan (3/3815),

dan luga oleh hnu Maiatr pada bab hamn hmnn (2/3247-
f.lu*u" At-Timidd mengatakan: hadib ittr disepal<at oleh para penghapal

hadits sebagai hadits lernah dan fidak boleh diFdilmn hndasan hul{um, karena

pada sanadnya terrdapat nama YahSra bin Sulaim attrThaifi'' L4g Penalsran tersebut diriwayad<an ol€h Al Brkhari dalam htab Shahihnln

pada bab heunn sembelihan dan tt€lmn hmran (9/5291- Dan ketka

menpbarkann5ra, hnu Haiar dalam kitab Fathul Bari (9/530) mengatakan: riway"at

dari hnu AbbG ifu ai""*p"it "" 
riunFfuIlp secara telsarnbung oleh AttFThabad

melalui Abu Bakar bin Hafsh, dari llnimatr, dari lbnu Abbas--- n:rmun pada riwapt

Snng disebutkan Auurrazzaq melalui Fhr hin Fns iwa tersandar kepada Ibnu

ifUU"r dis€budon, tert'ait hasil btruan heunn lagt: tidak boleh merrnlon hewan

laut Saang sudah mengambang. Namun pada isnadnp terdapat narna Al Ailah, dan

ia terma-suk perawi yang lemah, akan tetapi dipedruat olelr riwayat sehlumnya

dengan Flur FnS lain.
Fenafsiran tersebut iusa diriwal,atkan oleh AdDaraquthni dahm htab .4s-

Sunan(4/269,2701, dan oieh Al Baihaqi dahm kitab Srnanryra 9ru3,255L
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t-agr pula, hukum mernal*n ikan }.ng mati di daratan adalah
halal, apalagi sehanrsnSn ikan yang mati di lautan. Adapun hadits yang
diriwayatkan dari Jabir adatah hadits mauquf yang hanya terhenti pada
dirinya, sebagairnarn dinyatakan oleh Abu Daud: atsar ifu diriwayatkan
oleh para perawi lnng terpercaSp, narnun terhenti pada Jabir. Meskipun
ada png menilainln rnar{u', isnad haditsn5ra lemah. Kalaupun dianggap
kuat, mal.a hmngan pada hadits tersebut dapat dirnaknai sebagai
larangan yang M'tegori makruh saja, karena ikan 5png baru mati
biasanya alon terlebih dahulu, lalu setelah fubuhnya
mengeluar{<an bau 5nng ffak sedap barulah ia akan mengambang, oleh
karena ifu hrangan tersebut terfuju pada arasan kebr.rsukannya, bukan
karena penghararnan

PasaL Memakan bangkai belalang hukumn5Ta
diperbolehkan menurut ijma para ulama-

Abdulhh bin Abi Aufa dalam sebuah riwayat mengatakan: Kami
mengalami fujuh l'li peperangan be,rsama' Nabi $ dengan memakan
belalang.lso HR Bukhari dan Abu Daud.

Hul$rn penrboletnn ifu berlaku unfuk beralarlg png mati karena
sebab tertenfu ataupun tanpa ada sebabngla, men,rut sebagian besar
pam ularna, di antamnya Imam s!afi'i, para imam hadits, Ibnul Murzir,
dan ularna rnadzhab Hanafi-

Nam,n seb,ah ritrayat dari Ahmad menyebutkan, bihwa jika
belalang itu rnati karena kedinginan maka belalang ifu sebaiknln tidak

150 Ah^' tersehf diriwayatkan oreh Al Bukhari pada bab he*nn sembelihan
dan hewan hmnn (9/il951, jr.rga oleh M,slim pada bab her,'an bunran(3/52,L!%1, irya oleh Abu Daud pada bab makana; B/ggl2l, juga oleh At_
Tirmidd pada bab rnalonan Wl\2Al,lruga oleh An-Nasa.i *A U.U heunn
brrnran (7/4%7,4%8L irga oleh Ad-Darimi pada bab heunn fr"-n (Z/2OhO,),
dan iuga oleh Ahmad datam htab Musnadnya (4/35g,357,3g0).
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dimakan. Pada riwayat lain disebutkan, bahrara jika belalang itu mati

tanpa sebab maka sebaiknya juga tidak dimakan.

Pendapat gnng terakhir juga dinyatakan oleh Imam Malik dan

diriwa5ntkan pula dari Said bin Mtsayib.

AdapuSr landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, keumuman sabda Nabi $, "Dihalalkan bgi umat ini

dua bangkai, gifu bangkai il<an dan bangl<ai belalang."

Pada hadits tersebut Nabi $ tidak mernbeda-bedakan antam

belalang Snng mati karena sebab tertenfu ataupun tanpa sebab apapun.

lagi pula, jilo tnrus ada sebab tertenfu maka seharusnya

belalang ifu harus disernbdih terl€bih dahulu sebdum dimakan, harus

ada penyernbelihnp, dan ada pula alat unfuk menyernbelihn5n,

sebagaimana hukum pergprnbelihan untuk heunn-herrnn piaraan-

PasaL Diperbolehkan unfuk memakan belalang secar.r

keselunrhan dengan segala isi penrtnya- Dan begifu pula

hukumqn unfuk il€n- Kedua heunn tersebut boleh direbus atau

dimasak dengan cara apapun tanpa harus dibersihkan dahulu isi

penrh5n.

Namun ulama madzhab Syrafi'i berpendapat, khusus unfuk ikan

harus dibersihkan terlebih dahulu isi pertrtrya, fidak bol€h dirnakan

seluruhn5ra, karena kotoran png ada di dalam perutrya termasuk najis.

Adapun landasan png mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, keumuman dalil Snng mernbolehkannln. Han5ra saja

mexnang dimakruhkan jika ditelan seturuhnya dalam keadaan hidup,

karena perbuatan seperti itu terdapat unsur penyiksaan terhadap hetr,ran.
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Pasal: mengenai ikan yang dibakar di atas api

Ahmad pemah ditanya mengenai ikan yang dibakar di atas api,
dan jawabannya adalah: Aku fidak merekomendasikannya (tidak
memandang baik). lalu ia ditanya mengenai belatang, dan jauabannya
pun sama: Aku tidak merekomendasikannya, namun belalang lebih
ditolerir, lain dengan ikan yang memiliki darah.

sebenamya Ahrnad tidak memakruhkan menyantap ikan 5nng
dimasak dengan 

"ura dibakar, namun ia mernakruhkan jika
pembakamnnya dilakukan ketika ikan ifu masih hidup, karena terdapat
unsur penyiksaan. Sedangkan belalang lebih mudah terbakar, karena
belalang tidak merniliki darah.

[-agr pula, il*n tdak perlu dibakar untuk dapat disantap dengan
cepat, karena dengan didiamkan saia ikan akan mati dengan sendirinln
dalam wakfu yang cukup singkat, ran harnya dengan belarang yang akan
tenrs hidup jika didiamkan begitu saja.

Dalam kitab M,snad Syafi disebutkdn seb,ah riwa5nt151,
bahwa ketika Kaab sedang dalam keadaan berihmm ia melihat ada
sekawanan belalang 5nng berlalu di dekafuip, lalu ia terlupa akan
kelhmmanqn dan merrgarnbil dua ekor beldang, lalu ia meletakkannp
di atas api dan men*mggangnya. Lalu diberitahukanlah kejadian ifu
kepada Umar, narnun Umar sepertiryn tidak melarang hal ifu dan
membiarkan Kaab memanggang kedtn ekor belalang tersebut.

Dan disebutkan pula riwayat dari Ibnu umar, yang menceritakan
kefika ia disediakan belalang yang dimasak dengan cam digoreng, lalu
Ibnu umar berkata: sebaiknya belalang ini dipenggal dahulu sayap
salnpnya, lalu barulah dimasukkan ke daram minyak unfuk digoreng,
rraalaupun dalam keadaan hidup.

151 66. Al Musmdkargimam S5afi'i pada bab peribadatan (g/4LA).
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L725. Masalah: Abu Al Qasim berkata:

Penyembelihan, untuk hewan buruan yang tertangkap dalam

keadaan hidup atau hewan peliharaan, harus dilakukan di

lehemSTa-

Sebelum ini kami telah men5nmpaikan bagaimana hukum dan

persyamtan memakan heunn buruan dan iuga binatang peliharan 5nng

tidak memungkinkan untgk disernbelih. Mapun pembahasan kali ini

adalah praslfamt mernakan heunn temak atau binatang pelihaman ynng

memungkinkan unhrk dis€rnbelih, yang mana heunn tersebut fidak halal

hukumnya unhrk dimalGn kecuali dengan cara disembelih di bagian

lehemSa.

Hal ifu sudah merridi iirna dari para ulaln r, tidak ada perbedaan

sama sekali mengenai hal fttr

Untuk melalnrkan penlgnbelihan itu serrdiri ada lima hal 1Bng

pedu dipersiapkan atau dilalnrkan, graifu: oml{l5lang menyernbelih, alat

untuk menyenrbelih, bagian tubuh heunn yang disenrbelih, gerakan

penyernbelihan, dan pengucapan asma Allah-

Unfuk hal Srang pertarna, Fkni orang Slang menyernbelih, ada

dua qBrat Slang harus dipenuhi, perhma: agamanlra' lEkni harus

seorang muslim atau atrlul ldbb. Kdua: berairal, pkni harus seseorang

yang mengerti tentang penyernbelihan dan tata camnya. Apabila

penyerrbelihan dilalnrkan oleh orang yrang tidak sempuma akalnya,

misalnya anak kecil yang bdum dapat mernbedakan antam benar dan

tidak, atau omng gila, atau orang Snng sedang mabuk, maka heunn

yang disernbelihnlp fidak halal untuk dimakan, bahkan dari segi niat pun

mereka sudah udak dlmggaP sah, hulfttrn sernbelihannya sama seperti

jika seseomng mengayrrnlGn senjata taiam unfuk menebas pohon

namun pedang ihr mengenai leher seekor heunn hingga ter,r.ras.
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Untuk hal Snng kedrla, 5,nkni alat unfuk menyembelih, ada dua
syarat pula png harus dipenuhi, pertarn: han s tajarn hingga dapat
memotong atau menyayat dengan ketafrmannyn, bukan karena
bobotur5n gnng bemt. Kdm: bulon berbahan dasar gigi ataupun kuku.
Apabila kedua qnmt tersebut sudah terpenuhi maka heuran yang

disembelih sudah halal untuk dimakan, baik ahtrSla itu berbahan dasar
besi, bafu, bambu, atauptrn kayu.

Dalilryn adalah sabda Nabi $,

il t1 tl3 ,lL "ir p,r ;i, iltr ';:f G

t:jb'rf ,i t

dP-
"Heumn 5ang magafrr damhnSp Gplni disqtbetih) denga

manyebut nafiE Allah, lmhl kanu nu,kan, sehnn tidak mangunal<an
gigi abu liuku;' (Mutbfo Abil). '

Juga dirirunyatkan dafi Adiy bin Hatim, ia berkata: Aku pemah
berbnp kepada Rasulullah Ai, "wahai Rasulullah, bagaimana jika salah

safu dari kami mendapatlen- sef<or heunn bunran (snls masih dalam
keadaan hidup), namun tidak mernbaura pisarr apakah lmmi boleh
menyembelihnSa dengan marn€r atau bambu yang
diruncingkan?" lalu beliau menflrab, "sqnMihlah dangan bqzda bfrzrn
yangkamu rrdfth dan sehrdah tEnE AIhh:

Juga diriwaSntkan dari seseomng keturunan bani Haritsah,. gmg
menyebutkan bahwa ia ajahh petemak unta perahan, lalu ada salah
safu untanya Srang hampir menjernput ajal, namun saat ifu ia fidak dapat
menemukan pisau unfuk menyembelihnSla, rnaka ia pun mengambil
pasak dan meno di leher unta tersebut hingga mengarir
damhnya, lalu setelah itu ia datang kepada Nabi $ untuk menanyakan
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hal ifu, dan Nabi S prr, memperbol unfuk mernakan unta

1gnsebu1.152 HR. Abu Daud.

' Begitulah pendapat 5nng dinyatakan pula oleh Imam Syaf i,

Ishaq, dan Abu Tsaur.

Pendapat senrpa juga din5ratakan oleh Imam Malik dan Amru

bin Dinar.

Begitu pula dengan pendapat imam Abu Hanifah, kecuali 5nng
terkait dengan grgl dan kuku, SBng rnema ia berpendapat, apabila masih

menempelmaka tidak boleh digunakan untuk menyembelih, namun jika

sudah terpisah p"t 
" 

diperboletrkan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, hadits Spng diriunyatkan dari Rafi (yakni,

"Heunn Wng disqbelih dengzn narra Allah, haht t<amu

makan, selama tidak maggnat<an gigi abu kuku."l.

Dan juga karena, jika benda Snng masih menernpel tidak boleh

digunakan unfuk menyelnbelih heunn rnaka benda gang sudah terpisah

juga tidak boleh digunakan, sama hukumnp seperti benda-benda yang

tidak tajam.

Adapun fularrg befueda dengan gigi, pendapat Ahrnad secarq

eksplisit mengenai penyembelihan heunn dengan fulang

menSntakan pembolehan. Begifu pula dengan pendapat Imam S!,'afi'i,

Abu Tsaur, imam Malik, Amru bin Dinar, dan ulama madzhab Hanafi.

Sernentara hnu Jumij berpendapat; bahwa penyembdihan

her,uan dapat dilakulon dengan menggunakan fulang keledai, narnun

rs2 gu6i1r tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud pada bab hewan lurban
(3/2824 dan 3/28231, juga oleh hnu Majatr pada bab hewan sembelihan
(2/31771, dan juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (4/256,258,377 dan
5/4fi1, dengan satmd yang shahk.
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iLi'rar Cf u;'* "r* LL r t p "rf q;<

tidak dengan fulang kem, karena kamu dapat melakukan shalat di atas

keledai dan kamu juga mernberinya minum dari ternpat air minummu.

Bahkan ada riwayat pula dari Ahrnad gang menyebut, bahwa
penyernbelihan fidak boleh dilakukan dengan tulang dan
tidak pula dengan kuku.

Begifu pula pendapat An-Nalfta'i, ia menSntakan:
penyembelihan fidak boleh dilakukan dengan menggunakan fulur,g
ataupun tarduk.

Dalilnp adalah saMa Nabi $,

a*Jt,s|,u;WtCl,
"Heut;an gang disanMih dangan narrE AIhh, halal

l<anu nnkan, s&ma tidak mengguratan gi.gi abu kuku. Aku akan
bqitahulan k@amu frdak Mdt dangan gigi larena gigi
adakh bagian dad tulang, sdangkan tflrlfl, &hh sanftb Sang
digunalan oldt laum Habqah."

Pada hadits tersebut terlihat bahura alasm penghamrnan
p€rrggunaan gigi sebagai alat penyembelihan adalah karena gigi memiliki
jenis Snng sarna dengan fulang, oleh karena ifu semua jenis fulang
masuk dalam ahsan pengharamannya.

Namun pendapat pertamalah 5nng lebih tepat inqp Allah,
karena fulang masuknya ke dalam ketimuman lafaz Sang diperbolehkan,
ternrasuk grgl dan kuku pada awalngra, namun kemudian setelah itu
dikecualit<an (dengan kalirnat'selama tdak-.) khusus unhrk gigi dan kuku
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saja, sedangkan selain keduanSTa boleh dipergunalon, tenrrasuk il*g,
karena kalimat yang diucapkan secara teksfual harus lebih didahulukan

daripada alasan pengharaman, oleh karena ifulah alasan pengharaman

untuk alat yang kedua juga tidak mencakup yang lain, yakni kuku

sebagai senjata Snng digunakan oleh kaum HabaqTah tidak mencakup

pisau atau pedang lrang tenfu salr juga mereka pergtrnakan sebagai

senjata.

Untuk hal Snng ketiga dari lima hal sBng perlu dipersiapkan atau

dilakukan, yakni bagran fubuh heuan 5nng disernbelih, adalah leher

heunn. Dan png dirnakzud dengan leher adalah bagan

png terbentang dari bau,ah dagu hingga pangkal dada. Oleh karena ihr

penyernbelihan fidak boleh dilalnrkan selain pada bagian tersebut,

menurut ijrna para ularna- Sfuairnana diriungatkan pada sebuh
hadits Nabi $, bahurasarryp bdiau bersabdq

fiit,6t;r ,;iv"lr
"Panyantbelihan dilalflrlan di bgian kaongkongan dan

ldtq'-"153

Ahmad juga men5atakan, bahuaa pag/€rnklihan han s dilakukan

di bagian dan leher. [alu ia mernperlnrat pemyataannS;a

dengan riwa5nt Said dan At$am, dari Al Fumfisah, ia berkata: Kefika

kami berada di kediannn Urnar, ia menyenrkan kepada kami bahwa

heunn dilalulmn di bagian leher dan kerongkongan

selarna hal ifu nrernungldnkan.ls

ls Hadits tersebut dirir,vayatlon oleh Ad-Daraquthni dalam kitab .6s-St nan
(4/2831.

1s4 Acar tersehrt dirtwartkan oleh Al Baihaq! dahm kitab As-1unnPn78l,
lalu Al Baihaqi mengatakan: phrr atsar ini lernah dan tidak dapat dihdikan
sandaran.
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Adapun alasan mengapa penyernbelihan hanrs pada bagian

tersebut, karena di bagian ifulah tempat menyafungra umt pembuluh

damh, hingga iika baghn ifu disalrat rnaka urat tersebut akan terputus
dan damh akan mengalir dengan deras, hi,gga akan mempercepat
proses penghilangan nlnwa, dan dengan dernikian akan lebih ringan
bagi ho.ran Srang disernuih serh akan lebih baik pula rasa daging yang

dihasilkan.

Ahmad mengatakan: Hadits 3nng diriurayatkan oleh Abur usyara
tidak dapat diiadilon sandarEtn, karena Abul uqBra tidak dikenal
sebagai perawi.

Hadits Snng dirnatqd oleh Ahmad tersebut adalah, hadits png
oleh Abul Uslram, dari aSBhqa, ia bed<ata: Aku pemah

bertanya kepada Rasulullah $ mengenai kehanrsan menyembelih di
bagian leher heuran dan , lalu Rasulullah €t
menjawab, "sqtdainSa kanu sa@t di bagian phan5a maka psti aku
al<an m a npa.bolehlannSa unfuhnu." L55

untuk hal 1Bng keernpat dari lirna hal Snng perlu dipersiapkan
atau dilakukan, talmi gerakan penyernbelihan, rnaksudngra adalah
memotong dan kerongkongan. Begifulah pendapat 36ng
diryntakan puh oleh Irnarn S5rafi,i.

Namun ada luga riwayat lain dari'Ahr*d, lBng menyebutkan
bahwa gerakan menyrcnrbelih sudah terpenuhi dengan terputusngra dtra

155 Hadib tersehrt diriwal,atkan oleh Abu Daud pada bab heuran hrban
(3/28251, juga oleh At-Tirmi&i pada bab heuran buruan (4/l4gl),juga oleh Ar,
Nasa'i pada bab heunn kuban (Z/4y';Z}),juga oleh Ibnu Mafifi pada-bab heuran
semblihan (2/37841, irga oleh Ad-Darimi pada bab he*,un l$rban (Z/LgZZl, &n
juga oleh Ahrnad dalam htab Musnadnp l4/g3y'll, namun sanadhadits ini lernah,
karena Abul Uslpra adahh perawi 1ang tidak dikenal.

Imam Al Bukhari nrengatakan: penS/ebutan namanl*r, hadib lrang
diriun5ratkannln, dan perinayatannya dari a5ahnya, han5ra safu hadib i"i *1,r,
tidak ada yang lairl
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urat leher. Begifulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Irnam Malik

dan Abu Yusuf. Dalilryn adalah hadits riwayat Abu Huraimh, ia berkata:

Rasulullah $ melamng syadbh asgrcyiathan, 5nifu penyernbelihan Snng

dihlnrkan dengan menyayat kulitrya saja dan tidak sampai mernufuskan

urat.pernbtrluh damhn5n lalu ditinggalkan hingga mati.ls FIR. Abu

Daud.

Sernentara Irnam Abu Hanifah berpendapat: Gerakan

per5gnbefihan sudah dianggap cukup dengan memotong

kerongkongan, tenggorokan, dan salah safu umt leher.

Namun dernihan sernuil sepakat, bahvua geralon penyembelihan

lnng s€rnpuma didapatkan jika sudah mernotong empat bagian, yraifu:

kerongkongan, tenggorokan, dan dua umt leher. Kerongkongan adalah

terrpat mengalimya makanan dan minuman, adalah

ternpat mengalimln trdara untuk , sedangkan dr:a urat leher

adahh dtn pernbuluh damh gang mendampingl tenggorokan. Sebab,

dengan terpotongnla keernpat baglan tersebut maka akan sernakin

cepat nlauranlra terpisah dari fubuh hirrgga akan temsa lebih ringan bagi

heuran tersebut (yakni tidak ada unsur penyiksaan).

L726- Masalah: Abu Al Qasim berkah: Hukum
diarrirrkanry.a menyemblih dengan cara nahar unfuk unta,
dan merryembelih dengan cara dzibih untuk hewan lrang
lain-

Serrrua sepakat bahwa penyernbelihan lang dianjurkan unfuk

nnta adahh dengan cara nahar, sedangkan unfuk heunn 5nng lain

ls Fladis tersebut diriwapflran oleh Abu Daud pada bab heunn hrrb";
(3/?&61, dan iuga oleh Ahmad dalam htab Mr:snadnya (l/2891, dergan samd
png dDlrlh sebagaimana dinptakan oleh Ahmad qpldr ketika mengomentari
kitab tersehd.
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adalah dengan cara ddbih, sebagaimana firman Alluh &, "Maka

lal<sanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai

ibadah dan mqdekatkan diri kepada Allah)." (es. Al Kautsar [r.08]: 2),
dan firman Alhh e, "Allah memerintahkan kamu agar menyernbelih

seekor sapi betina." (Qs. Al Baqamh t2l: 6Z). yang mana pada aSpt
yang pertama disebut kata nahar unfuk penyembelihan unta, dan ayat
yang kedua disebut kata ddbihunhrk penyenrbdihan sapi befina.

Mujahid mengatakan: Kita (urnat muslim) diperintahlan unfuk
banahar, sdangkan bani ismel diperintahkan unfuk berdbih. sebab
Nabi $ diufus kepada kaum Snng heunn temaknya adalah unta, maka

disunnahkan bagi mereka unfuk bu4alnr, sedangkan bani israel herr,ran

ternaknya ifu sapi b€fina" maka mereka diperintahkan unfuk bqzibih.

Sebrrah hadits slahih menyebutkan, bahwa Basulullah S
pernah memharwrb Mina, lalu menyernbelih dua gibas (domba Imtan
beranduk melengl$ng) dengan tangannl,a r*d6.157 WutuIq Ahn

Yang dirnakzud dengan ddbih adalah penyerrMihan dengan
car?r !,ang telah kami sampailan pada pern@
sebelumnya. sedanglon yang dirnak$d dengan mtnr adalah

menyernMih dengan menggunakan tombak pendek (ba5pnet) atau
s€rnacamnya lalu disa3atkan di pangkal leher Snng berada'tepat di
perbatasan antara bagian leher dengan bagian dada (karena leher unta
berbda dengan leher hqmn ternak lainnya, yakni lebih panFng).

1s7 Hadits terseh.t diriurayatlan oleh Al Bukhari pada bab haii FA7t4), iuga
oleh Mtrslim pada bab heunn larban l3/17n5ffi1, juga oleh Abu Daud pada bab
hamn l*rbn 13/27941, luga oleh At-Tirnridd pada bab heunn h,ban (4/L4g4l,
iuga oleh ArrNasa'i pada bab heunn hrban (l/44lz$l,iuga oleh ArNasa'i pada
bab heunn l$rban (2/3l2ol, luga oteh Ad-Darimi pada bab hamn Lrb""
(2/19451, dan irya ohh Ahmad dalam kitab Musnadn5n (g/ll.$l-
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PasaL Disunnahkan agar penyembelihan dilalnrkan
dengan pisu lrang sudah ditalamkan, sebagaimana diriunyatkan

oleh Abu Daud, dari Syaddad bin Aus, ia berkata: Ada dua perkara yang

selalu aku ingBt dari Rasulullah S, 1nitu ketika beliau bersaMa,

7k6$,,,$ l, * ot;yr 'J{ hr Lt

"#r Ab' ;;.ti

'saunguhqn Altah 4 telah mertetapl<an k&iikart pada

sqala sanafu, naka dari ifu apbila kalian hendak mqnbunuh maka

bunuhhh dagan baik, dan apbila kalian hendak mangmnbelih mala

sqnbdihlah dagpn baik Dan handakng l<alian tetah manajamkan

pmng lalian dan membuat hewan sernbelihann5a nSannant-"

Drrnkruhkan bagi orang yang hendak menyernbelih untuk

menaiarnkan pi.sunlra di hadapan he',ryan yang hendak disernbelih

olehnln-

S€htah riwayat menyebutkan, suatu ketika Umar melihat

seorang lakilaki telah meletakkan kakinya di atas tubuh kanrbing yang

hendak disernbelih olehn5a narnun tangannya saat ifu masih merrgasah

pisau, rnaka Urnar pun mernula-rl lah-laki tersebut, hingga kambing yang

sudah terlenhng ifupr.rn terlepas-

Dan dirnakruhkan pula bagi ot?u1g yang hendak menyembelih

unfuk merryernbelih heuran di hadapan hewan lainryn.

Dianfurkan pula bagi ot?rng yang hendak merryernbelih unfuk

menghadap ke amh kiblat, sebagaimana dianjurkan oleh Ibnu Umar,

Ibnu Sirin, Atra, Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, dan ulama madztnb Hanafi-
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Bahl.n Ibnu urnar dan 
'Ibnu 

sirin mernat<ruhkan he,nn yang
disernMih tanpa menghadap kearah hblat

. Namun ularm hin tdak sependapat, mereka s€pakat bahura hal
ifu fidak dimakruhkan, karena ahlul rdtab menyernbelih tanpa
nrenghadap ke arah hbht, padahal heunn Spng m€rel.a semrbelih tetap
halal untuk dirnakan.

PasaL hewan frrasbunh dan mujasnah
Ahmad menlatakan: Tidak halal unt,k dirmlon hewan png

nnsbumhdan heunn muftwnnh.

Pendapat ifu puh gpng din!,atakan oleh Ishaq.

Mujasmnmh sendfoi adalah btnung atau kdirrci 5nng dilunng
lalu dildikan tary€t r.rntrk dipanah (biasanya dilalnrkan oleh pernula
yans bdaiar mernarnh atau juga oleh yarg hh). Dan nmsbumh'1:ga
mirip seperti ifu, lranya sa]r targ€t mu]z,or,r,r,h khusus unfuk bunrng
dan kelinci atau sejenisn5p, sdangkan targ€t ffinh lebih urnum
trnfuksqnua heunn-

Dalil pengharamann!,aadahh hadib Nabi $ png menyebd<an
bahunsanlra beliau mdarang untuk mengurrrng binatarg.

Dan beliau lqga b€rsaMa, ",hnganrah bfran manfiilit<an sanafu
FrryI maniliki ntate, fui bryd (hlan ltnngatd.,tis

rs8 Hadit terseht dfti*aptkan oleh Mus[m pada bab hermn hruanB/$ngq, iwa ol€h At-Trmidzi pada bab ."t *r, @n47ill, iwa oleh An_
Nasa'i pada bab hcuran loftan (l/4y'lssl,iga- deh Ibru luaFh puau uuu heuran
sernbdlhan (2rc18n, dan ,uga oleh At-r"d aaUrn- kiLU M,snadnla
$n1q273,274,zfiL
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Said iuga meriwayatkan, dari Abu Darda, ia berkata:

Rasulullah $ melarang kepada siapapun unhrk menrakan bunrng atau

kelinci png dibnnuh dalam keadaan terkurung (mufizssarnah},5g

Said irya , dari Muiahid, ia berkata: Rasulullah $
melamng keeada siapapun unfuk mengurung burung atau kelinci unhrk

dibunuh dan kernudian merrnkannla . Rasulullah # jrgu

melarang keeada'siapapurn unfuk men[lurung herrran selain ifu r.mfuk

dibunuh dan kerrudian mernakannl,a kmsbumhl.

Alasan lainn5Ta adalah, karena heunn-hennn tersebut

untuk disernbelih secara lapk, rnaka fidak halal bagi

siapapun r.rntuk mernakanqTa apabila frdak disernMih dengan cam !,ang

baik

1727 - Masalah: Abu At Qasim berkata: Apabita
hewan yang seharusn5Ta disembelih dengan cara nahar tapi
disembelih derrgan cara dzibih, atau hewan lpng seharusnya
disembelih dengan cara dzibih tapi disembelih dengan cara
nahar, maka herrran ifu tetap halal unfuk dimakan-

Itdah pendapat sebagian besar ulama, di antaranya: Atha, Az-

Zvhri, Qatadah, imam Malik, Al-I-aits, Ats-Tsauri, imam Abu Hanihh,

Irnam qrafi5, Ishq, dan Abu Tsaur.

Sernentara ada riwalpt dqri Daud 5nng menlatakan hal berbeda,

5laitu bahunsanya unta itu fidak halal dimakan kecuali disernbelih dengan

cdm rnlrir, dan tidak halal he\ nn lainnSa unfuk dirnakan kedrali

159 Hads tersehrt dirir,rn3atkan oleh Abtr Daud pada bab minurnan 13/3719},
juga oleh At-Tirmi&i pada bab makanan l4/l473l,juga oleh ArNasa'i pada bab
hennn lofian (l/?38,l, juga oleh Ad-Darimi pada bab heu/an luban (2/L9751,
dan iwa oleh Ahrnad dalam kitab Musradryn (l/226,24L,293,321,339,2/26,
3/323,4nn Jg/l,6/M51.
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disembelih dengan cara dzibih. Dalilnya adalah firman Allah e, "Allah

memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina." (Qs. Al
Baqarah [2]: 671. Dan fungsi perintah pada dasamya untuk mamjibkan.
Allah & juga berfirman, "Maka laksanakanlah shalat karqta Tuhanmu,

dan bqkurbanlah (sebaqai ibadah dan madekatkan diri kepda Allah)."
(Qs. ru Kautsar [L08]: 2). Dan juga karena sebuah riwa5at menyebutkan

bahwa Nabi $ pemah menahar unta betina, lalu'menyernbelih dua

gbas. Maka harus disesuaikan dengan pefunjuk llang
diberikan.

Ada pula riwayat dari Imam Malik Snng menyebutkan, bahwa ia'
tidak memperboletrkan memakan trnta yang disernbelih selain dengan

cara nahar, dengan alasan bahwa leher unta ifu berukumn panjang,

hingga jika disernbelih dengan cara yang lain selain nahar rnaka akan

membuafuiya mercrs€l tersiksa ketika nyawanla berpisah dari badan.

Ibnul Munzir menjelaskan, bahwa Imam Malik hanya

mernaknfikanngn saja, tidak menghammkan

Adapun landasan png mendasari pendapat kami (perrdapat

pertama) adalah, saMa Nabi $, "Sembelihlah dengan bqda bjam

5ang l<atnu miliki dan sebutlah narna Nlah."

Sebuah riwalnt dari Asma juga menyebutkal, "Pada masa Nabi

dulu, ketika kami berada di kota Madinah kami pernah menyernbelih

seekor kuda (dengan ara nahall, lalu kami bersama-

*-u."160

160 61*r tersebut diriwaptkan oleh Al Bukhari pada bab haran sembtihan
dan hewan buruan 19/55191, juga oleh Muslim pada bab heuan bunran
(3/38/L54L), iuga oleh An-Nasa'i pada bab ha,rnn kurban (7/4/'L8l, luga oleh
Ibnu Malah pada bab haran sembelihan (2/3l90l,juga oleh Ad-Darimi pada bab
heunn kurban (2/1992L dan juga oleh Ahmad dalam kitab Musrndnya
(6/U6,3531
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Diriwalntkan dari Aisyah, ia berleta, "Rasulullah & pemah

menyembelih safu ekor sapi betina (densan cara naharl pada saat

pelaksanaan haji wada. "

Dan juga karena penyembelihan ifu dilakukan sesuai di bagian

fubuh yang diperintahkan, maka mernakannya pun seharusnln

diperbolehkan, sebagaimana herd,ran-heuran yang lain.

1728- Masalah: Abu Al Qadm berkata: Apabila
seseorang menyembelih seekor hewan dan telah
memotongnyra, narnun hewan ifu masih tetap hidup hingga
akhimSp terjafuh ke dalam air atau terinjak sesuafu, maka
heumn itu tdak halal untuk dimalon.

Maksudnp adalah apabila diiniak oleh sesuatu yrang biasanln

mernatikan.

Begitulah pendapat png disebut Al Khiraqi sebagai pendapat

Snng dinSptakan oleh Ahrnad secaftt eksplisit

Sementara sebagian besar ularna rrndzhab kami yang lebih

terkini berpendapat, bahwa her,uan ifu trak haram unfuk dimakan,

karena jika heunn ifu sudah disembelih rnaka her,van ifu sudah masuk

dalam kategori mati, kalaupun kepala heunn itu masuk ke dalam air
setelah disembelih maka heuran itu tetap hahl untuk dimakan. Begitulah

pendapat imam Ahmad yang dinyatakannp secam eksplisit.

Sementara pendapat ini juga menlrdi pendapat sebagian besar

ularna fiqih.

Apabila seseoftmg telah melalnrkan penyembelihan terhadap

heuran, lalu setelah ifu ia memukul t€ngkuk herpan tersebut atau

.menenggelamkanny'a ke dalam air, rnaka orang ifu fidak dikenakan

apapm, tidak qishash dan tidak puh diyat.
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Adapun landasan lBng mendasari pendapat Al Khiraqi adalah

sabda Nabi $ yang diriwayatkan dari AdiV bin Hatim, "Namun jika

kamu menemukann5a sudah tenggelarn dalam aA, mal<a

kamu memakann5a-"

Juga riwayat dari hnu Mas'ud, grang menyatakan, "Bamngsiapa

yang memanah seekor burung, lalu burung ifu }rfuh ke dalam air dan

tenggelam, maka ia memakannyra.'161

Juga karana tenggelam adalah salah mfu penyebab kematian

makhluk yang bemyarm, apabila sebab ifu b€rsafu dengan

penyembelihan maka artinSp antam SBng haram dengan 3nng halal

berkumpul menjadi safu hingga harus didahululmn p€nghammannln.

Dan juga karena penyembelih tidak dapat menjamin bahwa

sembelihannya lah 5nng mernbuat heunn itu tanras, bulon karena

tenggelam, dan jika kedua hal ifu bersafu rnaka hukumn3a seperti

heuran buruan png tanns setelah dipanah oleh dua orrngJ, png safu

.mtrslim sedangkan ynng lainnya orcmg rnair.rsi.

L72g. Masalah: Abu Al Qasim berkah: Apabila
seseoftrng salah dalam melakukan penyrcmbelihan seekor
heuran, yaifu dengan memotongnya pada bagian tengkuk,
lalu ia mengambil kembali pisaunlra unfuk merrgulang
penyemklihan di bagian leher, malra hewan tersebut hatal
unfuk dimakan selama hewan ifu madh dalam keadaan
hidup saat disembelih untuk kedua kaliqTa.

Al Qadhi mengatakan: kata lsahh" pada pemyntaan di atas

maksudnya adalah, seorang penyenrMih sudah mernbaringkan heruan

yang al{an disernbelihqla dengan kepala lang dimiringkan lalu ia

161 66ur tersebnt diriwayadan oleh Al Baihad dalam htab As-fu:anen4$l-
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menlrangka bagian tengkuk her,r,ran ifu sebagai lehemln, karena dengan

posisi berbaring dan kepala yang miring sangat dimunghrrkan seorang

penyembelih salah dalam mengira bagian lehemya. Apabih keadaannl,ra

seperti ifu, rnaka hukumnya satna seperti hukurn heunn yang

terperangkap di telaga.

Adapun jika hamn tersebut tidak dibaringkan, rnaka her,rnn

yayrg disernbelih di bagian tengkuk itu tidak halal untuk dimakan, karena

tengkuk bukanlah bagian tubuh png disyariatkan untuk dipotong.

Dan seandainln penyernbelihan yang tidak sesuai q,rariat ifu

ditambahkan dengan penyernbelihan yrang sesuai slariat, gaifu dengan

melalui lehelrgn setelah ifu, maka kehahlanq;a tetap

terhalang, dan hukumnya sama seperti jika omng tersebut menyembelih

heunn itu dengan cam merrrbelek (membedah,/mernbelah) pertrtrya.

Ada pula sebuah riwayat dari Ahmad 5nng merqTebut makna

seperti itu, sebagairnana dinyatakan oleh Al Fadhl bin Ziad: Aku pemah

. bertanla kepada Abu AMillah (imam Ahmad) tentang hulrum heunn

png disernbelih di bagian tengkuknya. [-alu ia bertanla: Apakah

disensaiir atau tidak? Aku meniawab: Secara sengaja. talu ia berkata:

Heunn ifu tdak boleh dimakan, narnun jika ia tidak sengalr misalnSra

karena dibadnglon, maka tidak ada larangan unfuk

PamL Apabila seseoftmg menyembelih seekor heunn melalui

tengkuknya secara sengaia, maka sebagaimana telah kami sampaikan

riwayat dari Ahrnad bahwa hewan itu tidak halal unhrk dirrnkan, dan

pendapat itu pula 1Bng dipahami dari penjelasan Al lftiraqi.

Pendapat tersebut juga diriwayatkan dari Ali, Said bin Musayib,

irnam Malik, dan Ishaq.
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Ibrahim An-Nakha'i berkata: heuran yang disernbelih seperti ifu
disebut dengan Al qafinah(hewan yang disemberih di bagian tenglruk)-

Sementam Al Qadhi mengatakan: Jika masih ada nyra,aa lnng
stabil sebelum dilakukan pemotongan pada leher dan tenggorokannga,
rnaka hewan ifu halal unfuk dirnakan, narnun jika tidak ada rnaka tidak
halal.

Dan nyawa 5nng stabil ifu dapat dibukfikan dengan aduqp
gemkan yang cukup ktnt dari heu/an tersebut. Begitulah pendapat lrnarn
qrafi'i. Sernentam pendapat inilah lrang paring bmar, karena
penyembelihan lnng dilakukan terhadap heunn 5nng masih mernitiki

ryawa yang stabil meskipun telah terjadi sesuafu lrang mensrdncam
n!,iawanya maka heunn ifu hukumnya tetap halal untuk dirnakan,
misaln5ra heunn tersebut diterkam oleh binatang buas, atau terjafuh dari
ternpat yang ad<up tinggi, atau tertanduk oleh hewan lainnlp-

Adapun jika seseomng mernenggal her,rnn tersebut mdalui
Iehemya dengan s€buah pedang hir,ggu terlempan ke atas,
maka heqran itu masih tetap halal untuk dirnakan. Hal ifu dinyatakan
oleh Ahmad searzr eksplisit. Ia mengatakan: jika seandainSn sesorang
memenggal kepala bebek ataupun kambing dengan menggurnt<an
pedang, namun niafuiln adalah unfuk menyernbelih, maka heunn ifu
masih boleh dirnakan olehn5n.

Ali juga berpendapat sama, sebagaimana pemyataan lnng
diriwayatkan darinya menyebutkan: Ifu hanplah cam cepat unfuk
menyembelih heunn.

Imran bin H,shain juga memfatwakan pemboretnn untuk
memakan heunn ynng disembelih seperti ifu. sebagaimana iuga menjadi
pendapat Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsauri.

Namun Abu Bakar menyatakan, bahura Abu AMillah 0mam
Ahmad) memiliki dua pendapat terkait hal itu.
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Tapi pendapat yang benar adalah diperbolehkan, karena derrgan

berbuat seperti ifu maka hanp ada hal lain yang men3afu dengan

penyernbelihan, yaifu memotong baglan lain gang akan mernbuat heunn

akan tetap hidup, oleh karenanln heunn itu boleh dirnakan kmena

heunn ifu sudah disembelih di bagian yang benar, sebagairnana

pendapat para sahabat 5nng telah kami sebutkan narrn-rnrnanya di

atas, dan tidak ada pendapat yarg berbeda dengan pendapat tersebut

pada rnasa ifu.

PasaL Menyembelih seekor herpan melalui
tengkuknya-

Apabila seseomng seekor heruan melalui

tengkuknya, neunun ia tidak tahu apakah heunn tmebut rnasih merniliki

nlrawa yang stabil sebelum ia mernotong kerongkongan dan

tenggorokannya atau tidak, malo harus dilihat terlebih dahulu. Apabila

biasaryra heunn lain akan tetap hidup meshpun alat yang ia gunakan

sangat tajam dan mudah sekali unhrk mencabut nyaqra, maka heunn

tersebut rrnsih boleh untuk dimakan, karena sefiara derrgan

hukum heunn png dipotonglehemp dengan menggunakan pedang.

Sedangkan jika alat Spng ia gunakan tidak tajam dan lambat

dalam mencabut nyawa hir,gga heunn ifu akan merrsa tersil$a dalam

proses penyernbelihannSp, maka heunn ifu tdak halal unfuk dirnakan,

karena sitrnsiryp masih dimungkinkan unfuk melalui cara gang halal,

sebagaimana jika seomng pernbnm melepaskan aniing perrburuqra

unhrk menangkap seekor her,rnn bunran, n urrun temSlata ada anjing lain

lnng tidak dikenalinSa ikut berburu bersarrn anjing milikn3a.

1730- Masalah: Abu Al Qasim berkah:
Penyembelihan terhadap heuran betna lrang sedang
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mengandung juga sekaligus menjadi penyembelihan bagi
janinnp.

Maksudnya, apabila seekor heuran betina selesai disembelih, lalu

ada janin gnng keluar darinya dalam keadaan mati, atau mernang zudah

mati sejak masih di dalam perut indukrya (]rakni sebelum dikeluarkan

sudah dalam keadaan rnati), atau gerakan janin setelah keluar dari
induknSn seperti gerakan heunn yang sedang dilsernbelih, rnaka ianin ifu
halal unfuk dimakan (]rakni berlaku untuk seluruh sifuasi tersebut).

Pendapat itu diriwayatkan dari Urnar dan AIi. Juga menjadi
pendapat Said bin Musayib,'An-Nakha'i, Irnam Slraf i, hlraq dan Ibnul

Munzir.

Sedangkan pendapat hnu Umar, sfuiam!,a hampir sarna,

narnun ia mensyamtkan ftrnin tersebut sudah fumbuh bulu$uhrn3;a.

Pendapat serupa iuga dinyatakan oleh Atha, Thawus, Mujahid,

Hasan, Qatadah, imam lUalik, Al-[aib, Hasan bin Shalih, dan Abu
Tsaur.

landasanrya adahh riunyat dari Abdullah bin Kaab bin Malik, ia
berkata: Para sahabat Nabi $ sering mengatalon bahwa apabila fimin
telah fumbuh bulurya rnalo penyenrbelihannSTa sudah terunhli dengan

penyembelihan induknya- 152

Dengan dernikian, dapat disimpulkan bahwa kesernua utama

tersebut sepakat bahwa penyembelihan heunn befina lang sedang

mengandung sekaligus menlrdi penyernbdihan bagi }rninnla, meshpun
ada syamt bagi sebagian ulama terkait dengan fumbutrnya butu pada

janin tersebut. Dan ifu menpdi $ma mereka.

152 66ur tersebut oleh Al Baihai dahm kitab As-grmn(9/335),
jnga oleh Abdurrazzaq dalam htab Al Mr:shannaf l4/W/S0ll.
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Namun pendapat berbeda disampaikan oleh irnam Abu Hanifah,

ia mengatakan: tidak halal janin ifu untuk dimakan kecLrali jika janin itu

keluar dahm keadaan hidup lalu dilakukan penyembelihan tertndapny'a

secam terpisah. Dengan alasan, bahwa janin ifu sudah merniliki nlawa
dan kehidupan sendiri, mal<a penyembelihannSn fidak bisa diunhlkan
dengan pen3TernMihan heunn lainnya, sebagaimana jil<a Imin ifu sudah

kelmr lebih larna (talmi sudah terlahir dan tidak berbentuklrnin).

Menanggapi pendapat yang be6eda ifu, Ibnul Munzir
mengatakan: Sernua orang sebelumnya mempe,rbolehkan hal itu, tidak

ada sorarg pun yang berpendapat lain, hingga akhimya

Nu'man (yakni imam Abu Hanifah)dan mengatakan bahwa hal itu fidak

dipeftolehkan, dengan alasan bahura penyembelihan unfuk safu jiwa

tidak dapat diradilon penyernbelihan untuk dua jiwa.

Adapun landasan png mendasari pendapat kami (pendapat

pertarrn) adalah, riuralpt Abu Said, ia berkata: Rasrndhh & pemah

ditanya, 'Urahai Rasulullah, di antam kami ada omng png menyernbelih

seekor nnta (dengan erra mtn), seekor sapi betirn'(dengan cara

dzibillt, dan seekor kambing, narnun tem5nta ia menernukan ada lurin di
dalam p€nd salah safu heunn tersebut, lalu apakah ia boleh
memalmnrgB atau ia harus menyingkirkann5n?" Nabi $ menjawab,

ili3frG,Ly"& o\irts
'Iu{alanlah jil<a kamu mau, l<arena penyanbdilnnn5p sudah

tawakili dagan Htpnfulilnn indulm5a."

DiritmS;atkan pula dari Jabir, bahwa Rasulullah * pemah

bersaMa, "PanSrunbelihan ftnin sudah tennkili dangan pryTanbelihan
indtlmyq."163

16 Fladits tersebrd diriuryatlan oleh Abu Daud pada bab heunn lorban
(3/2827,288t, !.rga oleh At-Tirmidd pada bab makanan (4/lqt6l,!r-rga oleh hnu
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Kedua hadits tersebut diriwa5ntkan oleh Abu Daud.

Dan juga karena, ifu sudah menjadi ijma dari para sahabat

I,Iabi I dan para ularna setelah mereka, rnaka pendapat !/ang

dengan ijrna tersebut tidak berlaku.

Dan iuga karern, fimin 5nng hidup di dalam kandungan ib,-F
(atau induknSn) sangat terkoneksi,seperti halnSTa safu jiwa, ia akan

asupan k€fika induknya memakan sesuafu, sarna seperti

iltgpta angpta fubuh Spng melekat di sekuiur badan induk tersebut,

maka dari itu perryernbellhan terhadap induknp juga sekaligus menpdi
perryTernMihan baginp.

tagr pulq p€r{r€rnbdihan terhadap heunn bisa men}di fl€l$ibel

sesuai dengan keadaan ataupun kemampuan, buktinSra heuran burtnn
png srrdah iatuh dari kdinggian dan masih hidup narnun sulit untuk

ds€mbelih, rnaka heryan ihr boleh disembelih dengan cara apapun lnng
, bqihr prla janin yang keadaannya mernarg sulit unfuk

dfoaih r-nrhrk kerrudian disernbelih, oleh karena ihr penyernbdlhan pada

induknya sudah terunhlkan pula sebagai penyernbditnn pada firnin
tersehrt.

PasaL Meskiprn tehp halal untuk dirnalGn tanpa dis€rnbdih

t€rl€ffh dahulu, narnun Abu AMillah (tnkni imam Ahrnad) tetap

agar Imin tersebut disernbelih, meshpun janin ifu keluar

dahm keadaan srdah rrnti, dengan fujtnn agar darah 5nng masih

nrcnga[r di dalarn fubutnr1a dapat kelmr dengan penyernMihan ifu.

It{ehh pada bab trerpan serfulihan (2/3L991, dan iuga oleh Ahmad dahm ldtab
Ilfrsnadnya 13/31,39,45,53), dengan sanad yang slnhih.
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Dan juga karena hnu Umar berpendapat lebih baik jika janin itu

disernbelih lagi, meskipun sudah dalam keadaan mati.lil

PasaL Apabila janin itu keluar dalam keadaan hidup
dengan n!,Erwir lrang stabil dan dimungkinkan unfuk
disembelih, rnaka ianin itu hanrs disembelih terlebih dahulu, jika fidak

dilakulon hingga Imin ifu rnati rnaka janin ifu bulGn termasuk heunn

senrbelihan dan tidak hahl unhrk dirnalmn.

Ahrnad men5ntakan: Apabila janin keluar masih dalam keadaan

hidup malo han s dilakukan penyernbelihan terhadapngra, karena janin

itu sudah menftrdi jiwa lain Snng terpisah dari jiwa indukrya.

t73l- Masalah: Abu At Qasim berkata: Hukum
larangan memotong bagian anggota fubuh hewan yang
disembehh sebelum nlrawir heunn ifu keluar dengan

Hal ifu dirnakruhlon oleh pam ulama, di antamrrya: Atha, Amru

bin Dinar, irnam Malik, dan Irnam Syafi'i. Bahkan tidak ada pendapat

lain sepengetahuan kami gang be6eda dengan pendapat ifu.

Sebagairnana diriwa5atkan dari Umar, ia berkata: Janganlah

lolian terbunr-bum dalam menanganinp hingga nlrawanla benar-benar

sudah kelur.

Namun, terhadap anggota fubuh hevvan 5nng

disembdih sebelum hernbusan nafas lrang terakhir dan setelah

disernbelih menurut pendapat 5Bng diunggulkan dalam madzhab kami

diperbolehlnn, sebagaimana kefika imam Ahmad ditan5n mengenai

164 Abar tersehrt diriwayatlon oleh imam Malik dahm Al Muvnthttn'
(2/8/4X)1, dengan sedikit perbedaan dalam kalimatrya

AI Mughni - l213l



s@raqg laki-lald J,ang menyembelih seekor ayam lalu setelah

m€rrr€rnbelihnya ia mernlsahkan kepala alam ifu dari fubuhn1n, lalu

Ahrnd menjawab: Ia boleh memakannSa- lalu ia ditanSn kernbali:

Apalah kepala 5png srdah dipisahkan itu juga boleh dirnakan? Ahmad

menjaurab: Iya, bol€h.

Irnam Bulfiad juga menyatakan: Pendapat hnu Urnar dan hnu
Abbas te*ait dengan k€eala her,ruan yang dipotong (sebelum hernbusan

natas yang teral&fo) hukumn5n fidak ada lamngan unfuk
mernakanryra.los

Begitulah p€ndapat Atha, Fiu*r,, fui-Nal$a'i, Aqrq/abi, Az-
Zthli,Imam qaf i, Ishaq, AbuTsaur, dan ritarna rnadzhab l{anafi.

Alasanntta adalah karena mernotong bagian tertenfu dari heuran

5png tdah dis€rnbelih sana saj.a seperti menrotongnya s€telah heunn itu
sldah rrnti.

PasaL It{almh hulnrmnp untuk mqrguliti heuran Frtg baru

dircrnbdih sebelum heryan itu mernbelm tpkni diam sarna sekali dan

fidak ada g€ralon sedildtrun), karena dengan mengulitinlp sebdum

hcunn ihr benar-benar rrnti terdapat rnakna penyiksaan terhdap heunn
tensehrt, sama saja sep€rti mernotong bagian anggota fubuhn5;a.

165 Atar tersehrt dbampaiten oleh Al Brdrhari dahm komentamya pada bab
tlcllnrr serrMihan dan helrlan hrn an (9/5ffi1.

Ibru Haiar dalam hhb f?drul Barj (9/55n menjelaskan: Adapn untuk atsar
Fqg dftiu,alratkan dati lbru Urnar, atsar ihr di;ehrtkan seczrir lengkap oleh Abu
Dtrsa Az-Zmin, dari Abu lttflaz: Alil pernah berhrrlla kepada Ibnu ljmar tentang
h€lrlan s€rnklihan prg d[potong kepalaryn, lalu lbnu Urnar mernperbolehkan
urtk mernalannf

S€dandon untuk abar Fng diriuraFtkan dari lbnu Abbas, abar itu di;ehrdan
seqara lenglep oleh lbrm Abi $pibah, dengan sanad png shahih bah^rasanln
tbrrr Abbas pernah ditar[B mengenai oraryI yang menyernbelih alam hingga
t€depas kepalanla, lalu ia merriruab: ifu hanlphh perryernbelihan dengan cara
5Brg cepat.
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Dan. dimakruhkan pula unfuk meniupkan dagrng hewan
sembelihan yang akan dijual setelahnya, karena'perbuatan seperti ifu
terdapat makna kecurangan di dalamqn (seperti menggelonggong).

PasaL Apabila seseorang memotong bagian fubuh hatan yang

masih dalam keadaan hidup dengan n!/awa png stabil, maka potongan

ifu masuk dalam hukum bangkai, sebagaimaha diriwa5ntkan oreh Abu
Waqid, bahurasan5n Rasulullah$ bersaMa, "hgian 5ang terpengal
dari sauatu gng hidup adalah banglei." FIR. Abu Daud.

[ag[ pula, penghalalan terhadap suatu heuran dan anggota
fubuhnln ifu dikarenakan adanSp penyernbelihan terhadap her,raan

tersebut, dan perrotongan bagran fubuh heunn yang masih hidup bukan
termasuk dalam makna penyembelihan, maka hukumnya pun berbeda.

1732- Masalah: Abu Al Qasim berkata:
Penyembelihan dapat dilakukan oleh siapapun yang mampu
unfuk melakukannSTa, dari kalangan kaum muslim ataupun
ahlul kitab, dan hukum sembelihannga itu halal jika sudah
menyebut .rsma Allah atau terlupa menlrcbutkan.

Unfuk lebih jelashya kami sampaikan, bahwa setiap orang yang

mampu dan bisa unfuk melakukan penyembelihan, baik dari kaum

muslimin ataupun dari ahlul kitab, maka heunn 5nng disernbelih olehnya

hukumnya halal untuk dimakan, entah ifu omng gang menyembelih

tersebut laki-laki ataupun wanita, sudah akil bulig ataupun baru

mumayiz, merdeka ataupun hamba saha5n. Tidak ada perbedaan

pendapat mengenai hal ifu sepanjang pengetahuan kami-
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Sebagaimana dilotakan oleh hnul Munzirltrr Seluruh ulama

1nng kami ketahui safu suara dalam hal pembolehan hannn yang

disembelih oleh kaum wanita ataupun oleh kanak-kanak.

Dan sebagaimana diriuaptkan, bahwa suafu ketika hamba

sahaya wanita rnilik IGab bin Malik sedang menggernbalakan

sekawanan kambing dengan upah, lalu tiba-tiba ada seekor kambing

Snng mengalami suafu Lejadian hingga hampir telvas,

benrntung hamba saha5a ifu masih sernpat menyelarnatkannya, lalu ia
pun menyembelih kambing ters€but dengan menggunakan batu (5rang

taiam). fuelah kejadian ifu, ada ses@rcrng bertanln kepada Nabi $
tentang hukum memakan kambing temsebut, lalu Nabi $ menjawab,

" I{alian boleh manml<anrya."l6il

Dari hadits tersebut dapat dhmbil tuiuh hukum sekaligus,

pertama: pernbolehan heunn hasil sernbelihan seormg unnita. Kdua:
pernbolehan heunn hasil sernbelihan seotang hamba mha3a wanita.
Ketig pemrbolelnn heunn hasil sernbelihan seomng uranita 5nng
sedang haid, karena pada hadib itu fidak dibedal{an dan fidak

apakah wanita tersebrrt sedang haid atau UCaIL Keempt
pernbolehan heqaan yang dis€rnbeJih dengan menggurnkan batu.

Kelfurn perrbolehan heunn yang dis€rr6elih karena khawatir akan rnati.

Kanam pernbolehan heunn yang dis€rnMih oleh selain pernilikqn
tanpa seizin dariryn. Kefujuh pernbolehan menyernbelih seekor heunn
oleh selain pernilikrya k€fil<a dikhauatirkan heunn ifu akan rnati.

166 l-ih. Al linakan/ tUnut Munzir 0rat.S6).
167 Hadits tersebut diriunyatkan oleh Al Bukhari pada bab perwakiran

l4/2fi41, iusa pada bab heu,an sernMlhan dan ha,rnn bunnn 9/SSOL,SSOZ\,
luga diriun!,atkan oleh lbnu Majah pada bab heunn sembelihan (2/Jl82l, ,usa
oleh irrnm lvlalik rlalam N lufuMthilD'(2/4/6ggl,!uga ol€h Ad-Darimi pada bab
heunn luban Q/Lg7ll, dan juga ol€h Ahrnad dahm htab Musnadnya (2n6,BO
dan6/Wl.
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Dan disyaratkan agar orcmg Snng menyembelih ifu sernpurna
akalnya, maka dari ifu anak kecil SBng belum bisa mernbedakan satah

dan benar, atau orang gila, atau orcng mabuk, tdak sah
penyembelihannya.

Begitulah pendapat SBng dinSntakan pula oleh imam Malik.

Sementam Imam Syafi'i beqpendapat, bahun sempumanSra akal
seseoftmg fidak menjadi ryarat dan fidak penting dalam hukum
penyembelihan. Imam slnfi'i jrrga mernilih dtra pendapat mengenai
hukum memakan heuran bunrmr Snng berhasil ditangkap oleh anjing

5nng dilepaskan orang tidak unras.

Adapun landasan gang mendasari pendapat kami (perrdapat

pertama) adalah, bahunsanya penyernbelihan harus dilakukan derrgan

niat dan maksud tatenfu, sernentara niat dan rnaksud mengharuskan

adanya akal Snng sernpunuL seperti halnya dalam peribadatan- oleh
karena ifu apabila tidak sernpurna akal seseomng maka tidak sah pula

niat dan maksudnya, hingga penSlernbelihan lnng dilalrukan juga tidak
sah, sebagaimana jika ada senjata taia1n lrang teriafuh dengan
sendirinya, lalu senjata ifu mengenai leher kambing hirrgg. teuras-

Adapun unfuk kalimat "jika sudah menyebut asma Allah atau

terlupa membacanya", menyebut asma Allah merupakan qprat bagi
setiap penyembelih, baik untuk mr.rslim ataupun ahlul ktab, apabila
seomng ahlul kitab secara sengaja tidak menyebut asma Allah atau ia

sengaja menyebut nama lain selain asnrt Allah, maka heunn
sembelihannya fidak dihalalkan

Hal itu diriwa5ntkan dari Ali. Dan juga menjadi pendapat An-
Nakha'i, Imam Syafi'i, Hammad, Ishaq, dan ulama madzhab Hanafi.

Sernentam beberapa ulama, di antaran5a Atha, Mujahid, dan
Makhul, berpendapat bahwa jika seorang kristiani (yakni beragama

nasmni, salah safu agama y'ang termasuk dalam sebutan ahlul htab)
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menyembelih seekor heunn dengan menyebut narna Al Masih (vakni

Yesus), maka heunn sernbelihannya dihalalkan, karena Allah & telah

menghalalkan hasil sernbelihan ahlul kitab, dan tentu saja Allatr Maha
Tahu bahwa omng-oftmg kristiani akan menyebut narna ifu unfuk
sembelihann5n

Adapun landasan Srang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, firrnan Allah l&, "hn Frrgnlah l<amu memakan dari
ap (daging heunn) grug ketika dismbelih) tidak disebut niilnz, Arah."
(Qs. ru Maa'idah [Q: 121), dan juga fiman Allah lB, "Dihammlan
bgmu (manal<an) bangbi, damh, dagns babi, dan (da7ing) heoran

Sang disenbelk bubn abs (nanm) Allah.." es. ru Maa.idah I5l: 3).

s5rarat yang disebutkan pada apt-a5rat tersebut juga berraku
unfuk sernbelihan ahlul kitab, sebagairnana berlaku unfuk kaum muslim.

Adapun jil{a fidak diketahui apakah hannn lnng dis€rnberih
sudah disebutkan asrrn Allah atau belum, atau fidak diketahui apakah
asma Allah yang disebutkan.atau 3ang lain, rnar{a hukum heunn
sembelihannla dihalalkan, kar€na Allah I telah mernperbolehtran bagi

kaum muslimin unfuk merrakan heunn lBng dis€rnbelih oleh sesama
muslim dan juga oleh ahlul kitab, dan Alhh Maha Tahu bahua kita fidak
dapat memerilsa dan menanyalon keeada setiap penyernbelih heunn
apalah telah menyebut asma Allah atau Mum.

Sebagairnana pula diriuralptkan dari Aiq/ah grang menyebutkan,
bahwa suatu kefika l{abi $ ditarrp oleh para sahabat, "wahai
Rasulullah, bagairnana iika karni diberil<an hadiah daging oleh omng-
ormg Fng baru sall beralih dari rnasa kerntrsyrikan mereka, kami fidak
tahu apakah mereka menyebut asrna Allah ataureh fidak." Nabi $
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menjawab, "Sebutlah asma Allah oleh kalian tatu makanlah-"168 119.

Bukhari.

Pasal: Apabila seorang ahlul kitab menyembelih hewan 5nng

diharamkan oleh Allah & kepada umat mereka, misalnSra he,ruan yang

berkuku (sebagaimana disebutkan dalam firinan Allah, "Dan kepada

orang-orang Yahudi, Kami hammkan selnua (hewan) Snng berkuku-.")

Qatadah mengatakan: yang dimaksud her,van yang berkuku antara lain:

menjangan, burung unta, bebek, dan hewan yang jarinSn tidak berbelah,

atau ia menyembelih her,rnn ternak Snng berlemak (sebagaimana

disebutkan dalam firman Allah, "Dan l{ami hammkan kepda mereka

lemak sapi dan domfu-"l, menurut pemyataan yang tersirat dari Ahmad

dan Al Khimqi sernua itu halal hulrmn1a untuk dimakan-

Sementara itu, diriwayatkan dari Malik, te*ait kambing yang

disembelih oftrrg Yahudi, ia berkata: lemak dari heuan png disembelih

olehnya tidak habl untuk dimakan.

Mengenai pendapat itu Ahmad mengatakan: Perrdapat tersebut

samar.

Maksudnya, Ahmad mernandang bahwa pendapat itu tidak

tepat.

Namun pendapat tersebut adalah pendapat yang juga dipilih

oleh Ibnu Hamid dan Abu Al Khaththab-

Sementara Abul Hasan at-Tamimi dan Al Qadhi berpendapat

bahwa hukumnya dihammkan. Pendapat tersebut juga diriwayatkan oleh

at-Tamimi dari Adh-Dhahhak, Mujahid, dan Sawar

168 gu41b tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bab heuran sembelihan

dan hev.ran buruan (9/55071, juga oleh Abu Daud pada bab heuran kurban

(3/2829),juga oleh An-Nasa'i pada bab heuran kurban Q/2371, dan juga oleh

Ad-Darimi pada bab hewan kurtan (2/L976L
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Sernentara pendapat itu pula yang menjadi pendapat imam
Malik. Derrgan landasan firman Allah €1, "Mal<anan (sembelihan) Ahti
Kibb itu halal bgimu.." (Qs. ru Maa'idah [5]: 5), sementara mdkanan
yang dihararnkan bagi mereka bukan termasuk makanan mereka. Dan
juga karena lemrak heuan-her,rnn tersebut adalah bagian yang
dihammkan dari hewan bagi penyernbelihngra, rnal€ bus* ifu juga

tidak dihalalkan bagi selain mereka, seperti halnla darah.

Adaprln landasan lBng mendasari pendapat kami (pendapat

pertarna) 'dalrh, riwa5nt Abdullah bin Mugafal, ia berkata: pemah suatu
kali ada tas kecil yang penuh dengan lemak dilerrparlen ke arahku dari
atas istarn Khaibar, dan aku pun segera mendekat ke ternpat }rfuhnya
tas tersebut untrrk mengambilnln, dan Rasuhrllah S yo"g melihatku
melakukan hal itu hunllu temserrynrm sajn kepadaku. (Mutbfo Ahn

Dan !'ga karena heunn Snng dis€rnberih oreh ahlul ktab itu
adalah heunn 57ang diperbolehlen unfuk dirnakan dasins dan kulitrya
oleh kaum muslimin, rnaka tenfu lerraknga juga diperbolehkan,
sebagairnana jika havan ifu dis€rnbelih oleh orang Islam.

Dan ayat !"ng diiadil'n hndasan oleh pendapat lain sebenamya
menjadi landasan lorni dan bantahan atas pgndapat mereka, karena
makna rnalonan 3Bng dirnalsud pada aft tersehrt adalah sernbelihan,
sebagairnana ditafsirkan oleh para urarna. Dan eyas (persarnaan

hukum) prg mereka ungkapl'n j,ga tidak tepat, karena seseoftmg

Snng menyernbelih heunn oftmg lain tanpa seizin pemilikqn @asa[
masih dihalallnn bagi orang lain (t/almi p€rnililmta) narnun tidak bagi
diringn benggasab/penyernbelih her,rnn lpng tdak izin kepada
pemiliknla untuk menyernbelih).

Pasa[ Apabila seorang ahlul tdtab mengrembelih
hewan yang dihaldl'n, namun ia mengira bahwa hewan ifu
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diharamkan baging;a, maka heunn itu halal trntuk

dimakan, dengan dalit keumuman ayat yang mernbolehkannlra,

sedangkan mengenai sangkaannya tidak berpergaruh pada hukumn5n

sama sekali.

.a

1733- Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila oftmg
yang menyemblih menrpakan penlandang funa wicara
(bisu), mala ia culnrp mendongakkan kepalany'a ke atas

langit saat merrlrcmbelih-

hnul Munzir menyatakanl6g: seluruh ulama Snng karni ketahui

namanya sernua b€rsepakat bahura heunn yang disernbelih oleh

penyandang tr.rna wicara dihalalkan. Di antamnln: Al-laits, Imam Sgrafi'i,

Ishaq, dan Abu Tsaw. Serta menlrdi pendapat AsgrSgra'bi, Qatadah,

dan Hasan bin Shafih-

Jika sudah ditetapkan seperti ifu, maka oftmg yang bisu itu

keuka menyerrMih heunn harus menunjuk ke ahs langit sambil

mendongakkan kepalanln, karena funjukannSn ke atas langit itulah yang

menjadi pengganti ucapan basmalah. Dan tunjukann5n ke atas langit

juga sebagai isyarat atas niatrp untuk menyembelih heunn dengan niat

atas nama A[ah yang be,rada di atas langrt.

Bqlitulah penjelasan dari A,qr$a'bi.

Dalil Fng dapat dijadikan landasan untuk pendapat tersebut

adalah hadits Nabi $ Snng diriunyatkan dari Abu Humimh, lraitu keuka

seoremg laki-lah datang menghadap Nabi $ dengan membawa seorang

hamba sahaya p€rernpuan yang bemsal dari negeri asing (non Amb),

lalu laki-laki itu berkata, "\Alahai Rasulullah, sesungphnya aku ini telah

dijafuhkan hulfurnan unfuk menrbebaskan seoftu.rg hamba sahaSn

r6e Uh.. Al lfunlerrydlbnul Munztr (hal-56).
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perempu.rn yang beriman, apalah harnba sahataku ini mernenuhi
syarat?" Kerrudian Rasulullah bertanya kepada hamba sahaSp unnita
itu, "Dimanal<ah Allah?' hamba sahaya unnita ifu menlrwab dergan
menunjuk ke atas langit. lalu Nabi $ bertanp lagi, 'sihpa alaf lalu
hamba sahaya wanita ifu menuniul<kan targannya !,. diri Nabi $
kemudian menunjuk ke atas, yang artirya engkau adalah utr:san Alhh,
lalu Rasululhh 0 pur, berkata kepada lald-lah k,di, 'Maddalanhh
wanib ini, l<arena dia adalah lnmba alm5a 5ang bqfumn.'l7o g1
Imam Ah'',ud dan Al Qadhi Al Burfi dalam kitab Musnad mereka.

Pada hadib tersebuf Nabi $ menetapkan kefonanan t.rnba
sahaln unnita ifu harya dengan penuni,ukan prinya ke atas langit yang

adalah Alluh &, rnalo penunj,ukan s€e€rti ifu sehanrsnSp

lebih dapat dijadikan sebagai tanda untuk p€qlucapan basrnahh untJ<
menyembelih heunn. oleh karena ifu, apabih seomryl perryandarqg funa

telah mengisyamtkan dengan brsan atau anggota fuhfin1a
bahwa ia sedang menyebut asma.Allah rnaka k!,arat itu sudah dianggap
cukup.

1734- Masalah: Abu At easim berkata: Apabita
seseorang dalam keadaan iunub (berhadats besar), maka ia
masih boleh unfuk meng,capkan basuralah dan luga
melalnrkan perylembelihan-

Orang yang junub tidak dilarang unfuk basrnalah
saat melakukan penyembelihan, karena 3png dihmng r.rntuk keadaan
seperti ifu adalah mengucapkan basrnahh dengan rnatqrd mernbaca

r7o gu6i1r tersebut diriurayatkan oreh Abu Daud pada bab ke{marnn l3,/s21321,
juga oleh Ahrnad dalaT htab Musnadqla engtl,dengan s;rrrd1rrry 

"t "httlHadib itu iuga disebutkan oleh Al Haibami dahm-ldhb AI M"r"" $/z},z4ldengan kepada Ahmad, fit Raz'ar, dan Thabrani tGcnudian h
luga menambatrkan: para perawinya adahh perawi png terpercap.
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ayat Al Qur'an, bukan sebagai zikir. Oleh karena itulah orang yang

junub masih boleh berbasmalah saat memulai mandi junubngn.

Lagi pula, junub Udaklah setara dengan kekufumn, padahal

orang kafir saja (yakni ahlul kitab) masih boleh menyebut asrna Allah

dan masih dihalalkan heuran yang disembelih olehnya.

Namun ada pula ulama yang membolehkan orang yang sedang

berjunub unfuk menyernbelih heunn karena rukt.rsah, di antamn5ra

adalah: Hasan, Hikam, Al-laits, Imam Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, dan

ularna madzhab Hanafi.

Bahkan hnul Munzir mengklaim, bahwa tidak ada safu ularra

pun lnng melamng hal itu.

Dan penyernbelihan heunn juga boleh dilakukan oleh unnita

5nng sedang haid, karena haid termasuk dalam malma junub.

PasaL Heunn Snng mati akibat tercekik, atau dipulnrl, atau

jafuh, atau ditanduk, atau diterkam binatang buas, atau tersemng

penlnkit, adalah her,mn-heuran yang tidak halal unfuk dimakan, kecuali

jika heunn ifu mengalami hal-hal yang demikian namun masih dalam

keadaan hidup dan masih sempat disernbelih, maka heunn itu halal

untuk dimakan. Dalilnya adalah firman Allah €1, "Dihamml<an bgimu

(memakan) bngl<ai, damh, daging babi, dan (daginq) heunn gng
disqtbelih bukan abs (nama) Nlah, lnng tercekik, 5nng dipukul, gang

jatuh, gng ditanduk, dan gang diterkam binaang buas, kauali Sang

semptlamu sernbelih." (Qs.Al Maa'idah [5]: 3).

Juga disebutkan dalam riwayat tentang hamba sahaya unnita

milik Kaab yang menyembelih kambing genrbalaannSp karena

suafu kejadian yang membuat hetu,ran ifu hampir rnati, lalu

kefika Nabi $ ditanya mengenai hukum memakan heunn yang
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disembelih oleh wanitia ifu beliau menjawab, "I{alian boleh

manal<ann3a."

Namun jikalau seandainya heunn yang mengalami hal-hal

tersebut di atas tidak menyisakan hidup kecuali hanya gerakangerakan

kecil seperti gerakan hgil,lan yang baru saja disembelih, maka he',r,nn

tersebut tidak sah unfuk disembelih, sama seperti jika seseoftmg

menyembelih herpan yang sudah disembelih oleh omng majusi. lain
halnp jika hev.ran tersebut nyawanya masih stabil hingga
memungkinkan penyembelihannya, maka her,rnn tersebut halal unfuk
dimakan dengan landasan keumuman ayat dan hadits mengenai
pembolehann5Ta. Dan hukum ini berlaku baik heunn itu diyakini tidak
akan hidup dengan luka 5nng ada pada dirinSn ataupun tidak diSpkini
demikian, dengan landasan ketrmuman apt dan hadits mengenai
panbolehanryla, serta tidak ada pertanlaan dari Nabi $ mengenai hal
ifu pada pem3ptaan beliau ataupun meminta penjelasan terlebih dahulu
dari hamba mhap u/anita tersebut.

sebuah riq,a!,at dari hnu Abbas menyebutkan, suafu ketika ada
seekor serigala b€rlari kencang unfuk mengefrr seekor kambing, hingga
kambing ifu akhimya b€rhasil diterkam oleh serigah tersebut dan
kemudian di atas tanah, nanun karnbing ihr berhasil
diselamatkan dari cengkeraman serigala dan langsung disernbelih
dengan sebuah batu ta;am. Kefika hal ini ditaq,akan kepada Ibnu
Abbas, ia menjawab: Dipisahkan saja bagian-bagian SBng dicabik oleh
serigala ifu lalu sisanya boleh kalian makan.171

Terkait dengan hewan temak yang diterkam heuaan b,as hingga
-terlihat jelas tanda-tanda kernatiannya, narnun hannn temak ifu masih
tersisa nafasn3la, Ahmad juga menlatakan bahwa heunn ifu boleh

171 66ur tersehrt diriunptkan oleh AMurrazzaq dalam htab Al Mr.rshannaf
(4/8613).
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disembelih. Ia berkata: Apabila ekom3n masih bergerak, matangla masih

berkedip, dan darahnya mengalir, maka aku berharap insya Allah heunn

itu fidak dilamng untuk dimakan.

Riwayat ifu dikutip dari Uqail bin Urnair dan Thawus, n rrnrn

kalimat yang disebutkan pada kedua riway'at ifu adalah "bqtgerak",

bukan mengalir damhnya.

Begitulah kira-kim pendapat Imam Abu Hanifah berkaitan

dengan heunn yang sudah menjelang ajalnSn.

Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Isrnail bin Said, ia berkata:

Aku pemah bertan5p kepada Ahmad mengenai hukum kambing yang

sakit dan dikhawatirkan akan segera menemui ajalnSra, lalu kambing itu

pun segera disembelih, padahal kambing ifu hanya marnpu unfuk

mengedipkan matanln dan menggerakkan kaki atau ekomya derrgan

lernah sekali, lalu Atrnad menjaurab: Tidak ada lamngan unfuk

memakan hetulan tersebut.

Sementam Ibnu Abi Musa berpendapat, apabila .heunn ifu

diyakini tidak akan dapat hidup lagi dengan luka Fng dideritanp maka

penyembelihan tidak diperbolehkan. Pendapqt ini iuga din5ratakan oleh

Ahmad secam eksplisit: Apabila heuran ternaii sudah disobek penrkrya

oleh serigala dan hervan itu sudah tersungkur di tanah, maka zudah

tidak boleh dimakan, meskipun her,rnn ifu masih dapat diselamatkan dari

terkaman serigala dan sernpat disernbelih. Pada kesernpatan lain Ahmad
juga menyatakan: Apabila oftmg ynng menyemMih hewan meyakini

bahwa heuran itu pasti akan mati dengan luka 1png dideritanya aldbat

terkaman binatang buas, maka hsaran ifu tdak boleh dirnakan,

meskipun ia sudah menyernbelihnya.

Perbedaan antam sifuasi ini dengan situasi sebelumnya adalah,

bahwa he'r.ran lEng akan disemrbelih pada sifuasi seMurnnSra

dikhawatirkan akan mati, oleh karena ifu her,rnn ifu segera langsurg
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disembelih dan boleh dirnakan, sedangkan pada sifuasi kedua herpan ifu
sudah diyakini pasti akan mati.

Bqiltulah analisa Abu yusuf terkait perbedaan pem5ntaan dari
Ahmad.

Namun sebenamlp pendapat pertamalah yang lebih tepat,
karena kefil. umar mendapatkan luka yang diyakini fidak al.n
membuatnlra bertahan lebih lama, tapi wasiatrya tetap diterima dan
dijalankan. Diperkuat juga dengan keumuman ayat dan hadits-hadits
Nabi #f !,ang memperbolehkannya, sebagaimana pada riwa5nt yang
terkait sembelihan hamba sahaya wanita terhadap kambing
gembalaannya, l.ng nxma pada riwagrat tersebut Nabi $ fidak
menanyakan kepada unnita itu apakah kambing tersebut diyaldni
kernatiannSra akibat lulo ifu ataukah tidak.

Adapun riwa5nt dari Ahmad dapat diarHl{an bahwa, jika seekor
kambing diterkam oleh binatang buas hingga teNtumi isi penrkr5n, maka
kambing tereebut sudah tidak boreh disembelih lagi, karena kambing ihr
dianggap sudah dalam hulflm bangkai, dan gerakan lnng dilakukan oleh
kambing ifupun hur,!r. gerakan ringan seperti harnp g€ral'n heunn
lnng baru saja disernbelih. Sedangkan jil{a kambing itu hary;a
mengalami luka yang dapat disembuhkan, maka kambing ifu dianggap
masih hidup dan boleh disernbelih.

Hukum itu juga berlaku daram hukum qishash, kefika seo.tr{g
pria menikam perut orang lain hingga terbumi pemfur5ra, lalu ada omr{I
lain lagi gnng menebaskan pedangryn di leher pria tersebut, mal€ oratrsJ

}nns dihukumi telah mernbunuh pria tersebut adalah orang pertarna,

!,aifu l.ng melakukan penikaman, sedangkan jika fil.man orang
p€rtama pada pemt orang ifu fidak menyebabkan terbumi isi penrfui57a,

rnaka orang yang dihukurni terah mernbunuh adarah o*,'g kdua.
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Sejumlah ulama madzhab kami mengatakan: Apabila heunn itu
masih hidup di sepanjang hari itu maka masih dihalalkan unfuk

disembelih.

Namun pembatasan seperti ifu fidak tepat sama sekali dan

bertentangan dengan dalil yang zahir, karena sulit sekali unfuk

mengetahui apakah heuran itu akan hidup sepanjang hari atau fidak.

Pada intinga, jika her,van ifu masih bemafas, dan penyernbelihan

akan membuat kematiannya lebih cepat, maka heu,ran itu halal unhrk

disembelih. BqItu pula jika heunn itu tdak diyakini akan rrnti dalam

unktu dekat, misalnSn heuuan ifu sedang menderita sakit 5nng cukup

luar biasa, maka selama heunn ifu masih dapat bergerak dan mengalir

damhn5ra, maka heunn ifu halal untuk disembelih dan dirnakan. Walkhu

a'lam.

1735- Masalah: Abu Al Qasim berkata: Hewan-herpan

lrang diharamkan adalah heumn-hewan lrang ditetapkan oleh
Allah dalam htab suci-Nya sebagai hewan Jrang haram.

BqIfu juga dengan sesuafu S1ang disebut oleh masyarakat Arab

dengan ungkapan "khabits" (buruk), maka artinya heuran tersebut

dihammkan, sedangkan jika diungkapkan dengan kata "thayib" (baik)

maka artinya harran ifu dihalalkan, sebagaimana firman Allah &, '.Aan

gng manghalall<an sqala gng fuik bgi.mael<a en maslnnrrrlan
qala gng buruk bagi mueka." (Qs. Al A'raf l7l: 1571.

Yang dimaksud heuran-he\ lan lrang ditetapkan Allah dalam

kitab-N5n adalah heunn yarig disebutkan dalam firman-N5ra,

" Dihamml<an bsimu (mqnakan) bngkai, damh, daging hbi, dan

(daging) hevnn 5ang disantbelk bukan atas (natna) Allah, gang tacel<ik,

gang dipukul, tang jafuh, yng dibnduk, dan 5ang ditql<am binabns

buas, kecuali tang sempt l<anu sqnbelih. Dan (dihamml<an NIa) gn7
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disqnbelih untuk bqhala. Dan pula) mangndi nasib

dengan azlam (anak pnah), (karena) ifu suafu pubuatan fasik." (Qs. et
Maa'idah [5]: 3).

Selain dari jenis her,,van itu, maka apa yang disebut thaib henk)
oleh masyarirkat Amb ifu termasuk Snng dihalalkan, sebagaimana firman

Allah, "Dan Sang menghalalkan sqala t/ang baik bagi mael<a.."

maksudnya, sernua yang baik ifu dimasukkan ke dalam hukum Snng
dihalalkan, buktinya firman Allah, "Mereka bertanya kepadamu
(Muhammad), "Apakah tnng dihatalkan bgi merela?" I{abl<anlah,
"Yang dihalalhn bagimu (adalah yng baik-baik.." (es. Al
Maa'idah [5]: 4), apabila png dimaksud dengan thayib adalah makanan
yang mernang sudah dihalallGn maka tidak mungkin hal ifu menjadi
puraban bagi mereka Snng bertanya.

Begitu juga apa prg disebut dengan klnbib (buruk) oleh bangsa

Arab, sernuanlra masuk ke dalam hukum 5nng diharamkan,
sebagairnana- firman Allah &, "hn mazglammkan s@la 5ary buruk

hgi mere.l<a." (Qs. Al A'mf Vlz ]r5Z,).

Dan secara lebih spesifik, dari seluruh Amb 37ang

dianggap sebagai rujukan untuk sebutan baik atau buruk atas makanan
yang dikonsumsi adalah liiiaz (yatmi penduduk kota
Madinah), karena kepada merekalah pertarna kali diberlakutrann5ra

suafu ayat dan kepada mereka pula pertarna kali suafu hadits diucapkan
oleh Nabi $. oleh karena itu png baik atau Snng buruk atas suatu

makanan dikernbalikan pada kebiasaan yang berlaku di nrasyaralot
Madinah, bulon pada 5nng lain. Apalagi badawi
terpelosok Snng biasanSa tidak berperadaban), karena dalam keadaan
lapar atau terpaksa mereka akan memakan apapun Sang mereka
temukan.
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Adapun makanan ynng di$ernukan di tempat lain namun tidak

dikenal oleh penduduk Madinah, maka dicari Spng paling

dekat atau yang paling mirip dengan makanan yang dikenal oleh

mereka. Dan jika tidak ada sama sekali yang mirip dengan makanan

penduduk Madinah, maka kembali ke hukum awal makanan,

5nifu diperbolehkan, sebagaimana firman Allah &, "I{abl<anlah, "Tidak

kdapti di dalam ap tang diwahrykan sauatu 5ang
dkanml<an bg WnS ingin mannl<ann5a, kenli dagin7

heuan 5ang mati (bangkai), danh gng mengalir, daSrn7 babi - karena

sexnua ifu kotor - atau hewan Sang disembelih bukan abs (nama)

Allah.." (Qs. Al An'am [6]: 145).

Serta saMa Nabi $, "Malanan arypun gng tidak
I

hukunn5a oleh Allah & nnle mal<anan itu masuk dalam katqori
tqmaalkan..LT2

Apabila telah terbukti dernikian adanya, maka serangga atau

hama adalah termasuk yurrg diurrsg.p buruk oleh masyamkat Madinah,

dan yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain: cacing, kumbang,

kecoa, tawon, cecurut, tokek, bunglon, kadal, tikus, kalajengking, dan

ular.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam Abu

Hanifah dan Imam S5rafi'i.

Sementara imam Malik, Ibnu Abi I aila, dan Al Auza'i

mernbolehkan ifu semua sebagai rukhsah, kecuali tokek. Bahkan Ibnu

AMil Barr mengklaim bahwa seluruh ulama sepakat menghammkannya.

Dan Imam Malik juga mengectralikan ular, ia menghalalkanngn jika ular

itu telah disembelih. Adapun dulil y*g digunakan untuk memperkuat

172 6u6i1" tersebut diriuraptkan oleh At-Tirmidzi pada bab pakaian (3/L7261,
dan luga oleh Ibnu Majatr pada bab makanan (2n36n,dengan samdyang hasan.
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pendapat mereka ini adalah keumuman apt yang mernpertolehkan

rnakanan yang tidak disebutkan dalam Al Qur'an.

Sedangkan landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, firman Allah &, "Dan manglnmmlan sqala gng
buruk hgi mae,l<a." (Qs. Al A'raf l7l:1571

Juga saMa Nabi $,
'Ada lima janis heunn gng boleh dibunuh dalam kadaan

appw, baik sdang berihrun abupun tidak. Yaifu: kalajangking, fikus,

buutg gagak, burung mlauali, dan anjing 5ang sul<a menggigit." Pada

riwayat lain disebutkan kata "ular" sebagai ganti kata 'tilrus".

Apabila ular dan heunn-heunn tersebut terrnasuk ha,van yang

dihalalkan dan boleh diburu, rnaka tidak mungkin boleh dibunuh saat

seseoftmg sedang berihram, kmena Alhh e berfirman, 'Wahai oftng,

omng trug baiman! Janganlah kamu mqfiunuh hew;an buntan, ketika

l<anu sdang ihmm (haji abu wmh)." (Qs. AI Maa'idah [5]: 95), dan

Allah & juga berffrman, "hn dilnnnkan absmu (mawgl<ap) hewan

dant, selama kanu sdang ihmm." (Qs. ru Maa'idah [5]: 96).

Dan juga karena ular adalah heunn 3rang buruk dan dianggap

kotor serta diperintahkan unfuk dibunuh kapan sail, rnaka hukumqa
pr.rn sama seperti heunn-heuran buruk lainngla, seperti hakrya tokek.

Pasal L-andak iuga diharamlon. Sebagairnarn dinlntakan

oleh Abu Huraimh: landak ifu hukumnya haram dirnakan.

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga mernalmhkannla.

Sementam Imam SSraf i, Al-l-aits dan Abu Tsaur

merrbolehkannln sebagai dr*rsah.
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Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwayat dari Abu Hurairah, ia berkata: Suafu ketika ada

yang menyebut landak di hadapan Rasulullah $, lalu beliau pun

berkata, "Hewan ifu termasuk heumn-heumn 5nng kotor."u3 HR. Abu

Daud.

Dan juga karena landak ifu miiip dengan har,ran-hannn png
diharamkan dan memakan makanan 5nng kotor, seperti tikus.

1736. Masalah: Abu AI Qasim berkata: Atas dasar
sunnah Nabi €t (t akni sesuai qnriat) keledai yang jinak juga

diharamkan (t almi keledai lrang kesehariannyra digunakan
sebagai funggangan ataupun unfuk menarik beban).

Sebagian besar ularna berpendapat bahwa keledai 1nng jinak itu

hukumn5p hamm. Dan Ahrrnd meny'atakan: Ada lima belas orang

sahabat Nabi * !,ang mernakruhka1lya

Ibnu AMil Barr merryatakan: Tidak ada pertedaan pendapat di

antara ulama terkini bahwa keledai yang jinak ifu diharamkan.

Sementam ada riwayat dari Ibnu Abbas dan Ais5nh bahwasanya

mereka memasukkan hukum keledai !,ang jinak pada makna zahir dari

firman Allah &, " I{abl<anlah, "ndak lrudapti di hlam ap tnng
dfirnhpl@ kepdaku, squatu gng dihamml<an bg gn7
ingin manalannja, kauali daging heunn gng mati (bngl<ai), damh Sang

merr@lfi daglng babi - karena sernua ifu kotor - ahu hernn gng
disernbelih bukan atas (nama) Allah.." (Qs. ru An'am [6]: 145).

r73 6u6i1r tersebtrt diriwaptkan oleh Abu Daud pada bab rnakanan (3/3799),
dan iuga oleh Ahmad dalam kitab Mr:snadnSra (2/3811, namun sanadnya
dikategorikan sebagai sanad png lemah oleh Syeikh AlAlbani.
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Ketika Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut, ia berkata: serain
heuran-her,,an png disebutkan pada a5nt ini hukumnya harar.u4

Dan ketika Ai.yah ditan5n mengenai hukum memakan tiikus, ia
menjawab bahwa memakannya tidak dihammkan, lalu ia meimbacakan
agat di atas.

Begitu juga dengan lkrirnah dan Abu wair, mereka berpendapat
tidak ada lamngan unfuk memakan kerdai. sebagairnana disebutrran
dalam riwaSnt Gharib bin Abjar, ia berkata: suafu kefika aku mendapati
kesulitan dalam hidup, lalu aku datang kepada Rasulullah S dan
mengadu kepadangra, "wahai Rasuruflah, r*rni sedang mendapati
kesulitan dalam hidup kami, tidak ada ragi hartaku png dapat aku
belanial{an unfuk menghidupi keruargaku, kecuari dari hasir menjuar
min!'ak samin 5nng bemsar dari keredai, sedangkan engkau terah
mangharaml<an l.mi unfuk mernakan daging keredai jinak." laru
Nabi $ berkata, 'I{arnu bteh manjuar min5ak samin 5ang ben&t dad
keldai untt* mazghiclupi keluargarnu, snungphry,a aku tnrya
hannkan keldai inak r<araa ketdai mamkan samph Sang ada di
sd<ibmga."tzs

Adapun landasan png mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, hadits yang diriura3atkan dari Jabir, bahwasanla
Nabi $ melarang kami unfuk mernakan daging keredai yrang iinak pada
peristiwa Khaibar, narnun beliau mengizinkan kami unfuk mer'akan
da$ng kuda.176 (MutatLq Akit)

174 66u' terseb,t diriwayatkan oreh AI Bukhari pada bab he*an sernbetihan9-]y1a buruan (gtsszb), irsu or"h-Abd;;fi;;;"f,il0 M,shannaf14/5_?5,426)
175 Hadits tersebut oleh Abu Daud pada bab rnakanan (g/3g09),,"Tgf, dengan amd yarglerrrah.r/o Hadib tersebut diriwayatkan ohh {r Bukhari pada bab pperangan(7/42191, lusa pada bab haran."-u.in* aan heunn bunran (g/ss2o,ss24).Fladib tercebut luga diriwaptlon 

"r"r, rra*n pada bab hannn hm,n
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Ibnu AMil Barr menSntakan: Di antara png meriwayatkan

hadits Nabi $ 5nng menghammkan keledai iinak adalah: Ali, Abdullah

bin Umar, Abdullah bin Amru, Jabir, Barm, Abdullah bin Abi Auh,

Anas, dan Zahir Al Aslarni, dengan isnad lnng slnhihhasan.

Sedangkan riwalnt Ghalib bin Abjar tidak dapat menaindingi

periwayatan hadits penghamman tersebut dengan isi yang bertentangan.

Kalaupun dibenarkan, kernungkinan Rasulullah $ mernberikan rukhsah

(keringanan) gnng khusr-s bagi keluarga Ghahb ahbat sifuasi yang

sedang mereka alami saat ifu, buktinya di akhir hadits tersebut beliau

memberitahukan sebab p*ghu-rnu""Vu secara urnurn, yaifu karena

keledai jinak memakan kotoran. Sebagaimana diryatakan oleh Abdullah

bin Abi Aufa: Rasulullah * benar-benar merrglrararpkann5;a, karena

keledai itn mernak,an kot--r.177 (Mutbkq Abill

Pasa} Baghal (hasil kawin silang arrtara kuda dengan

keledai) juga . diharamkan menunrt ulama yang
mengharamkan keledai ,inah karena Baghal terlahir dari

kefurunan keledai, dan sesuafu gnng terlahir dad induk ynng hamm

maka hukumnp juga dihammkan.

Begitupun dengan hasil kawin silang antam keledai yang iinak
dengan keledai Snng liar, hukumnya dihammkan, karena anak yang

dihasilkan dari salah safu sisi !,ang hararn harus diutamakan

penghammannya.

(3/36/L541), juga oleh Abu Daud pada bab rrakanan @/3788i1, juga oleh An-
Nasa'i pada bab hanran buruan (l/+3381, dan jwa deh Ad-Darimi pada bab
haran kurban (2/L9931-

u7 Atsar tersebut dirtwalratkan oleh Al Bukhari pada bab peperangan
(7/422ol,juga oleh Muslim pada bab heunn bunran @n6n$81. juga oleh Ibnu
Maph pada bab hewan sernbliharr (2/3L921, dan iaa deh Ahmad dalam kitab
Mnsnadnya (4/3811-
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Qatadah menyatakan: Baghal itu hanlplah salah satu jenis

keledai.

Juga diriwaptkan dari Jabir, ia berkata: Ketika peristiwa

Khaibar tengah berlangsung, kami sempat menyembelih kuda, Bagtpl,
dan keledai, narnun Rasulullah $ melamng kami unfuk memakan

Baghal dan keledai. Sedangkan untuk kuda, beliau Udak

melamngnya.lT8

PasaL Susu yang dihasilkan dari keledai juga
hukumngla haram, menurut sebagian besar ulama. Namun ada
pula yang membolehkanngra sebagai rukhsah, di antamnyra Atha,
Thawus dan Az-Zutri.

Tapi pendapat pertarna lebih tepat, karena sesuafu. yang

dihasilkan dari sestrafu yang hamm rnalo hukumn5n pun dihammkan.

1737 - Masalah: Abu Al Qasim berkata: Semua
binatang buas lpng memiliki taring hulnumn5Ta juga
diharamkan- Yaifu, binatang buas lrang biasangTa menyerang
dan menerkam dengan menggunakan taringrun-

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa binatang buas yang

memiliki taring yang kuat unfuk menyerang dan melumpuhkan
musuhnya ditraramkan, kecuali hyena (dubuVsalah safu heunn padans

rcir).

178 46ar tersebut oleh Al Bul&ari pada bab peperar{Fn
(7/42191, iuga oleh Mr-rslim pada bab heunn bunnn (g/%/ls4fjl iuga oreh Ab,u
Daud pada bab rnalanan (3/37891, luga oleh At-Timridd pada bab makanan
(4/L4781, iuga oleh Ibnu Maph pada bab heunn sembelihan (Zrclgn, dan iuga
oleh Ahmad dalam htab MusnadnSp 6/356,385).
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Di anbra ularna Spng menghammkannya adalah imam Malik,

Imam Syafi'i, Abu Tsaw, irnarn Abu Hanifah, ulama madzhab Hanaft,

dan uhma hadits.

Sementara ada riwa3pt dari Aqr$abi, Said bin Jubair, dan

segelintir ulama madzhab Malild, berpendapat bahwa heu,nn yang

b€rtaring tidak diharamkan, dengan dalil keumuman firman Allah,
ul(ablanlah, 'Tidak hilapfr d dalam ap !rury, diwhrylan kepdalnt,

snfu Wg ditnnn tan bgi targ ingin menakanng,

tranli eg@ hercn 5ang nnti (barTgt<ai), damh jang mengalir, da7ing

bbi - karqa sernla ifu kotq - abu hewan gng disqtbelih bukan abs
(mnn) Allih.." (Qs. Al An'am tO: 145)

Dan ketrmurnan frrnran Allah, '%unguhnSa Dia han5n

mazglnmmkan atasmu bngkai, darah, daginS babi, dan (daqing)

hmn Sang dirqrMih fugan (mqydut mrn) se,lan Allah." (Qs. Al
Ba$rah l2lt L731.

Adapr.rn landasan gnrg mendasari pendapat kami (pendapat

p€rtama) adalah, riuayat Abu Tsa'labah Al Khuslnni, ia berkata:

Nabi $ melarang lorni wfiuk mernalnn serntn binatang buas Snng

bertaring.tz g (tututafo Atailn

Driunyatkan puh dari Abu Humirah, bahwa Nabi $ pernah

b€r:sabda, "Memalan bimbng buu 5ang bataring hukumrya

lnnn-'l&

179 Fladit tersebut airUealBUran oleh Al Bukhad pada bab her,rnn sembelihan
dan h€Mran buruan (9/5530), ir.ga oleh Mus[m pada bab heunn buruan (3/1533),
irya ol€h Abu Daud pada bab rnalonan (3/3&21, iuga oleh At-Tirmidzi pada bab
rnalornn (4n47n, iga ol€h Ar'Nasa'i pada bab haran buruan (7/4336,433n,
irya oleh Ibnu Mafifi pada bab heu,an h.trrran (2/3234,juga oleh Ad-Darimi pada
bab tr€uan lerban (2/l98IJl, dan ilga oleh Ahmad dalam kitab Musnadryra
14/193,194).

rg'} Hadits tersebut oleh t"fiElim pada bab he',rnn bunran
(3/1534), luga oleh At-TirmirLi pada bab rnakanan @n4791, !u9 oleh An-Nasa'i

AI Mughni - [23sl



Ibnu AMil Barr meqntakan: Hadits ihr adalah hadits shahih,
bahkan sudah terbukti dan disepakati kestnhihannS,a oleh pam ulama
hadits. Dan hadits shahih tersebut adarah dalil nyata yang
mengkhususkan keumuman alrat-ayat Snng mereka sebutkan.

Jika telah terbukti dernihan, maka binatang buas Snng bertaring
ifu mencakup: harimau, singd, n,."un, serigala, arUing, dan sejenisngn.

Bahkan riwa5rat lain dari Aq1$;a'bi menyebutkan, bahwa kefika
ia ditanya mengenai hukum seseoftmg }nng berusaha menyembuhkan
sakifurSn dangan menggunakan obat png b€rcsar dari daging anjing, ia
menjawab, "semoga Allah tdak akan menyerrbulrkannyn." Jawaban ini
menunjukkan bahwa ia juga sependapat dengan ulama lain ynng
mengharamkan daging anjing.

Pasal: Dharamkan pula memakan kera dan
memperjual belikann5Ta- Dan ada pula sejumlah ulama lrang
mernakruhkannya, antara lain: hnu Urnar, Atha, Ivlakhul, dan Hasan.

hnu AMil Barr men1ntakanl8l, ndak ada pendapat Snng
berbeda dari para ularna tentang larangan mernakan kera ataupun
melnperjual belikannla

Diriwayatkan pula dari AsySya,bi, bahwasag5n Nabi $
melarang konsumsi daging ker:..l&z

pada bab her,rnn bunran (7/43351;!uga oleh Ibnu Maifi pada bab her,mn bunran
(2/32331, juga oleh imam lUalik dalan At Mtru:afifrn'eng/4g61, dan luga oleh
Ahmad dalam kitab Musrndnya (Z/2fi,ffi,4181.

l8r Pemyataan itu ditutip &n At-Tan tndkarla lbnu Abdil Barr (1/lSZl.
182 6u.i tidak dapat menernukan riwapt a*ga" rafazt segeru ifu dari aq1

q/a'bi, namun kami mendapatkan riwayat dari Muifiid, bahura Nabi $ pernah
ditar,sa tentang hukum daging kera, Ialu beriau menjawab:.Kqa
ifu hrkanlah termasuk lrewn tqnak uh. Al Mushannaf karya AMurrazzaq
14/87451.

EI - At Mushni



Dan juga karena kera termasuk hewan yang buas dan liar, maka

hukumn5n masuk ke dalam keumuman hadits Nabi $ yang melarang

memakan binatang buas. Dan kera juga hermn yang buruk, hingga

rnasuk pula ke dalam keumuman ayat yang menghammkan sesuafu

Spng buruk untuk dirnakan.

PasaL Dharamkan pula unfuk memakan musang,
ralie, dan cerpelai (dua hewan yang sebangsa dengan
mumng).

Sebagairnana disebutkan pada sebuah riwalpt, ketika Ahmad

ditanf tentang hukum mernakan musang dan rase, ia menjarmb:

S€gala sesuafu png menggigit dengan gigi taringnya maka hul$m
mernakannya sama seperti hukum birntang buas.

Begitulah pendapat yang dinlptalon pula oleh Imam Abu

Hanifah dan ulama rnadzhab Hanafi.

Sernentara Irnam S!,afi'i berpendapat bahwa cerpelai boleh

dirnakan, karena cerpelai tidak merniliki gigi taring gang kuat, rnaka

hukumnya sama seperti hukum dhab helutan melata lebih kecil dari

biauak namun lebih besar dari kadaD. Dan ulama madzhab Syafi'i

m"ng*ai hukum cerpelai ini jtrga ada dua pendapat, ada yang

mernperbolehkanqn dan ada pula yang melamngn5n.

Adapun landasan png mendasari pendapat kami (pendapat

pertarna) adalah, bahwa cerpelai termasuk jenis mr.rsang, dan musang

terrnasuk birntang buas lrang memburu makanannya dengan

menggunakan taringn5n, maka cerpelai pun termasuk dalam keumuman

larangan unhrk menrakan binatang buas.

tagi pula cerpelai juga termasuk heunn gang buruk, atau tidak

dianggap sebagai hewdn 5nng baik (thayib), karena cerpelai hampir
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mirip dengan aniing dan aromanlra pun tidak sedap, rnaka hukumnya
rnasuk ke dalam keumuman fiman Allah €[, .hn manglnmmlan
qak gng buruk bgi maeka." (Qs. Al A'mf m= l5ln.

Pasal: Mengenai hulum memakan rut ah, ada bebempa
riwayat png menyebutkan pendapat berbeda. Irhmun sebagian besar
riura5rat dari Ahnrad . Begifu prh dengan pendapat
Abu Hurairah, imam Mdik, dan imam Abu Flanihh. Dengan alasem,

bahwa rubah termasuk heunn btns 3nng mengg[it dengan tarirg$,a,
rnaka hukumnya masuk ke dalam keumuman lamr$n mernakan heernn
buas.

Namun ada pula riwaSnt dari Ahrnad SBng mernboletrkannla,
sebagaimana perrdapat Snng dipilih oleh asyeprif Abu Ja'hn. Dan
diperbolehkan pula oleh Atha, Thawus, eatadah, Al-laits, Sutan bin
U!,ainah, dan Imam qafi, sebagai rukhsah. D€rBan alasan bahura

rubah termasuk birntang png harus dibarr dendanya jika terbunuh
oleh seseomng y"ang sedang berihram di tanah haram. sebagairmna
diryatakan oleh Ahrnad dan Atha: setiap heunn 3Bng harus dibaya*an
dendan5n apabila terbunuh oleh omng llang berihmm hukumnya bol€h
dirnakan.

Begifu ,uga dengan hukum mernakan kudng hutan, ada
bebempa riwa5nt dari Ahrnad yang menyeb*rftan pendapat prg
berbeda seperti pefuedaan pada hukum mernalon rubah- Sernentara

riurayat dari Irnam Qpfi'i jtrga menyebudan drn pendapat yang
berbeda.

Ifu unfuk k 
"irrg 

hutan, sedangkan rrrtrk kucing rurnahan
hukumn5n dihammlan, manurut pendapat imam madzhab l<ami (irnarn

Ahrnad), imam Malik, imam Abu Hanif-ah, dan lqga Irnarn Syafi,i.
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Diriuayatkan pula dari Nabi $ bahunsaryn beliau melamng

siapapr.rn unfuk memakan kucing-raa

Pasah Dharamkan pula unfuk memakan Saiah-

Sebagairnana dilotalon oleh Ahmad: galrh bukanlah makanan

yang dikonsumsi oleh kaum muslimin. Hasan juga menSntakan: gaiah

terrnasuk heunn yang buruk. Sernentara Irnam Abu Hanifah dan Imam

qrafi'i luga mernalmhlonn!,a. Bahl{an Aq$n'bi membolehkannSn

s€ba@i rukhsah.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

p€rtarna) adalah, riwapt dari Nabi & 17a rS mdardng unfuk memalon

heuran hras apapun Srang merniliki taring, dan Suirtt merniliki taring

yang pahqg b€sar di antara heunn lainnSn kading).

Dan juga kmena gaFtr telrnasuk heunn 1nng buruk, hingga

hulrurnrryp rrnsuk ke dahm keumr-unan ayat png menghammkan

hqarrheunn 57ang diansgap i"-rk.

rB Fladib-tersebut olehAbu Daud pada bab rnakarnn {3/3fl0n,
rnhhf Ahmad bin Hambal dan lvfuhammad bin Abdul tttalih dari Abdurrazzaq,

dari t-hnar bin aid aslr-shan'ani, dari Abu zrbato, dari Jabir bin Abdullah,

Uatuasarya Nabi $ melararg shpaprn untuk mmghargakan lucing tnkni untuk

diFal d€rgan harga t€rtentu).
Ibnu Abdil tvlalik Mata: rnaksrdnya adalah untuk mernakan kudng dan

m€makan hreil penluahnrya-
Narun q,eit{h Al Albani mengatakan, bahr,ua saaadhadits telsebr-rt lemah.

Fladts temsebgt luga diriuraftkan oleh At-TirmHzi Pada bab iml beli (s/L?foil,

it8a oleh lbrnr !,Ialrh pada bab he\ /an hmEn (2f32fi1, dengan lafaz:

Ra.rtrlhtr ! melarang siapaptur unfuk memakan lodrtg dan hasil peniualann5a-

I{arrun Abu Isa mengatakan" bahqa hadits t€rseht tergolong hadits galib, dan

Amru bn Zaid adahh pemwi yang fidak dilutip perlwalptanrryra oleh para irnam

besar hadts kecrn[ Abdrrazzaq.
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Pasal: Adapun unfuk beruang, rnaka hanrs dilihat terlebih

dahulu, apakah beruang ifu merniliki taring atau tidak. Jika terrnasuk

hev.ran buas yang bertaring maka hukumnya hamm seperti hamn btns
lainnya, sedangkan bila tidak seperti ifu maka hukumry;a hahl unfuk

dimakan. Sebagairrnna dinyatakan oleh Imam Ahmad: Apabila benmng

tidak memiliki taring, maka tidak ada lamngan unfuk

Semerrtam menunrt ulama rrndzhab Hanaft, b€ruang ifu

termasuk binatang buas, karena lebih mirip dengan birntang buas

daripada binatang Sang tidak buas, oleh karena ifu bennng dilamng

unfuk dimakan-

Adapun landasan 5nng mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, hukum awal mqnakan sesuafu itu dip€rbol€hkan

selama tidak ada dalil yang melamngnya. Dan fidak da dalil 3,lang

menghammkannSla, maka pun dikernbalikan pada hukum

awal. Sedangkan unfuk kemiriparu"ry'a dengan birntang hns, maka hal

itu harus dikernbalikan pada sebab , 1laitu merniliki taring
yang dipergunakan unfuk berburu dan menerkam nnnssanla Apabila

sebab ihr tidak diternukan rnaka hukumnlp rrnsuk ke dahm ketrmuman

dalil yang mernbolehkannSn. Wallahu a'hm.

1738- Masalah: Abu At Qasim berkah: ;* ienis
burung jpng memiliki cakar lnrlnr lrang dapat mencengkeram
musuhnSra atau bumanryla dengan cakam5Ta juga
diharamkan-

Begifulah pendapat seb4ian besar ulama. D antamnga Imam

Syafi'i, Abu Tsaur, dan ularna madzhab Hanafi.

Sernentara imam Malik, Al-laits, Al Auzaii, dan Yahlp bh datt
berpendapat, bahwa sesala renis bunrng huhrrnnSn halal.
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Bahkan Imam Malik mengklaim, bahwa ia tidak pemah

mendapati safu omng ulama pun yang m€rnakruhkan jenis burung yang

buas sekalipun.

Irrdasan pam ulama Snng membolehkannya adalah keumuman

aSat-a3lat lnng membolehkan jenis makanan selain yang disebutkan

penghararnannlp, serta riwalnt dari Abu Darda dan Ibnu Abbas yang

merryatakan bahwa apapun yang tidak disebutkan pengharamannya

rnaka merrjtrdi sesuafu yang termaafkan. I

Adapun landasan Snng mendasari pendapat kami (pendapat

pertarna) adalah, riwayat dari Ibnu Abbas lnng mengatakan:

a

*t
4\r G)
,

'Rasulullah $ melarang memakan setnua binatang U,luJru.,n

merniliki taring dan semua br:rung png merniliki cakar kuku."1&

Juga diriwayatkan dari Khatid bin Walid, ia berkata:

Rasulullah $ pernah bersaMa,

184 fhdib tersebut diriwa3ptkan oleh Mr:slim pada bab heuran buruan

@n6/li3/;l, luga oleh Abu Dar.d pada bab rnakanan (3/3803), juga oleh At-
Timidd pada bab hewan senrMihan (4/L4741, luga oleh An-Nasa'i pada bab
henarr hlur.En (l/4357),juga oleh hnu Majah da bab her,uan bun:an (4/32Y1,
jtrga oleh A*Darimi pada bab heunn kurban (2 982), dan juga oleh Ahmad
dalam kitab Musnadnp (l /2M,?39,302 32n.
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"Diharamkan bagi l<atian unfuk memakan ketdai Snng jinak,

kuda 5nng jinak, baghal 5ang jinak, sefiap binatang buas lang memiliki

taing, dan setiap burung 5nng merniliki cakar kuku."185 HR. Abu Daud.

Kedua hadits tersebut tenfu menjadi pengkhususan dari

keumuman ayat yang membolehkannya dan harus didahulukan daripada

alasan Srang mereka utarakan.

Dengan demikian, ienis burung l,ang termasuk dalatn

pengharaman tersebut antara lain adalah: burung d*g, burung rajawali,

burung gamda, burung hanfu, dan burungburung lain yang sejenis.

Pasal: Diharamkan pula hewan-hewan pemakan
bangkai, seperti burung na&ar, burung heriang, dan burung
gagak.

Bahkan Urwah men5ntakan, "Mana mungkin ada omng yrang

memakan burung gagak, sementara Nabi $ menyebutrya sebagai

her,,.ran fasik. Demi Allah, burung ifu bukanlah termasuk her,uan Snng

baik (thayib)."

' Ya.,g dimaksud oleh Urwah dengan sebutan herruan fasik

kemungkinan besar merujuk pada sabda Nabi $, 'Ada lima janis

hewan (menjifikan dan mangganggu) 5ang boleh dibunuh dalam kadaan
apa pun, baik sdang bqihrun alau pun tidak. Yaifu:

tikus, burung gagak, burung mjawali, dan anjing 5nng suka menggigit'

185 gu6iL tersebut diriwayatkan oteh Abu Daud pada bab makanan (3/3i8;06l,
dan juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnp (4/891.
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Kelima heunn tersebut adalah hewan-heunn png diharamkan

unfuk dimakan, karena Nabi $ mempelboletrkan siapapun unfuk

membunuhn5n, meskipun pada saat sdang berihmm, padahal jika

seseorang sedang berihram ia dihammlCIn unfuk mernbunuh heunn

yang boleh dirnakan.

Dan juga karena her,rnn yang boleh dirnakan secara otomatis

tdak boleh dibunuh s@ara sia-sia, melainkan harus disembelih terlebih-

dahulu unhrk kemudian diiadilon makanan-

Atmad juga pemah ditaqp mengenai hukum memakan burung

hering mla, ia meniawab, 'Jika burung ifu tdak mernakan bangkai maka

. fidak ada lamngan unfuk ." Namun burung hering raia

adalah bunrng pernakan bangkai, rnaka dapat disimpulkan bahua

hukum adahh diframmkan.

PasaL Diharamkan pula untuk memakan burung
lagTang-la1png, burung uralet, dan ketelaurar.

Sebuah bait qpir mo,y.butkar,:

Seiruti halnh mablnri tpng mqambh catny bagi makhluk

lain,

Namun mqtbubkan nmb kelelavnr.

Ketrl<a Ahmad ditanla mengenai bunrng walet, ia berkata,

"Mernangngn ada yang mernalon bunrng walet?" lalu ketika ia ditanya

mengenai bunmg laSnng:larang, ia berkata, 'Aku tidak tahu."

Dan An-Nakha'i mmSatakan: Semua jenis burung dihalallon

unfuk dimakan, kecuali kelelaunr.
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Bunrng-burung temsebut dihammkan karena terrrnsuk daram
he',r.ran }nng buruk, dan nraslarakat Arab fidak memandangnya sebagai

heuuan 1nng baik (thayib), apalagi mernakannya

Termasuk juga heuran lnng dihammkan antara lain: tahrhan
(kumbang besar), lebah iantan, tawon, dan hewan-hewan lain gang

sejenis, karena heunn-heunn tersebut terrnasrrk heruan lnng hrnlk dan
tidak dianggap sebagai heunn 5ang baik (trayib).

PamL Selain herpan-heunn yang telah kami sebudran
di atas, maka hulmmn5Ta boleh dimakan, berdamrkan
keumuman dalildalit !,ang membolehkannSp. Antara tain,
hevuan temak, termasuk di antaranya unta, spi, dan karnbing.
Sebagaimana firman Albh e, "Heqmn tqnak dilnhltran bgin*L- (@.
Al Maa'idah [5]: 1).

Begitu juga dengan heunn lian Fng diburu, seperti hlmg dan
keledai liar. Sebagairnana disebutkan dalarn sebuah riuraya! bahwa
Nabi $ mempersilahl<an kepada Abu Qatadah dan terna*.ternanngra

unfuk memakan keldai png mereka dapadran dari hasil bed*nr

Begitu pula dengan kerbau liar dengan segala jenisn5p, s€rnua
itu boleh dimakan. Begrfu pula dengan segah lenis unta liar, segah jenis
kambing liar, segala jenis lernbu liar, dan heuran-heunn liar yang boleh
diburu lainqn attru heunntreunn ynng harus dibarr dendanya apabila
terbunuh saat sedang berihram.

Begifu iuga dengan burung unta, karena para sahabat

memufuskan bahwa jika ada bunrng unta yaqg terbunuh oleh sesorang
png sedang b€rihmm, rnaka ia harus dlrat seekor unta-

Ifu sernua disepakati oleh para uhma, tidak ada pendapat yang
berteda kecuali sebuah riwa5lat dari Thalhah bin Musharraf yang
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menyebutkan: keledai yang liar apabila sudah dijinaLkan dan dipelihara

maka hukumnya seperti keledai jinak.

Mengenai riwayat tersebut Ahmad mengatakan: Aku pikir
riwayat itu fidak benar berasal dari Thalhah, meskipun benar maka

hukumnya menurutku tidak seperti ifu, dan seluruh ulama juga

berpendapat kebalikannSa, karena seekor krjang jika sudah dijinakkan

tetap tidak diharamkan, begitu juga her,van yang jinak jika menjadi liar

tidak pula dihalalkan. Intinya, tidak ada hukum yang berubah dari

aslinya, hukumnya tetap seperti adanya meskipun herluan-hewan ifu

telah berubah sifat kejinakannya.

Mengenai keledai liar, Atha juga menlnmpaikan: Apabila keledai

telah ditemak dan beranak pinak di rumah seseoftrng, maka keledai itu
tetap disebut sebagai keledai liar.

Adapun hukum memakan jempah, Ahrnad pemah ditanya

mengenai hal ifu, dan ia menjawab: Boleh dirnakan, karena jerapah

adalah heunn 37ang mirip dengan unta, hanln lehemp saja lebih

panjang, tubuhnln lebih lernbut, dan kakinya lebih tinggi.

Pasal: Dihalalkan pula segala jenis kuda, baik kuda penarik

delman ataupun kuda yang digunalhn untuk mengangkat beban. Hal ini
dinlntakan secara eksplisit oleh Ahmad, dan menjadi pendapat hnu
Sirin, sebagaimana pula diriwayatkan dari Ibnu Zubair, Hasan, Atha, Al
Aswad bin Yazid, serta dinyatakan pula oleh Hammad bin Zaid, Al-Laits,

Ibnul Mubamk, Imam Sgafi'i, dan Abu Tsaur. Bahkan Said bin Jubair

berseloroh: Aku Udak pemah memakan sesuafu Srang lebih lezat
daripada sumi kuda delman.

Namun Imam Abu Hanifah menghammkan hewan ini, dan

dimakruhkan pula oleh imam Malik, Al Auza'i, dan Abu Ubaid. Dengan
dalil firman Allah &, "Dan (Dia telah mencipbl<an) kuda, Baghal, dan

Al Mughni - lr4s I



keledai, unfuk kamu funggangi dan (menjadi) perhiasan." (Qs. An-Nahl

[16]: 8), yakni bukan unhrk dimakan.

Juga diriwayatkan dari Khalid, bahwa Rasulullah $ bersabda,

"Dihanmkan bagi kalian unfuk memakan keldai yang jinak, kuda 5nng
inak, dan Baghal Sang jinak."

Dan juga karena kuda itu memiliki kuku seperti haln5n keledai
jinak.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwayat dari Jabir: Rasulullah $ melarang kami unfuk

memakan dagng keledai lang jinak pada peristiwa Khaibar, narnun

beliau mengizinkan kami unfuk memakan dagrng kuda.

Diriwayatkan pula dari Asma: Pada masa Nabi $ kami pemah

menyembelih seekor kuda (dengan cam dinahal saat kami berada di

Madinah, lalu kami memakannSn bersama-sama. (Mutbfaq Alaihl

Dan juga karena kuda ifu termasuk heuran yang bersih dan

dianggap baik, tidak merniliki taring ataupun cakar, maka

dihalalkan seperti halnya her,r.ran temak yang lain, dan masuk dalam

keumuman ayat dan hadits yang membolehkan unfuk memakan he,u.ran-

he',van selain yang telah diharamkan.

Adapun a5nt yang disebutkan sebagai hujjah pendapat lain, itu
dikarenakan kecenderungannya seperti ifu, bukan sebagai pelamngan

untuk dimanfaatkan unfuk hal lain. Dan hadits yang diriwayatkan dari

Khalid adalah hadits yang isnadnya tidak cukup baik. Begitulah yang

dinyatakan oleh Ahmad, ia berkata: di dalam sanadnya terdapat dua

pemwi yang tidak dikenal, Tsaur meriwaydtkannya dari seseorang yang

fidak diidentifikasi. Ahmad juga mengatakan: Kami fidak dapat

membiarkan hadits-hadits 5nng kami riwayatkan dimcuni dengan riwayat

munkar seperti ifu.
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Pasal: Kelinci juga dihalalkan. Sa'ad bin Abi Waqqash sering

memakannln. Dan diperbolehkan pula oleh Abu Said, Atha, Ibnul

Musayib, Al-Laits, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ibnul

Munzir sebagai rukhsah. Tidak ada seoftmg pun yang

mengharamkannln sepanjang pengetahuan kami kecuali safu riwayat

yang tidak jelas dari Amru bin Ash.186 Sebab telah terbukti kehalalannya

melalui hadits shahih dari Anas, ia berkata: Kami pemah mengejar

seekor kelinci, sampai-sampai mereka yang ikut dalam pengejamn ifu

memsa kelelahan, hingga akhimSn aku 5nng mendapatkan kelinci itu.

Lalu aku kepada Abu Thalhah dan memberikan kelinci itu

kepadan5n. lalu setelah ia menyembelihnSn, ia memberikan bagian

paha atasnya -atau mungkin paha bawah (kemguan dari perawif kepada

Nabi $ dan beliau menerirnanln.tsT lltrtuttafag Alakl

Juga dirirrayatkan dari Muhammad bin Shafimn atau Shafilaan

bin Muhamrnad, ia berkata: Aku pemah menangkap dua ekor kelinci

dalam perburuanku, lalu aku menyembelih keduanya di Maru/ah. Setelah

ifu aku bertanya kepada Rasulullah $ rnengenai hukum memakannya,

dan beliau mernpersilahkanku unfuk memakannln.lss gp. Abu Daud.

185 Riwalat ihr disebutkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab Mushannafnya

14/86L91.
r87 Ftradib tersebut diriwalatkan oleh Al Bukfiari pada bab hadiah (5/25721,

juga pada bab hewan sembelihan dan hewan buruan (9/5535). Juga diriwayatkan
oleh Mr-rslim pada bab heunn buruan l3/53/Lil7), juga oleh Abu Daud pada bab

makanan (3n797l,juga oleh At-Tirmidzi pada bab makanan (4/17891, iuga oleh
An-Nasa'i pada bab hewan buruan (7/43231, iuga oleh hnu Maph pada bab

henrran bunran (2/3243), luga oleh Ad-Darimi pada bab her,rnn bunran (2/20731,
dan jusa oleh Ahmad dalam htab Musnadnya (3/171,232,2911-

188 Hadits tersebut diriwaptkan oleh Abu Daud pada bab herran kurban
(3/2822),jr:ga oleh An-Nasa'i pada bab hanran buruan (7/43241, iuga oleh lbnu
Majah pada bab heruan sembelihan (2/3L751, fuga oleh Ad-Darimi pada bab

he',nan btmran (2/2014't, dan juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (3/47U.
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[-agi pula, kelinci termasuk heunn png dianggap baik (thayib)

dan tidak merniliki taring, maka sama seperti mernakan

hja"S.

Pasal: Dihalalkan pula memalon marnut (sejenis

kelinci berwarna abu-abu hitam).

BqIitulah pendapat yang diqptakan pula oleh Atha, Thawus,

Muiahid, Amru bin Dinar, Imam Syafi'i, hnul Munzir, dan Abu Yusuf.

Sernentara Al Qadhi berpendapat, bahura rnarmtrt itu
diharamkan. Sebagaimana juga menjadi pendapat Abu Hanifah dan

ulama madzhab Hanafi selain Abu Yusuf.

Adapun landasan Snng mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya marmut termasuk heunn yarlg harus

diba5nr dendanya apabila terbunuh oleh seseorang yang sedang

berihmm di tanah haxam. LaSi pula marmut ihr sann seperti kelinci,

hanya mengunSnh tanaman dan sayrr*aytrran, maka hukumnlTa pun

sama seperti kelinci.

Dan juga kmena hukum awal mernakan sesuafu adalah

diperbolehkan selama tidak ada datil yarrs melarangngra, dan tidak ada

dalil yang , maka sudah sehamsnya diperboletrkan.

PasaL hukum memakan terwLlu (ma$h

kelinci)

Ahmad pernah ditanSa mengenai hukum mernakan terwelu

(rrnsih sebangsa keJinci), lalu Ahrnad mernbolehkannya sebagai ruI'*rsah.

Bq$tu pula pendapat Urwah, Atha, Imam S!afi'i, Abu Tsaur,

dan Ibnul Munzir.
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Sernentam Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa kelinci luga
diharamkan.

Sernentam pendapat ifu juga disebutkan dalam salah satu

riwayat imam Ahnad, juga dari hnu Sirin, Hikam, Hammad, dan ulama

madzhab Hanafi. Dengan alasan bahwa kelinci mirip dengan tikus.

Adapun landasan' png mendasari pendapat kami.(pendapat
pertarna) adalah, Umar pemah menetapkan hukumnSn pada sebuah

fulisan dan merrperbolehkannya.l89

Dan iqga karena hukum awal m€nrakan sesuafu adalah

dipe6olehkan selarna tidak ada dalil }nng menghammkannya. Dan tidak
ada dalil

Adapurr trntuk tupai, Al Qadhi berpendapat bahwa tupai itu
hamm untuk dirnakan, karena fupai menggigit dengan menggunakan

taringrya, sarna seperti ccurut Namun dimunghnkan pula unfuk
dipqbolehlon, karena fupai mirip dengan kelinci, dan apabila ada dua

kernungkinan pada rnakanan, antam dipabolehkan dan dihammkan,

rnaka l€bih didahulukan pernboletnnn5ra, kmena itulah Spng menjadi
hdilm aunl pada rnakanan.

PasaL Semua. jenis *Sg* hukumn5Ta halal kecuali
beberapa burung lrang kami sebultan.

Sennra jenis unggas hukumnya halal kecuali bebempa burung

Sang lorni sebutkan dalam rangkaiai hewan-heunn png dihammlon.

Di antaranya adalah a!,am. Sebagaimarn diriurayatkan dari Abu
Musa, ia b€rlota: Aku pernah melihat Nabi $ sdang mernakan

ayarrrl9o

r89 Ttrttsan itu diriunyratkan oleh Abdurrazzaq dalam htab AI Mushannaf
(4/82161, dan irya ohh Al Baihaqi dalam kitab As-9.nran (S/l8/il.
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Juga Al hubm (ienis wrggas 3nng b€n rama kelabu, lehernya

bar, dan merriliki paruh !,ang arkup panlmg). Sebagairnana

diriwaSatkan dari Safinah, ia berkata: Aku pernah menlBntap daging.4/
hubmbersama Rastlullah #.1e1 FIR. Abu Daud.

Juga az-ag $enis burung yang ku,ama hitam mirip dengan

burung gagak, narnun lebih kedl s€perti burung dam, kepalanSTa

bertr,rama abu-abu agak lebih ke unma pufih. dan burung ini fidak

mernakan ba"gkai). D antara ularna yang merrrboletrkannp adalah Al
Hikam, Harnmad, Muhammad bin Hasan, dan Imam Syafi'i pada salah

safu qauln5ra.

Juga ganb amldatrs br.rnrrg !,ang berurama hitam mirip dengan

burung gagak, narnun hanlra diternukan di persaunhan atau ladang dan

hanln memakan padi atau tanaman hinnya). Burung ini dihalalkan

karena hary;a berlutat di sarrnh atau kebun mja, seperti halnya burung

puyuh-

Dan dihalalkan sernua jenb burung lrang berukuran kecil.

Sebagairnana diriwalptkan dari Abdulhh bin Amru, ia trerkata:

Rasulullah $ pernah bersaMa, "Tidak s@ftrng Wn t/ang mqnh.aruh

burung pipit atau lebih kdl &ri ihr di hnr cam tnng dipql<qmnl<an

kqmli ia psti diminbhn p'bngrryfiewbnnSa oleh Allah &." [-alu

Rasulullah # dituryn, lBagairnanakah cara lang diperkenankan itu?"

19o Hadits tersebtrt diriwayatkan oleh Al B.rl$ari pada bab pep€rangn
(t/4#51, jr.rga pada bab tr€u,an senrbelihan dan haran buruan (9/5517). Jtrga
diriu4,atkan oleh Mr:slim pada bab keirnanan (3/9/t270l, juga oleh At-Tirmidd
pada bab makanan (4/l8nl, irga ol€h ArFl{asa'i pada bab heunn hruan
(l/4358), juga oleh Ad-Darimi pada bab rnakanan (2/20fi1, dan juga oleh
Ahmad dalam kitab MtrsnadrUa 14f}y1,397,398,401, 406).

191 quditr tersebtt diriwayatkan oleh Abu Daud pada bab rnakanan (3ft79n,
dan juga oleh At-Tirmi&i pada bab rnakanan @n8581, neunun s€ielah
meriura5ntkannp At-Tirmi&i hdits ini ternrasuk hadib Sarib
[angka), karna kami fxlak rnendapailrannf kecuah melalui sanadtersebut
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beliau menjawab, "Dengan cam disernbelih dan dimakan, tidak harya
dipanggat keplang lalu dibuang."le2 11g. An-Nasa' i.

Dan dihalalkan semua jenis burung merpati dengan berbagai

narrra dan sebutannya, seperti jauzal (anak bunrng merpati), kwakhit
(merpati hutan), ruqab (merpati berbintik seperti polkadot), qatha

(burung dam), dan jenis lainnSa.

Begifu juga dengan bunmg kalkun, ilg$, burung merak, dan

berbagai jenis burung lainnya.

Sernua sepakat merrpe,rtol dan tidak kami temukan

ada pendapat png berbeda.

Namun khr.rsus unfuk.burung hudhud dan shumd $enis burung

png lebih besar dari pipit namun memiliki kepala dan paruh Snng

besar), ada beberapa riwaSTat dari Ahmad gang menyebutkan pendapat

57ang berbeda. Ada yang menyatakan halal unfuk dimakan, dengan

alasan karena keduanya bulon terrnasuk burung gang memiliki cakar

kulru, dan tidak pula dianggap buruk atau meniijikkan. Dan ada yang

hamm unfuk dimakan, dengan alasan bahwa Nabi $
melamng umafurgra unfuk membunuh bunmg hudhud, shurad, semut,

dan lebah.

Bagaimanapun, pendapat pertama lebih tepat, karena burung

apapun 1nng tidak mernbr.rnr mangsanya dengan menggunakan cakar

kuku, tidak memakan bangkai, dan tidak pula dianggap menjijikkan,

rnalo halal, seperti halnS;a burung-burung lain pada

umumnln.

192 gu611r tersebut oleh ArrNasa'i pada bab heunn bun:an
(l/4%0,M57), iuga oleh A&Darimi pada bab heunn kurban (2/19781, dan juga
oleh Ahmad dahm htab Musrndnl,a (2/197,2101-
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PamL Ahmad merryratakan: unb juhlah(benrkumn agak s€dildt
lebih besar dari unta biasanSla) hukumnya makruh trntuk dirnakan, b€gifu
juga dengan susu yang dihasilkan darinya. Daram kitab Al ui;ur-a, at
Qadhi menjelaskan: unta iulalah adatah unta png mernakan kotomn.
Apabila makanan yang di^.upnya kebaryaron bemajis, maka daging
dan susunya dihammkan. Namun jika rnakanannya lebih banpk tidak
bemajis maka dagingn5a dan susun5ra tidak dihammkan.

Akan tetapi pernbatasan unfuk asupan ynng bersifat
najis ini tidak dapat kami terrukan riwaSptuiSn dari Ahmad dan fidak
pula dinyatakan s@ara eksplisit olehnya. Namun tlal ifu dimungkinkan,

5nkni memakannya dapat ditolerir jika asupann5n lebih baqnk dari
sesuatu 5,rang tidak najis.

Al-taits juga menyatakan: Kenraknrtnn pada r.rnta iutatah l,*jih
kepada asupan png dikonsumsfur3p, !,aifu tidak mernakan yang lain
kecuali tinja dan sejenisnSia.

Ibnu Abi Musa mengatakan: mengenai hukum mernakan unta
iulalah ada dua pendapat, !,ang pertarna mernbolehkann5n dan 57ang
kedua mernakruhkannr, fidak sampai mengharamkannya. sernerrtara
pandapat inilah yang menlrdi perrdapat lrrxarn $nfi'i. sementara Imam
Abu Hanifah memakruhkan dag,ngnya, dan hukum ifu tenrs berlaku
hingga unta tersebut dikandangkan sampai beberapa uraktu larnanyra.

sedangkan Al Hasan mernbotelrkan daging dan s,sungra sebagai
rukhsah, dengan alasari karena heunn tidak dianggap naiis dengan
mernakan sesuafu yang naiis, buktin5n seorang o"rrrau- ktnmer frdak
dianggap najis sekujur fubuhnya, orang kaftr 5rang merrakan babi dan
makanan haram lainn5n tidak seam zahir dianggap najis, karena iika ia
dianggap najis maka fidak mungkin dapat disucikan dengan
berpindahnSn ia ke dalam agama Islam atau bersuci dengan pernanaian.
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Dan jikapun wb julalah itu dianggap najis, maka tidak mungkin dapat
disucikan dengan hanln dikandangkan saja.

Adapun landasan lrang mendasari pendapat lami adalah,
rirrrayat dari hnu Urnar, ia berlrata: Rasulullah $ melamng umatr3ra

unfuk memakan wrb julalah dan juga merninum susunya.l93 FIR. Abu
Daud.

Juga diriuayatkan dari Auullah bin Amru bh Ash, ia berkata:
Rasulullah $ melamng umahryra untuk menrakan wta julatah. yakni

mernakan dagingnlra, mernuat sesuafu di atasnya kectrali kulit, dan tidak
pula ditunggang, hingga dipelihara dan diberi makanan gang baik
sdama ernpat puluh hari.r% HR. Al Khallal.

Dan juga karena terb€nfuk dari asupan yang najis,
rnalo juga ternaiiskan, seperti halnya debu 3png najis.

*beda dengan penrinum khamer lnng tidak dianggap najis anggota
fubuhnla, l<ari?na khamer bul<adah .Eupann!,a sepanlang wal{fu
ataupun sebagian besar rnakanan Spng rnasuk ke.dalam fubuhn5,ra, tenfu
perrinum khamer juga m€rnakan malanan 3nng baik dan bemsih. Begifu
pula halnp dengan orang kafir.

PasaL Para ulama sepakat bahura kemakrtrhan dari
hennn lpng memakan najis termasuk unta julalah dapat
gugur dengan memeliharanyra. Namun mereka.berbeda pandangan

mengenai batasan pernelihamannya. Ada riuralpt dari Ahrnad 1nng
mengatakan bahura her,van yang najis arkup dipelihara dengan malonan

FnS baik selama tiga hari, baik ifu her,rnn dari jenis burung ataupun

,,, *di*" *r, dir-*-*" oleh Abu Daud pada bab rnakanan (3/glBS),
juga oleh At-Tirrnidd pada bab rnakanan (4/1824), dan juga oleh lbnu MaFh pada
bab hewan sembelihan (2/3L891.

r94 Hadits tersebut diriwaSratkan oleh ArNasa'i pada bab heunn kurban
(l/44591, dan juga oleh Al Baihaqi dalam ldtab As-Sunan(9/3351.
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binatang lainnya. Sebagaimana diriwayatkan dari lbnu Umar, Srang

menyebutkan bahwa Ibnu umar jika ia ingin memakan wfia jutalah

maka ia menahannln selama tiga hari.195

Begitulah pendapat yang din5ntakan pula oleh Abu Tsaur,

dengan alasan bahwa larnanSn wakfu yang dapat mensucikan strafu

heuran dari kenajisan maka wakfu tersebut juga berlaku unfuk heunn
lainnyd, sebagaimarn pensucian terhadap bagan bada4 ltnm5n.

Sementam riwagnt lain menyebutkan, bahwa unfuk jenis unggas
pernelihamannp cukup dengan tiga hari saja, namun unfuk jenis

binatang lain seperti unta, sapi, dan 57ang lainnla membufuhkan unkfu
empat puluh hari perneliharaan dengan rnalonan png bersih.

Begitulah pendapat yang dinlptakan pula oleh Atha, dengan

dalil riunyat dari Abdullah bin Amru (5nng disebutkan pada pasal

sebelum ini), dan juga karena binatang memiliki tubuh png lebih besar
dari unjgas, hingga pemeliharaan agar bagian dalam fubuhnya bersih
dari najis harus lebih lama daripada un$Fs dan heunn yang l€bih kecil
hinnya. Wallahu a'lam.

PasaL Mengendarai trrrta julakhjuga dimakruhkan-

Begifulah pendapat urnar dan anakryn 0,atmi hnu Urnar atau
AMullah bin Umar) serta ularna madzhab Hanafi. Dengan dalil riuaa}pt
dari AMullah bin Arnru, Nabi $ melarang urnahrya unfuk

mengendami vrrta fulalah.

Dan juga karena mungkin saja unta ifu mengeluarkan keringat
hingga pengendaranya terkontaminasi oleh keringatrga itu.

19s Abar tersebut diriua5atkan oleh AMurrazzaq dalam kitab Al Mtshannaf
$/877n, dan iuga oleh lbnu Abi syaibah dalam htab M,shannafnya (g/g3sl.
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PasaL Diharamkan memakan buah atau hasil tanaman
yang diirigasi dengan air najis atau dipupuk dengan pupuk
!/ang najis.

Mengenai hukum tersebut Ibnu Uqail mengatakan: kemungkinan

larangan unfuk memakan hasil tanaman gnng disirami dengan air najis

atau menggunakan pupuk yang najis hanp sekedar makruh saja, tidak
sampai dihammkan, dan fidak pula buah atau hasil tanaman ifu
dihukumi sebagai sesuafu yang najis pula, karena kenajisan tidak
mungkin diukur dari bagian dalam tanaman, seperti halryn damh Snng
mengalir pada sekujur fubuh her,ran yang memakan makanan Snng najis

hingga terbentuk menjadi da$ng dan susu png najis pula.

Begifulah pendapat sebagian besar ulama fiqih, di antamnSra

Imam Abu Flanihh dan Imam S!,af i.

' Sementara Saad bin Abi Waqqash memupuk tarnhnla dengan

kotomn. Dan ia p€rnah bed<ata: safu keranjang kotomn sarna dengan

safu keranlurg tFndum. 196

Adaprln landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

p€rtama) adalah, riurayat dari lbnu Abbas, ia berkata: Drlu pada zarrxrn

Nabi $ kami biasa menyeunkan tanah-tanah F"rl, namun kami

mernberi qpmt agar tanah ifu Udak dipupuk dengan kotomn
r*rr*;a.197

Dan juga karena tanaman itu fumbuh dari sestrafu yang najis dan

menyerap kenajisan ifu unfuk dibagikan pada setiap seln3n, rnaka

tanaman ifupun meniadi najis. Namun tenfu saia tanaman ifu dapat

menjadi bersih kembali jika diganti perairannya dengan air Snng bersih

pula. Sama halnya seperti unta julalah ketika sudah dipeliham dengan

baik dan dib€ri asupan png balk pula.

196 61rur tesebut diriwaptkan oleh Al Baihaqi dalam kitab ,4s.Sumn16/1391.
le7lbid.
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L739- Abu Al Qasim berkata: Barangsiapa
yang berada di dalam sifuasi darurat hingga terpaksa
memakan bangkai, maka ia tidak boleh memakannSra sampai
ia merasa yakin bahwa ia akan mati jika fidak memakannla-

Pam ulama sepakat menghammkan bangkai jika ada pilihan lain

unfuk dimakan, dan merelai juga sepakat membolehkannln jilo
seseordng dalam keadaan darumt dan tidak dapat menernukan sesuafu

yang lain untuk dirnalon. BgIitu pula hukumnya untuk hal-hal lain png

Landasan untuk hukum tersebut adalah firrnan Allah 18,

"Se.sungguhn5a Dk harya menglnmmkan atasmu bangkai, darah,

daging babi, dan (dagtng) hewmn gng disembelih dangan

narna) selain Allah. Tetapi bamngskp terpaksa (memakannSa),

bukan karena dan tidak (pula) melampui btu,
maka tidak ada doa bgintn " (Qs. Al Baqamh l2l:1731.

Menurut iirna ulama, oftmg Snng sedang dalam keadaan danrrat

itu diperbolehkan untuk memakan banglai yang orkup untuk

mengganjal pertrbrya salr hingga dapat mencegahqTa dari kerrratian

karena kelapamn. Dan menurut ijrna ulanra diharamkan bug,"!,. untuk
mernakan bangkai IIra ia sudah culmp kenlnng.

Namun ada perbedaan pendapat di antam ularna terkait hulflnn
mernalon bangkai hingga penrtrgn ken5rang. Pendapat yang paling

diunggulkan adalah, hal itu tidak diperbol€hlon.

Ifulah pendapat imam Abu Flanihh, salah satu pendapat 3png
diriwa5atkan dari imam Malik, dan salah safu qaul Imam Spfi'i.

AI Hasan menegaskan, bahwa omng tersebut hanya boleh
memakan bangkai hingga ia mampu berdiri di atas kukinF, karena agrat

pembolehannSn menunjukkan bahua bangkai ifu tetap diharamkan,

narnun dikecualikan bagi mereka gnng sedang dalam keadaan damrat,
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oleh karena itu apabila kedarumtan itu sudah berlalu maka hukumn5ra

kernbali lagi sep€rti sernula, yakni tidak boleh mernakan bangkai. Dan
juga karena setelah perukrya terganjal sesuafu, ia sudah tidak lagi

dianggap dalam keadaan darumt, maka fidak dihalalkan bagin!,a untuk

memakan ba"gLai sesuai dengan keterangan ayat di atas.

Pendapat kedua menyebutkan, bahwa oftmg 5nng sedang dalam

keadaan danrat itu boleh memakan bangkai hingga perutuiSra meftEa

kmpng.

Pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Bakar. Dengan dalil

riwaSnt dari Jabir bin Samurah, bahwasangn suafu ketika ada seomng

laki-laki 1nng singgah di daerah Harmh, lalu unta png bersamanya

alrtriqa rnati, rnaka ishingn pun berkata, "Kulifilah unh ifu agar kita

dapat menganrbil daging dan lernakqp untuk dimakan." t-alu suami itu

berkata kepada ishinya, "Tunggulah sampai aku tanyakan

kepada Rasululhh #." lrlu ia pun menghadap Nabi $..dan bertanp
tentang hal ifu kepada beliau. Kernudian Nabi $ bertanya, "Apakah

kamu maniliki kelumn 5ang dapt mancukupimu? hh-laki ihr
menjawab, 'Tidak ada." Lalu Nabi $ pun berkata, "Maka kamu boleh

.1e811p. Abu Daud-

Pada hadits tersebut Nabi $ tidak mernbatasi lald-lah tersebut

r.mfuk menrakan unta ifu sekedar unfuk mengganjal penrtryn saia. tagl
pula,. sesuahr laang diperbolehkan untuk mengganjal penrt maka

luga diperbolehkan unfuk mernakannf sampai ken3nng,

seperti halnya rnalmnan 1nng dihalalkan.

Namun dimungkinkan pula rxrfuk dipisahkan hukumnya sesuai

keadaan, 3lalmi antam kedarumtan SnnS akan tems berlanjut dengan

kedaruratan yang dihampkan akan segera bemkhir. Apabila

198 gu6i1r trzrsebut diriwaSntkan oleh Abu Daud pada bab makanan (3/3816),
dan juga oleh Ahrnad dalam htab Musnadnya 15/89,96,97,7041.
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kedarumtannSp d[Takini akan tenrs berlanjut seperti keadaan gnng

dialami oleh omng badui yang bertanya kepada Rasulullah $ tentang

hukum memakan bangkai pada hadits di atas tadi, maka diperbolehkan

unfuk memakan bangkai ifu sampai kenlpng, karena jika dibatasi

sampai terganjal penrtryn salr rnaka kedanrmtan itu akan kernbali

padanS;a dalam wakfu dekat, dan ia juga tidak dapat menyingkirkan

bangkai tersebut karena khauntir kedanrmtan yang akan kernbali

padanS;a ifu, dan mernakan sesuafu hanga sampai terganjal perut sall
membuat fubuh menjadi l€rnah, dan mungkin saia rnalah al<an

mernbuatrla mati.

Befteda halnSa dengan kedanrratan yang dapat diharap.l<an

akan segera berakhir, karena oftmg tersebut rnasuk merniliki sesuafu

1nng halal untuk dimakan setelah ihr beral{hir. Wallahu

a'lam.

Jika telah teftukti seperti itu, maka dapat disimpullon bahura,

kedaruratan 3png mernbuat ses@mng bol€h m€rnakan bangloi adalatr

kedanrmtan yang mengakibatkan ia merasa khauntir akan rnati iika ia
tidak mernakannya.

Ahrnad mengratakan: Kedanrratan itu dipabolehlon apabila
seseoftmg merasa khawatir alnn keselarnatan fruan1a, baik ifu karena
kelaparan, atau ktrauratir iika ia tidak mernakan bangloi ifu mal<a ia
fidak nxrmpu unfuk berjalan dan tertinggal oleh
perjalanannya hirrggu ia mati, atau khawatir jilo ia tidak mernakan
banskai itu mdo ia fidak mampu unfuk berkendam hingga akhiqa ia

rnati. Dan kedamratan ifu fidak terbahs dengan unkfu tertenfu.

Pasa[ Apabila seseorang dalam keadaan danrat,
apakah ia diurajibkan unfuk memalran banglni tersebut atau
tdak? Ada drra pendapat,

@I - Ar Mughni



Pertama Diwajibkan.

Inilah pendapat Masile, dan menjadi salah safu pendapat ulama

madzhab SSnfi'i.

Al Atsram meriwayatkan, Abu Abdillah (imam Ahmad) pernah

ditanya tentang hukum seseoftng yang sedang dalam keadaan dammt,
lalu ia menemukan bangkai, namun ia tidak . Imam Ahmad
menjawabnya dengan mengutip pemyataan Masruq 5nng mengatakan:

Bamngsiapa yang sedang dalam keadaan darumt narnun ia tidak mau

malon atau minum yang hukum awalnya diharamkan, lalu ia mati
karenanlra, rnaka ia masuk ke dalam neraka.

Pendapat inilah 57ang dipilih oleh lbnu Hamid. Derrgan dafil
frrnan Allah &, "Dan kamu jatuht<an @Ai sqdirt) ke datam

kdinman dangan bngan sqtdiri." (Qs. ru Baqarah t2l: 195). ndak
makan dengan unfuk melakukannlra sama saja

dengan menjafutrkan diri sendiri dalam kebirnman. Dan Alah $ juga

berfirman, "Dan jenganhh kamu manhnth dirimu sardhi. gnguh,
Allah Maha Panjapngkepdamu." (Qs. An-Nisa l4l:291.

Dan juga karena ketika ifu ia mampu unfuk mencegah dirin5n

dari kebinasaan dengan menggunakan rukhsah (keringanan) yang

diberikan Allah kepadan!,a, maka hukumnln urajib ba$nya untuk

mengambil rukhsah tersebut sebagaimana iika bersaman5a saat ifu ada

makanan yang halal.

Kdua: ndak wajib.

Dalilryn adalah riwayat dari Abdullah bin Huzahh As-Sahmi,
salah safu sahabat Nabi $, bahwasanya suatu ketika orang-orang

Romawi yang zalim menawannya di sebuah rumah, ia hanya disediakan

air yang sudah dicampur dengan khamer dan daging babi bakar selama

tiga hari, narnun ia sama sekali tidak menyenfuh makanan dan minuman

itu hingga tubuhn5n sudah tidak kuat lag, untrJ, menahan beban bemt
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kepalanya akibat rasa lapar dan haus yang dirasakan olehnya. Lalu
orang-orang Romawi ifupun mengeluarkannSn dari rumah tersebut
karena merasa takut jika tawanannya itu mati.

Kemudian hnu Huzafah berkata kepada orcmg-orang Romawi
itu: Allah S sebenamya telah menghalalkan bagiku unfuk mernakan

dagrng babi ifu atau meminum khamer yang kamu sediakan, karena saat

ifu aku sedang dalam keadaan darurat, namun aku tidak mau membuat
hatimu bergembim atas keberhasilan muslihafonu terhadap agarna Islam.

Dan juga karena pembolehan unfuk memakan bangloi bagi
'seseomng gang sedang dalam keadaan darumt adalah sebuah rukhsah
(keringanan) bag,nln, maka ia fidak diwajibkan hukumqn unfuk
memakan bangkai ifu, sebagaimana rul,hsah-ruLhsah lnng l+n.

Dan juga karena mungkin saja seseoftrng memiliki fuiuan\
tertenfu dengan menghindari kenajimn dan mengambil hukum yang
berlaku unfuk unurn seperti ifu, misalnSra ia tidak memsa enak hati atau
terlalu jijik dengan memakan bangkai tersebut, rnaka tenfu sala ia boleh
menjalani pilihannya tanpa mer.rs€r meninggalkan kamjiban unfuk
mernakannya

Pasal: Hal-hal lnng dihammkan menidi bol€h dikonsurnsi
kefika dalam keadaan darurat, baik k€fil<. sedang datam perplanan
ataupun bagi pemukim, karena aSat yang mernbolehkannS;a bersifat
utnun dan tidak mengikat pada sifat pe{alanan.

Kalimat pada fiman Allah 6i, ,,Tetapi bamngsiapa terpksa
(memakannjm)," adalah kalimat yang umum pada setiap omng lrang
sedang dalam keadaan darumt. Dan keadaan darumt bisa saja terjadi
kepada orang 5rang bermukim, misalnya kefika datang masa paceklik
yang menyebabkan penduduk smfu daerah merasa kelapamn dan tidak
merrdapati sesuafu 5ang halal unfuk dikonsumsi.

@t - At Mughni



I-agi pula alasan pernbolehannya adalah kebuhrhan unfuk

mempertahankan nlawa dari kebinasaan. Dan alasan ifu jauh l€bih

besar maslahafuiln daripada maslahat menghindari diri dari sesuatu gnng

najis dan menjauhkan diri dari konsumsi hal-hal 5nng dihammkan. Hal

ihr tenfu saja berlaku unfuk mursafir dan juga pernukim.

Namun dari pem5ntaan lrang eksplisit dari Ahmad dapat

disimpulkan bahwa bangkai tetap tidak diperboletrkan bagi omng Snng

mampu unfuk menufupi kedaruratannyra dengan cara merninta-minta.

Dan ada iuga riwagnt dariryTa yang , bahwa

mernakan bangkai ihr harrya menjaili nrkhsah bagi orang png sedang

dalam perjalarnn saia, karena orerng yang berrnukim masih

dimungkinkan baginlna untuk merrinta pertolongan kepada tetangga

atau orang-orang di sel<itaqn.

Namun pernptaan Afnnad ini terlontar karerra melihat

kebiasaan, karena biasanya orang png bermukim akan dapat dengan

mudah rnenernukan rnakanan yang halal dan dimungldnkan bagtnya

unfuk menufupi kedaruratann5n dengan merninta-minta, akan tehpi

darurat adalah sr.ratu hal yang bisa saja terjadi kapanpun dan

dimanapr.rn, fidak orlorp dengan melihat kebiasaan dan mernperkirakan

safu keadaan saja, namun pastinp ketrka kedaruratan ifu datang maka

bangloi meniadi halal, baik ifu keadaan png diperhmkan mexnang

seperti ifu ataupun fidak, dan ketika kedanratan ittr sudah hilang maka

mernakan bangkai strdah tdak dihalalkan lagi.

Pasa} orang lrang sedang dalam keadaan darurat
pada suafu perialanan lrang niatny'a berbuat maksiat

Para ularna rnadzhab kami berpendapat, bahwa ormg yang

sedang dalam keadaan darurat pada suafu perlrlanan y'ang niatnya

berbuat maksiat, mal<a ia tidak boleh memalon bangkai, misalnya
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seseoftulg pergi dari Jakarta menuju Jogiaka{ta dengan niat unfuk
mencuri, atau unfuk melakukan perbuatan dosa lainnya.

Dalilnya adalah firman Allah Si, "Tetapi barangsiapa terpaksa

(memakannya), bukan karena menginginkann5n dan tidak (pula)

melampui batas, mal<a tidak ada dosa baginp." (Qs. Al Baqamh [2]:
173).

Mengenai penjelasann5n Mujahid mengatakan: maksud dari
kalimat gairu baagin wa badin (yang diartikan dengan makna bukan
karena menginginkanryn dan tidak (pula) melampui batas) adalah:
tidak unhrk melakukan dosa terhadap kaum muslimin dan tidak pula
melanggar batas terhadap mereka.

Dan Said bin Jubair mengatakan: Apabila seseoftmg keruar dari
rumahnSra dengan niat unhrk merampok, maka ia tidak berhak unfuk
mengambil rukhsah apapun. Namun jika ia telah bertaubat dan
menghentikan maksiafurya rnaka ia boleh mengambil ruk'hsah yang
diberikan kepada mr:safir.

Pasal: Apakah oftLng lpng sedang dalam keadaan
darurat boleh menambah lebih dari satu bangkai?

Ada dua pendapat;

Perbma Ia boleh menambah lebih dari safu bangkai, karena
tidak ada larangan unfuk melakukan hal ifu selama ia melakukann5p
unfuk menghilangkan dan memenuhi kebufuhan
pangannya, narn-un ia tetap tidak boleh kecuali ketika
dalam keadaan darumt.

Bqfitulah pendapat Snng diryntakan pula oleh imam Malik.

Kdw: Ia tidak boleh mernakan lebih dari satu bangkai, karena
ifu artingra ia telah melonggarkan sesuafu png diperbolehkan har,sn
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unfuk keadaan darumt. Jika seandairya ada orang hin 9ang juga dalam

keadaan darumt, rnalo ia juga tdak boleh meniml banglai gang ia

ternukan kepada oftmg tersebr*, lor€na banglai ifu hur,lra

dip€6olehlon bagin!,a unfuk menghilargkan kedaruratannya, dan tidak

ada keadaan darurat png mengtnnrskan seseorang unfuk menjual

banglrai. Ia harrya harus membrikan bangkai ifu kepada orang tersebut

tanpa mencari keuntungan, selarna ia sudah merasa hilang

kedaruratannln.

L74O- Itf,asalah: Abu Al Qasim trerlrata: Barangsiapa

lrang melihat buah{uahan, maka ia boleh memakan buah-
buahan ifu, nitmun dengan di tempat ia

tarrpa boleh mernbawanlra-

Kernungkinan besar mal<srdrya adalah pada saat seseorErng

merasa kelaparan afiau dalam keadaan terpaksa, karena pernbahasan ini

dileta[kan s€tdah p"rnbuhu*n mengenai orang png sedang dalam

keadaan terpalsa-

Ahmad menSntakan: Apabih buah-buahan itu berada di luar

pagar (kebun), mal<a ia boleh mernakann5ra iika ia merasa kelaparan,

rurnun jika tdak (kelaparan) rnaka ia fidak boleh

Ahmad juga mengatakan: Hiil ifu dilatnrkan oleh sejunrlah

sahabat Nabi $. Akan tetapi iil<a hnh-buahan itu berada di dalam

pagar (kebun), rnala ia tidak boleh , karena hukumnya

sudah mendekati hamrn.

Alimad juga mengatakan pada kesernpatan lain: rukhsah ifu

hanSra untuk musafir, dan pada keadaan ifu omng tersebut tidak dalam

keadaan danrat lnng sebenamSa, karena kedaruratan mernbolehkan

seseoftng unfuk mernakan apa yang ada di balik pagar (kebun)

selolipun.
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Dan ada pula riwayat dari Ahmad yang menyebutkan bahwa
buah-buahan yang tidak berpagar menjadi rukhsah bagi siapapun untuk
memakannya, tanpa ada syarat lapar ataupun yang lainnya.

Pendapat tersebut (Srakni penrbolehan memakan buah-buahan

yang beradet di luar pagar) juga meniadi pendapat Umar, hnu Abbas,

dan Abu Burdah.

Diriwayatkan, dari Abu Zainab At-Taimi, ia berkata: Aku pemah

melakukan perjalanan jauh bersama Anas bin Malik, AMurmhman bin
samurah, dan Abu Burdah. Ketika ifu kami berlalu di sebuah
pepohonan yang penuh dengan buahnya, lalu mereka memakan buah
yang ada di pohon itu.

Juga diriwaptkan dari Umar, ia berkata: Boleh dimakan di
tempat namun tanpa dibawa p€rgi.199

Diriwayatkan pula dari Ahmad, ia mengratakan: Boleh dimakan
yang ada di bawah pohon. Dan jika tidak ada buah di bawah pohon
rnaka orang tersebut tidak boleh memakan apapun dari buah png di
atas pohon selama ia tidak membufuhkannya (karena kelapamn), dan

tidak boleh pula melemparnya dengan bafu atau dikepruk dengan kuyr,
karena hal ifu ternrasuk

Diriwayatkan pula, dari Rafi bin Amru, ia berkata: Aku pemah
melempar buah kurma milik omng-omng Anshar, dan aku tertangkap
hingga mereka membaruaku kepada Nabi $. [.alu ketika aku sudah
bemda di hadapan Nabi $, beliau pun berhnya, "Wahai Rafi, mengapa

kamu melempr bmh kurma milik mereka?' aku menjawab, ,,Wahai

Rasulullah, aku sedang kelaparan." Lalu beliau berkata, "Jika demikian,

maka l<amu melemprnja, l<amu cukup memakan apa jnng
ada di ba.4,rah pepohonan, inqa Ntah ifu akan cukup

lee Atsar tersebut diaunyatkan oleh AI Baihaqi dalam kitab As-sumn (g/3s9'l.
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magqtpnghnmu."zoo HR. At-Tirrnidd, lalu ia mengomentari: tndits
ini tergolong hadits hasan shahih.

Sernentara sebagian besar ulama fiqih berpendapat, bahrrra

memakan buah$uahan tersebut tidak dipertolehkan meski dalam

keadaan darumt. Datilnla adahh riwalnt dari Al Irbadh bin Sarilrah,

Rasulullah $ pernah bersaMa,

zl!
t7s a-l

oA

g'9; Y!r) eP, 75jtJLf
.."dL ,sr$,tI;S q'erl:, Sf

\b'-c l( "€rU t ,yi ? tr "o* yf

Q? l)

"K&huihh, bhtn 4bq * frdak manghalallan bgimu untuk

marwTrki rumh-runnh ahlul ldbb k@hli dengan seizin

luga frdak bleh mqnuld l<aum wnib mael<4 dan fidak pula

mqrnhn hah-hahan mae.l<a, selann mqe.ka telah manbail<an ap
gngdifiaiibten afrls mqel<a."201 141 AbuDaud.

Nabi$ juga bersaMa, "SaunguhnSa damh l<alian, hatu
l<alian, dan kehormabn l<alian, dihamnl<an abs gang lainrya seputi

Inl itu abs kalian pda hari ini (had ldul Adlial."nz

lMutafo Ahillt

z0o Hadit terseh"rt dirirra5ratkan oleh Abu Daud pada bab ftrad (3/26221, i$a
oleh At-Tirmi&i pada bab iual beli (3/1288l,, dan j,uga oleh lbrnr lvlaiah pada bab
pemiagaan (2/22991.

zol Hadis tersehrt oleh Abu Daud pada bab kepemimpinan
wilatph (3/3050). Namun hadits ini oleh Al Albani dirnasukkan dalam
hadib lernah dahm htab Dha'if Abi Daud (305).

202 gu6i5 tersehrt diriwayatkan oleh Al &rktari pada bab haii (VU39), iuga
oleh Mnslim pada bab pengambilan sumpah {3/29/1305,13(b), juga oleh At-
Tirrnidd pada bab hamba sahalp @/2L591, juga oleh lbnu'{vIaph
pada bab rrnnaiik Q/fi551, iwa oleh A&Darimi pada bab rnarnsik en9l6l,
dan fi.rga oleh Ahrnad dahm htab Musnadnya (l/23O, 4/337,5n7 39,N,4L1.
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Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwa5nt dari Amrubin Syuaib, dari ayahngn, dari

kakeknSn, dari Nabi $, bahwasanya suafu ketika beliau ditanya

mengenai hukum mengambil buah yang masih terganfung di pohonnya,

beliau menjawab, "Buah gng dimal<an oleh omng trury membufuhl<an

(karana tanp membawarya pergi tidak dianggap perbuabn

doa. Namun jika memhwanSa peryt mal<a ia dihanskan manfu5ar
denda dw lali lipt dari harga buah gng dihwn5n sqh dibmbh
hultullan.n2o3 At-Tirmidd mengatakan: hadits ini tergolong hadits

hasan.

Driunptkan, dari Abu Said Al Khudri, dari Nabi $,
bahunsanp beliau pemah bersaMa, "Apbila l<antu butatu pda
sebmh pgar kebun, nnka pnggilah rurilik kdwn5n sebngk tiga

l<ali, jilra ia men5ahut nnla mintalah kepdarya, nzilnun jil<a tidak ada
jawabn nnka mal<anlah bnp membuat pangntalan."zM

Hadits yang serupa juga diriwayatkan oleh Said dari Hasan,.dari
Samurah, dari Nabi &.205

Dan juga karena ifu menjadi pendapat dari pam sahabat 1nng
telah kami sebutkan n ma-narnanla di atas tanpa ada pendapat Snng
berbeda hirrgga zudah orkup disebut sebagai iima sahabat.

Apabila dikatakan, bahura Saad p€rnah menolak unhrk
m.mali.n bmh 5nng terlrtuh di lmr pagar kebun. IvIaka lorri katalon,
bahwa Saad-unfuk memakanqn bulnn b€rarfi ia berbeda

203 gu6i1r tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud pada bab hukurnan had
14/ 43901, dengan anad yarry slahk.

20a Hadits tersebut diriwa5ratkan oleh hnu Mafifi pada bab pemiagaan
(2/?ffi1, iuga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnln (s/8s,86), dan juga oreh Ar
Baihagi dalam htab ,As-Sunan(9/359,3601, dengan samdyang slnhih.

205 Hadib tersebut diriwayatkan oleh Abu Diud pada GU it a 8/26191, jwa
oleh At-Tirmidzi pada bab iual beli (3/72961. Al Albani mengatakan: hadib ini
tergolong hadib shahih.

@I - AI Mughni



pendapat dengan sahabat Nabf, $ yang lain, karena bisa sala seseorang

meninggalkan hal 1ang mubah karena tidak merrerlulennya, atau

sebagai sikap keshalelrurnla, atau karena merasa jiiik, sebagaimana

alasan Nabi $ tidak mernakan dlab heunn melata- lebih kecil dari

biaunk narnun lebih besar dari l<adal).

Adapun hadits-hadb 5png disebutkan oleh pendapat lain, ifu
sudah dil.:hususkan dengan hadib-hadits yang lorni sebutkan dan

dengan iina sahabat.

Apabih buah itu b€mda d dalam pagar kebun, maka tdak boleh

bagi siapapun unfuk mernasutAntn, dengan dalil riwaSpt dari Ibnu

Abbas, "Jika ada pagar prg menpganlp, mda buah ifu menlrdi hamm

dan lrgan dirnakan. Namun }lra tdak berpagar rnaka boleh kamu

62ft6rr."2)6

Dan iuga karena per*Baannlp dengan s€buah pagar

menunjul*an ke&ikiran p*fit r4p dan tiada perizinan r-urfuk mengambil

buahnya.

Bebempa ularna madz}ab kami mengatakan: Apabila pada suafu

kebun terdapat boneka penguslr bunmg (tnkni bialm disebut orang-

orangFn saunh), maka bondia ihr setam derrgan pagar, yang

artinSTa fidak boleh dan tidak boleh mernakan buahnya

kecuali dalarn keadaan danrmr

Pasal: Unfuk hadl pertanian, ada dua ritmlpt dari Ahmad

dengan pendapat yang berbeda,

Pqbnn Tidak boleh dirnakan, karena rul$sahnta hanp unfuk

buah+uahan saF hasil , tdak untuk hasil p€rtanian.

206 Abar tersebut disehdran oleh Al Albani dalam kitab Irwa At C,alil
(8/25201, mmun ia berkomentan Alcr tdak mendapatkan sanad unhrk riwayat ini.
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Ahmad juga menyatakan: Kami tidak pernah mendengar ada

yang mempertolehkan memakan hasil pertanian. Alasannya tidak lain,

karena buah-buahan diciptakan oleh Allah unfuk dapat dimakan secara

langsung, tanpa ditanak terlebih dahulu, dan hatipun langsung

menginginkann5n saat melihat buah-buahan, namun tidak demikian

halrrf dengan hasil pertanian

Kdua: Boleh dimalmn untuk hasil pertanian lrang dapat

dimakan mentah-mentah, seperti sayumn ataupun kacang-kacangan.

Adapun unfuk hasil pertanian 1nng tidak dapat dimakan s@am langsung

maka tidak boleh.

Namun lebih utama untuk btnh-buahan dan juga png lainnya

agar tidak dirnakan kecuali dengan seizin pemilikryn, sekaligus sebagai

antisipasi perbedaan yang mengharamkannSn.

Pasa[ Terkait dengan pemerahan susu heuran ternak,
juga ada dua riwaypt dari Ahrnad dengan pendapat yang berbeda,

Pqhma Diperbolehkan memerah susu heuran temak dan

merninumngra, asalkan tidak dengan dibawa pemgl. Dengan dalil rirrnyat
dari hasarU dari Samumh, bahwasangra Nabi $ bercabda,

a3t7 e
i ol'otifi;u^jr,q+e
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"Apabila kanu mqtanul<an seel<or heovan temak, dan

pemiliknSm benda di ddah5a maka mintalah izin kepadan5n, jika

diizinkan maka pemhtah asuryp dan minumlah. Namun iika tidak ada

pemiliknya di del<atrya mal<a berserulah sebanyak tiga l<ali (dengan

metnanggil nama atau dangan tqiakan), apabila pernilikng datang

maka mintalah izin kepadanga, namun iil<a tidak ada 5ang datang maka

pemhtah hatnn ifu dan minumlah, tanpa membawa pergi."2o7 HR- At-

Tirmidzi. . 
"*

Sejumlah ulama mengamalkan hal itu, serta menjadi pendapat

imam Ahmad dan Ishaq.

Kdua: Tidak boleh dipqah ataupun diminum susunlra. Dengan

dalil riwaSnt dari Ibnu Urnar, bahuasanyaRasulullah $ bersaMa,

'W- 
Y

;i of "€Ll

t, 
,. ,l . 

t*

a*:,U J>l

:j,;ii",*t(^,Jil"*;(* t:r & of d9(J'-- - l'), , l':', J LJJ ' l-v - ,

.lsU'ttyf a*t1 Ll
"Jangant sel<ali-kali lanu **r; "*u n'.r*, temak omng lain

k*uali dengnn seizinntp, arykah kamu senang jika dapur tempat

menyimpan mal<ananmu dibuka oleh omng lain lalu dirusak lenarinin

dan diarnbil makanann5a- Saunggrthnt/a ambing hewan sqeomng

adalah tempat menyimpn makanan unfuk dirinya, maka

207 Hadits tersebut diriwalptkan oleh Abu Daud pada bab jihad (3/2679), jusa

oleh At-Tirmidzi pada bab iml b)i (3/1296). Al-Albani mengatakan: hadits ini

tergolong hadits shahih.
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sekali-kali kamu mernemh susu heunn temak oftng lain kquali dengan
s eizinnya." 2o8 lMutafaq Atak)

L747. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Barangsiapa
llang sedang dalam keadaan damrat menemukan ada
bangkai he*nn dan roti yang fidak diketahui pemiliknya,
maka hendakngTa ia memilih memakan bangkai hewan.

Bq]itulah pendapat lnng dinlntalon pula oleh Saia Uin tvtusayiU

danTaid bin Aslam.

sementara Imam rraiit berpendapat, apabila dilpkini benar
bahwa orcmg tersebut dalam keadaan darumt, mal<a ia boleh memakan
tanaman hasil pertanian, atau memakan buah hasil perkebunan, atau
merninum susu hasil petemakan, meskipun adalah
kekhawatimn akan terpotong tangannya atau ia tidak diperbolehkan
trnfuk memakan bangkai heunn.

s'edangkan menurut ulama madzhab Syafi'i ada d,a pendapat,

Perbma senada dengan pendapat rnadzhab r*mi (!,kni
mernakan bangkai heuan).

Kdw: Mernakan roti atau makanan. 
.

Itu pula png menladi pendapat Abdulah bin Dinar. Dengan
alasan, bahwa oftmg temsebut masih dapat mengkonsumsi makanan

lnng halal rnaka ia tidak boleh memakan bangkai heunn, sebagaimana
jika makanan ifu memang diberikan oleh pemiriknSn kepada dirinya.

208 9u615 teisebtrt oleh Al Bukhari pada bab barang temuan
(5/2435l,juga oleh Mtrslim pada bab barang temuan wlg/tgsz), iuga oleh Abu
Daud pada bab frhad (3/26zsl, iuga oleh Ibnu MaJah p4a tu-pemiagaan
(2/2fi21, luga oleh l\,talik dalam N Muwathttn. ti/tilgZt), dan ;uga iteh
Ahmad dalam ktab Mr.rsnadnla e/6,57).
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Adapun landasan Snng mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya memakan bangkai hev;an telah

diperboletrkan dalam syariat melalui dalil lnng pasti, sedangkan

perrbolehan memakan roti milik orang lain adalah sebuah ijtihad, dan

tentu saja memilih dalil yarrg pasti lebih utarna daripada sebuah ijtihad.

Dan juga karena hak Allah dilandasi atas dasar kemudahan dan

toleransi, sedangkan hak manusia dilandasi atas dasar kekikimn dan

kesulitan.

Dan juga karena hak manusia mengtranrskan adanya ganti rugi,

sdangkan hak Allah tidak perlu ada pergantian kerugian.

Pasa} Apabila seseorang yang sedang dalam keadaan

darurat bertemu dengan orang lain 57ang mau memberinya
makan dan minum, maka ia dihammkan unfuk menolak makanan

dan minuman yang dibaikan oleh orang tersebut, dan fidak

dipe6olehkan pula baginya untuk beralih pada bangkai halan, kecuali

dirin5Ta"meftFa khawatir jika di dalam rnakanan atau minuman ifu

terdapat racun atau sesuafu yang mernbahayakan jiwanlra hingga

membuatrya jafuh sakit ataupun mati.

Pasal: Apabila seseorang lpng sedang dalam keadaan
darurat bertemu dengan orang lain gpng memiliki makanan,

narrtun orang tersebut tidak bersedia unfuk memberikannya ataupun

(dengan pengandaian ia menritiki sejumlah harta untuk

mernbelinp), maka tidak diperbolehkan baginya unfuk mengambil

rnakanan ifu dengan pat$a atau merebutrya dari pemiliknya.

Hendaknya ia bemlih kepada bangkai heunn yang tersedia baginya,

walaupun pemilik makarnn ifu orang 3png kuat hingga dikhawatirkan

diriq6 akan mengalami sesuafu yang buruk ataupun sebaliknln.

t
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. Adapun jika orang tersebtrt bersedia unfuk menjual
dengan harga !y'ang sesrpi dan orang 3nng berteadaan darumt mernihki
kecukupan unfuk mernbayamSra maka fidak'dihalalkan basrnya unfuk
memakan bunsk i hannn, karena ia mampu unfuk mendapatkan
makanan 5nng halal. sedangkan jila p€rrflik rnakanan hendak merrjud
makananqn dengan harga dtn kali lipat dari seharusnya, dan omng
yang berkeadaan darurat tdak kehabisan harta unfuk membelinSn, rnaka
ia tetap harus membelinya jtrga.

tain halrya jika tartan5a tidak arkup unfuk menrbalrar rnatmnan
ifu, maka kondisinya saat ifu sarna seperti hulorn oftmg rng frdak
memiliki harta sama sekali. Dan iika p€rnilik rnalenan hendak menlnl
makanann}Ta dengan harga png melebihi drn kali lipat dari lurga
serrestinya, maka orcmg png berkeadaan danJrat dapat menuntut
dikemudian hari unfuk dikernbalikan mng sisaqp karena ia hanlp t,rrrs
mernbaSar dengan harya yang sesuai dengan harga sernestinya, dan
pernilik makanan telah menjml rnalcnannta dengan cara yang fdak
benar, maka hukum orarg lBng dahm keadaan darurat k€ftka ifu s€p€rti
orcmg Snng dipaksa di bau,ah tekarnn.

Pasal oftmg lrang sedang berihram mengalarni
keadaan darurat dan menemukan ada bangkai hewan serta
hennn buruan.

Apabila seseorang lnng sedang berihraim mengarami keadaan
darumt dan ia menernulon ada bangkai h€il,?il serta heuran bunran

tBng hukumnlra dihammkan bagi omng 57ang sedang berihram), rnaro
ia harus mernilih bangkai heuran.

B%itulah pendapat Al Hasan, imam Malik, imam Abu Hanihh,
dan ulama rnadzhab Hanafi.

!

1,,.

@ - at Mughni



Sernentara Imam Syafi pada salah safu qaul berpendapat,

bahwa ia bol€h mernilih unfuk mernakan heunn buruan dan membayar

denda fidphnya.

B€Situhh pandapat yang din5ntakan pula oleh AsySSn'bL

Dengan alasan bahwa keadaan danrmt telah memperbolehkannSra

mernakan heunn bunran, dan dengan unfuk mefirakan

rnakanan Fng halal ia fidak lagi diperbol€hlon untuk mernakan bangkai

heunn.

Adapun landasan yrang mendasari pendapat kami (pendapat

p€rtarna) adalah, unfuk mernalGn bangkai

heunn tdah dipe6olehkan dalam q/ariat melalui dalil yang pasti,

sedangkan pernbolehan menrakan heunn bunnn saat sedang ihmm

bagi orang 5png mengalami keadaan darurat adalah sebuah iitihad, dan

tentu salr memifth dalil Fng pasfi l€bih utama daripada sebuah iifihad.

T€drcclrah ia fidak mendapati banglai heunn unfuk dimakan,

rnalo heamn hrruan itu bgleh dirnakan olehnya. Begitulah pemlntaan

dari Ahrnad s@rir elsplisit. Dengan alasan bahwa oftmg tersebut

memang b€oar+€nar dalam keadaan darurat..

Dan dikatakan, bahwa pada heunn burtnn ifu bagi omng lrang

berihmm terrdapat tiga penshamrnan, yraifu: penghamrnan unfuk

menrbr.rnuhnla, per{lharaman unfuk , dan penghamnnn

atas bangkain!,a. S€bab, heunn bunnn yang dis€rnbelih oleh omng 5nng

sedang berihmm dianggap sudah menldi bangkai, maka status

bangloirrya menidi sarna antara banglei heuran yang pertarna tadi

dengan hennn bunran ini, ditarnbah lagi d€ngan dtra penghamman

lainryla, 3aifu penghamman unfuk mernbunuhngra dan mernakannSra.

Mmun dafat juga difirwab, bahwa iika dalam kondisi darumt

heunn bunran ifu boleh disernMih, rnaka hasil sernbelihannya bukan

menidi bangloi. Oleh karena ifu, apabila omng yang berihmm itu tdak
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dapat menernukan bangkai heunn, lalu ia menyembelih heuran buman,

rmka heunn bunran ifu menladi heunn sembelihan 17ang baik baginlp

r.rnfuk dimakan, dan heunn semrbelihan ifu bukan termasuk najis dan

bukan pula bangkai. Maka dari ifu, penyembelihann5p pada bagian

tubuh Snng disyariatkan menjadi sebuah kehanrsan baginln.

PasaL Apabila seseorang lrang sedang berihram
menyembelih seekor hewan buruan karena mengalami
keadaan darurat, rnaka ia boleh mernakan her,rnn buruan itu hingga

kenlnng, karena dagrng 9ang dimalonnln adalah dagtng sernbelihan

yang tidak menjadi hak milik siapapun kecuali dirinlp, rnaka ia boleh

dirin5ra dengan daging tersebut sebagairrnna jika ia
menyernMih heunn yang dihalalkan.

Pasa[ Apabila seseorang ]rang mengaliami keadaan
darurat fidak dapat menemukan apapun unfuk dimakan,
rnaka ia diharamkan unfuk memakan sebagian anggota
tubuhnya untuk tetap hidup.

Namun beberapa ulama rnadzhab Syafi'i berpandangan lain,

mereka mernperbolehkan onmg tersebut unfuk melakukannla, karena ia

ditranrskan unfuk mernpertahankan nlawanya sendri dengan cara

apapun, sebagaimarn jik" ia menderita suafu pen5rakit lrang

"*-:;T"ffiYX, 
mendasari pendapat kami (pendapat

pertarna) adalah, bahwa memakan baglan fubuh sendiri mungkin saja

mernbuat dirinla rnalah menjadi tertunuh lebih cepat, hingga ia bisa

dianggap telah melakukan bunuh diri, apalagi tidak ada iaminan bahwa

dengan memakan bagian fubuhnSra sendiri ifu ia masih akan tetap hidup.
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Adapun terkait dengan mernotong anggota fubuh akibat

penlpkit yang m€nggerogotinyra, hal ifu berbeda dengan situasi di atas,

karena dikhawatirkan penlnkit ifu akan terus menggerogoti bagian

tubuhrya ]Eng lain jika bagian lrang berpenpkit Mak segekr

diamputasi. Jika seperti ifu rnaka ia diperbolehkan untuk

mengamputasi anggota tubuhn!,a dan meminirnalisir baha5n yang

menlfancam dirinlB, sebagairnara dip€rbolehlen mernbrrruh ses@rang

lrang men!rcmng dirinf n unun fidak boleh mernbunuhnga lorena unfuk

dirnalon.

FasaL Apabila seorang lrang sedang mengalami
keadaan darurat fidak menemulon apa-apa selain marlrsia
yang diharamkan darahrya, maka ia tidat boleh
membunuhnyra- Itu sudah menldi ijrna pam ulama. Dan fidak boleh

pula mernotong bagian fubuhnya, baik orang itu seorang muslim

ataupr.rn lefrr (dmrni). S€bab, orang ihr setam dengannSB, rml<a Udak

diperbolehlon bagnlp untuk mernpertahankan nlau,anla dengan-

mernotorg fubuh oftmg hin. Dan tidak ada pula perbedaan

mengenai hal fof.

Sedangkan jika omng ters€ht dihalalkan s€p€rfi l<aftr

harbi atau murtad, rnala menurut /dl Qadhi orang itu boleh dibunuh dan

dirnalon unfuk mernperhhankan nlnwanya, karena hutun mernbunuh

omng tersebut dip€rbolehlon-

Begihrhh pendapat 1nng dins,atakan pula oleh ularna rnadzhab

Syaf i. Dengan alasan karena ormg tersebut fidak ada penghamrnan

atas darahn5;a, rnaka hukumnla setara dengan binatang buas.

Apabih orzxilg tersebut diternukan dalam keadaan tatrras, maka

ia boleh dirnakan, karena hukum memakannya dip€rbol€hlnn setelah

dibunuh t€rlebih dahulu apalagr II<a ia rnati tanpa dibunuh.
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Apabila ia menemukan jasad manusia yang maksum (terjaga

psadnp hirggu tidak membusuk dan tidak pula dimakan serangga),

mal<a menurut ulama madzhab kami jasad tersebut tidak boleh dirfiakan.

Sernentara menurut Imam syafi'i dan bebempa ulama madzhab Hanafi,
jasad tersebut boleh dimakan, dan jasad itu seharusn5n l€bih

dipeftoletrkan karena pengharaman atas oftmg png masih hidup lebih

besar daripada ormg yang sudah mati.

Adapun landasan yang mendasari pendapat ulama ma&hab
kami (pendapat pertama)adalah, sabda Nabi $,

'1rr*F,yijrr*:*
"Mqnabhkan fulung jenaah Sang sudah mati sna seputi

mqtnblil<an fulang omngtarrg masih hidup."

Sernentara Abu Al Khaththab lebih mernilih pendapat, bahwa

orang ynng sedang dalam keadaan darumt tersebut boleh mernakan

lasad yang malrsum. lalu ia berkata: hadits tersebut tidak dapat

dijadilan landasan unfuk pendapat mereka, karena 5Bng dimakan

adalah dasingnya bukan tulangnya. Dan yang dimaksud hadits tersebut

adalah persanaan hukum pada dasar penghammannyra bukan pada

kadamln. Buktinya, keduanya berbeda dalam masalah qishash,

penlmirnn, dan ka,vajiban unfuk mempertahankan oftmg

Spng masih hidup dan tidak untuk orang yrang sudah mati.

1742- Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila fidak
ada makanan lain lrang dapat dimakan kecuali sebuah
makanan milik orang lain Spng fidak mau dijual oleh
pemilikn5Ta, maka makanan itu dapat diambil dengan cara paksa agar

oftmg grang sedang dalam keadaan darumt ifu dapat mempertahankan

hidupn5n. lalu setelah itu ia harus mengganti makanan ifu sqsuai
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dengan Terkecuali jika pemilik makanan itu merniliki kondisi

kedanrratan lrang sarna.

Unfuk lebih jelasnya kami sampaikan, bahuaasaryra jika

seseoftmg sedang dalam keadaan danrat, dan ia hanln dapat

menerrukan safu-safunya makanan milik orang lain, rnaka hams dilihat

terlebih dahulu, apabila perniliknya memiliki kondisi kedanrmtan yang

sama maka pernilik makanan ifu lebih berhak atas makanannya dan

tidak ada seorang pun yang boleh merebut makanan ifu dari dirinya,

karena ia pun sedang dalam keadaan darumt yang sama. Apabila ada

yang mengambil makanan ifu dari dirinya dan kemudian ia mati, maka

oftmg tersebut harus mernpertanggung jar,rabkan perbuatannya, karena

ia telah mernbunuh pemilik makanan ifu dengan cara yang tidak

dibenarkan.

Apabila p€rniliknt/a tidak dalam keadaan darurat, maka ia
dihanrskan unfuk merelakan unfuk diberikan kepada orcng

yang sedang dalam keadaan darumt, karena pernberiannya akan

orang itu dalam memperhhankan hidupnya, sebagaimana ia

dihanrskan trnfuk berusaha dengan segala unfuk

menolong omng yang sedang mengalami kebakaran atau terrggelam.

Apabila pemilik makanan itu tidak melakukannya, maka orang

5nng sedang dalam keadaan darumt berhak unfuk meruumpas makanan

itu darinya, karena ia lebih berhak atas makanan ifu daripada

pemiliknya, walaupun dalam proses pemmpasan ifu ia terpaksa harus

berkelahi atau berjuang melawan pemililqn, maka ia harus

, dan jikapun ia terbunuh dalam proses temsebut maka ia

mati dalam keadaan syahid dan pembunuhn5n hanrs mernpertanggung

jaurabkan kernatiannya

Apabila dengan perampasan ifu mengakibatkan pemilik

makanan terbunuh, maka pemilik makanan ifu mati dalam kesia-siaan,
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karena ia telah berlaku zalim dengan mernpertahankan

sampai hams berkelahi dengan ormg yang sedang dalam keadaan

darumt, dan hukumnya sama seperti omng png memulai meldkukan
p€nyerangan tertndap orang lain tanpa alasan tertenfu narrun
korbannyra berhasil mernpertahankan diri dan membunuhnya

Hanya saia, jika makanan itu dimungkinkan unhrk didapatkan
dengan cara diMi atau dimintai kerelaannlra tanpa hanrs melalnrkan
perkelahian, rnaka hal ifu harus dilakulon terlebih dahulu. Jika
seandainya pernilik makanan hanya mau meniualnya dengan tnrsa !,ans
melebihi dua kali lipatln, maka menurut Al eadhi onmg SBng sedang

dalam keadaan darurat ifu boleh menyeftmgnlra, narnun akan lebih baik

iil<a hal itu fidak dilalnrkan jika masih bagny" untuk
mendapatkan rrakanan ifu tanpa ada perkelahian.

Apabila omng 1nng sedang dalam kadaan darurat mernbalnr
dengan harga yang melebihi dua kali lipat dari harga sebenamya, maka
ia di kemudian hari dapat menuntut untuk dikembalilon sisa uangn5ra,

karena ia hangra tmnts membagnr sesrrai dengan t*. as}of.

Dan bagi omng yang sedang dalam keadaan darurat ifu fidak
berhak mengambil lebih dari lnng ia bufuhkan, sebaairnana

dari Abu Huraimh, ia berkata: Kami perrnh bertanSra

kepada Nabi $, 'wahai Rasulullah, apa lnng dihalalkan bagi lorni dari

harta saudarEnla (t/akni orang lain sesarra muslim) apabih ia dalam
keadaan darurat?" Nabi $ menjawab, "Makan di tanpt bnp
membawm pqgi dan minum di ternpat bnp membqa pgi.'mg

Pasal Apabila kelaparan sr.rdah semakin meluas di
suafu musim paceklik hingga kedaruratan menimpa beglfu

209 Hadits tersebut diriwayatkan oleh lbnu Maji.t pada bab perniagaan
l2/23O31.
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banfk ortn[J, lalu ada sebagian orang yang memiliki kemampuan

sekdar untuk menuhrpi kebufuhan dirinya dan anak-anaknla, maka ia

tidak diharuskan unfuk memberikan makanan miliknSn unfuk orang lain

dan mereka irya fidak berhak untuk merampas makanan itu dari

dirinS,ra, karena dengan mercrmpas makanan ifu akan merrbuat omng

tersebut dahm keadaan danrmt dan akan semakin memperluas kondisi

kedaruratan.

Begitu puh iilta sekelompok omng sedang melakukan perjalanan

jauh, dan sahr omng di antamnSra memiliki bekal yang hanp cukup

unfuk dirinya salr tanpa ada sedikitpun kelebikin, maka orzrng tersebut

tidak diharuskan untuk mernberikan bekaln5a kepada orcng yang

memerlulraru

Namun para ularrn madztnb kami tidak mernbedakan antara

sifuasi ini dengan sitnsi sebelumn5n, yakni tetap marajibkan kepada

pemilik malonan unfuk mernberikan banfuan kepada orang png lebih

membufuhkanrrya unhupun setelah.itu pemilik makanan akan memiliki

kondisi !,ang sarna se,perti oftmg yang dalam keadaan danrat ifu.

Dengan alasan bahwa saat ifu ia masih belum mengalami keadaan

darurat, s€danglon SEng lain sudah, maka diuniibkan baginln unfuk

mendahululmn k€bufuhan orcmg yang sedang dalam keadaan darurat

itu.

Adaprm landasan png mendasari pendapat kami (pendapat

pertarna) adalah, bahwasanln perbuatan itu akan menyebabkan dirinya

sendiri dan anak-anakryp terjertrmus dalam kebinasaan, oleh karena ifu

ia tidak trarus melakukan hal ifu, sama seperti jika seseomng mampu

unfuk menolong orang lain ynng sedang tenggelam nalnun dengan cara

menenggdamkan dirirya sendiri.
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Dan menjerumuskan diri sendiri dalam kebinasaan ini dilarang
ol€h Allah l&,'Dan fiangpntah kamu jatuhkan (diri sqdiri) ke dahm

k&htasan dangan bngan sendiri." (Qs. Al Baqamh t2]: 195).

L743. Masalah: Abu At Qasim berkata: fidak ada
hrangan untuk memakan dhab (hewan melata lebih kecil
dari biaurak namun lebih besar dari kadal)-

Mernakan dagng dlabiniditnhlkan oleh sebagian besar uhnxr,
bahkan oleh para sahabat Nabi $, di antamnp Umar bin Khaftthab,

Ibnu Abbas, Abu Said, dan sejurnlah sababat lainnya- Abu Said

mengatakan, 'Kami kahngan sahabat Nabi $ lebih senang iil<a

db€rikan hadiah berupa dhab dalirpadra dib€rikan aSrarn.' Urrnr iuga
b€rlota; "AI{u tdak akan merasa senarg jika setiap drlaD digantikan

ternpahrya dengan a!,am Snng gernuk sekalipun. Dan aku akan mngat
s€nang jika dalar.n se{iap saxangn}E terdapat safu atau &n dlnb yarg
dapat altu ambil."2lo

Di antara ularna png menghahlkannla adalah imam lvla[k, Al-
[.aib, Imam S!Efi'i, dan lbnul Munzir-

Serrentara lrnam Abu Hanihh dan Ats-Tsauri

bahwa dagng dlnb itu dihammkan. Dengan dalil riwalnt dari Nabi $
bahwasanya Miau nplarang unfuk menrakan daging dliab.2lt

Hadits lang s€rupa iuga diriwayatkan dari Ali.

Dan jqga karena dlnb ifu meqgirit, rnala hukumnya satrn

seperti mustrng.

210 65ur tersehrt diriwaptkan oleh lbnu Abi qpibah dalam kitab adhJhaifah
(8f271,2721.

2rr Hadib terseh.t diriunyatkan oleh Abu Daud pada bab rnakanan 13/37%1,
dmsan sar:rdr4rr:gtnsan-
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Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertarra) adalah, rirruayat dari Ibnu Abbas, ia berkata: Suafu ketika aku

bersama Rasulullah $ dan KhaM bin Walid datang ke rumah

Maimunah, di mna kami diiamu dengan seekor dtab ryangdipanggang.

Namun kefil<a Nabi $ dipersilahkan unfuk makan, "lni kami sediakan

daging dhab wahai Rasulullah." Dengan s€rta merta Nabi $
tangannya untuk menlluh dari daging ifu. lalu aku pun

bertanya, "Apakah da$ng ini diharamkan wahai Rasulullah?" beliau

menjawab, "Tidak, narnun hann ini frdak ada di daemh asalku, oleh

l<arqn itu aku frdak terlafu matyl<aing." Khalid berkata: Maka alil
langsrng menarik dagrng ihr unfuk lebih dekat denganku dan aku

langsung di hadapan Rasulullah *?12 (Mutbhq Naihl

hnu Abbas mengatakan: Rasulullah O fidak memakan da$ng

dlnbl<arqtr meftrsa jijik, namun dlnb rrel,lrnh dirnalnn di atas satu meja

rnalon dengan beliau. Apabila hul$m mernakannSTa dihammkan, maka

frdak mungkin Rasulullah $ mengizinkan daging itu ada di atas melr

rnakan ternpat beliau rnakan.2l3

Umar juga mengatakan: Rasulullah E fidak mengharamkan

dagng dlnb, nilnun beliau merzs r ffi terhadap heuran ifu, kalau saja

aku yang dib€rilon dhabiurnal{a aku akan langsung mernakannya.zl4

2r2 Hadits temsebut oleh Al BuLhari pada bab rnakanan (9/54OOl,
juga oleh Mr:slim pada bab heunn hmnn (3/$nil31, !.rga oleh Abu Daud pada
bab makanan (3/37941, iuga oleh ArNasa'i pada bab haran bun:an
(7/4327,4328), iuga oleh Ibnu I\,IaFh pada bab heuan hrruan (2/324ll,juga oleh
A&Datimi pada bab heuan buruan e/z0ln, dan jusa oleh irram lt{alik dalam .4/
Mrwathtlm'l2/l0/9@1.

213 61ra tersebut diriwaptkan oleh Al Bukhari pada bab pemberian hadiah
(5/25751, juga oleh Muslim pada bab heemn bunnn 13/#/1544.1545), juga oleh
Abu Daud pada bab makanan (3/37931, dan juga oleh Ahmad dalam htab
Mnsnadrya (l /255,322,340,Un.

214 65ur tersebtd diriwaptkan oleh Muslim pada bab harnn bunnn
(3/49/1il5.1546).

-.-
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Dan juga karena hukum aunl unfuk mernakan sesuafu adarah
dihalalkan selama tidak ada dalil }nns mengharamkan, dan tidak ada
dalil yang mengharamkannya, maka hukumnya tetap pada pernbdlehan,
karena mernang tidak terbukti ada larangan dari Nabi $ ataupun
pengharaman. Bahkan kami telah manyebutkan nilD?-norrxr sahabat
beliau yrang menghalalkannSra, tanpa ada safupun dari mereka png
berpendapat lain, maka ifu sudah cukup unfuk dikatakan sebagai ijrna
sahabat.

Pasa[ Beglfu pula dengan hukum hyena.

Ada beberapa rirrnSrat png mernbolehlonnya sebagai nrkhsah,
di antamnya riwa5nt dari saad, hnu umm, Abu Humirah, urunh bin
Zubair, Ikrirnah, dan Ishaq.

ururah mengatakan: Bangsa Arab sampai sekarang rnasih
memakan hyena, dan tdak ada lamngan sarna sekati unfuk
mernakannlra

Namun Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsanri mengha=rmriannlra,
dengan alasan bahwa hyena ifu ternrasuk birntang buas, dan Nabi $
telah melamng umatr5ra unfuk merrakan heuran btns yang merniliki
taring. Dan hyena memiliki ciridri itu; maka hukumnln pun rnasuk
dalam kanmuman lamngan Nabi $ tersebut.

Pendapat sempa juga diriuayatkan dari Said bin Musayib.

DirivraSlatkan dari Nabi $, bahwa *atu ketika beliau ditanf,a
tentang hukum mernakan hyena, namun betiau menjawabnSra dengan
balik bertanya, ".ManangnSz ada omng Sang mqd<an hrptn?,215

215 gu611r tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada bab rnakanan (4/]]rg2),
dan juga oleh Ibnu lGjatr pada bab heunn buruan (213%n-

f'.
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Adapun landasan SBng mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwayat dari Jabir, ia berkata: Rasulullah & p.-ah
mempersilahkan kami unfuk memakan hyena, lalu aku bertanya kepada

beliau, "Apaloh hyena ini termasuk heunn buruan?" beliau menjawab,
4' tttp.

Hadits ini pula yang dijadilon dasar oleh Ahmad untuk
mernperkuat pendapatrya.

Pada riwayat lain disebutkan: Jabir berkata: Aku pemah

bertarya kepada Rasulullah C mengenai hulrurn mernalon hyena

(dubuld, lalu beliau menlaurab, "Hyrua ifu tqnmruk heuan bunan, dan

hukunn5p s&ra dangw hbas kefrle dihnt oldz omng gng sdang
bqihmn." FIR. Abu Daud.

hnu Abdil Barr merqptakan: Hadits di'atas ini sama set<ali tidak
bertentangan dengan hdits Nabi $ png melarang umatry'a unfuk

mernakan heuran hns yang m€miliki bring, karena hadits ini lebih kuat.

Dan lorni katalon, bahwa m€rnang tidak ada pertentangan,

karena hadits ini s€bagai pengtrhusnsan dari kanmuman hadits

sebdumryra, dan kel$atan riuaSlat fidak menpdi p€nting dalam
pengkhnsusan, kmena kqnnuman dalil Al Qurtan pun bisa dikhr:suskan

dengan hadits ldnbantl alnd lgakni hadits slnhih atau lainnya grang

perirrnSatanryn b€rasal dari safu omng).

Adaptrn riuralpt png menyebutkan, "Manangn5a ada omng

Wg mqTnbn h9run? ini merupakan potongan dari sebuah hadits

Fng crJnrp pan}ilrg 3nng diriuralptkan oleh Abdul Karim bin Abul
Mukhar!, dan ia ternrasuk perawi 1ang tidak dianggap periwa57atannSn

oleh ularna hadits.

tagl pula ada png mengatakan bahwa hyena tidak merniliki

taring, dan aku mendengar bahrrra seluruh Slgir5p sama rata seperti
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rangkaian gerigr alas kaki kuda- Dengan dernikian hyena fidak maflrk
dalam kanmuman hadie yang rndarang hal ifu. Wallahu a'lam.

L7M. Masatah= Abu Al Qasim berkata: Iarangan
unfuk memakan tiryq (semacam obat penawar racurr),
karena di dalamnya terrdapat unsur daging ular-

Tirwq adalah obat yang dapat menyernbuhkan seseorang dari
sebuah racun, namun obat tersebut diracik dengan mencampurkan
daging ular, maka obat telsebut dilamng untuk dimaron ataupun
diminum, karena daging uhr turlnrrnnya haram. sernentara Flasan dan
Ibnu sirin haryn menrakruhkarurya. Bahkan AslA,abi dan Irnam tr,Ialik

membolehkan sebagai nrkhsah, karena menumg h berpendapat bahwa
daging ular itu boleh dirrdlon.

Pendapat. knarn qE{ili juga hampir serupa, karena ia secara
urnurn mernperbolehkan korrsrrnsi obat Snng diramu dmgan campumn
unsur hamm.

Adapun landasan lnng rn€rdasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, bahruasanga hulgrrtr memalian dqgins ular hulnrrrurya
haram, sebagairnana telah lorni sebdumrya, dan
pmgobatan dengan unsur hamrn ifu irya tdak
diperbolehkan, dengan dalil sabda l{abi Sf,

,i# 
? r q il ;w'y;L;.p },r lf

"So*nnitr* Albhe fidak mafizdit<an pary,anfutwr bgi
umatku dari sanafu gang dilmmmlan."

Pasal ndak diperkenankan bagi umat Nabi
Muhammad unfuk berobat dengan lnng haram, dengan sesuatu
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yang ada unsur hammnln, utu, d*sah meminum sesuafu yang

diharamkan seperti kencing keledai, atau dengan memakan daging yang

dihammkan, ataupun derrgan menkonsumsi sesuafu yang memabukkan

seperti minuman khamer. Dengan dalil hadits yang telah kami

sebelumn3n. Dan juga riwaSBt dari Nabi $, ketika beliau

ditangp tentang hukum penggunaan minurnan anggur sebagai obat,

beliau menjawab, "Ifu bubn tqtnsuk obt, melainkan pen5nkit."

PasaL Dihalalkan untuk mesnkan buah atau makanan

lain 57ang terdapat ulat di dalamrya" seperti di dalam semangka,

apel, melon, cuka, atau yang hinnla, selama pemakannya tetap

menikrnatinlp atau tirhk merasa iiiik, karena unfuk menghindarin5a

akan menyrlitkan.

Dan diperbolehkan pula mernakan buah atau makanan hin

beserta kulifuiya, atau funasnya, atau debu kail Snng menyertainSn.

Namun jika dibersihkan terlebih dahuh malo itu akan lebih baik,

sebagaimana diriuraSBtkan dari Nabi $, bahunsanl,a suafu ketika beliau .

dib€rilon kurrna yang sangat bagus lanlitasnla, Ilarnun beliau masih

dan memreriksanya lagi trr,fuk mernastikan tidak ada

ulat di dalamnya.zro

Dan itu mngat bagus sekali.

1745- lvtasalah: Abu Al aasim berkata: l-arangan

untuk memakan heuran bunran yang dipanah dengan panah

216 gu6i5 tersebut diriwa5ratlon oleh Abu Daud pada bab makanan (2/fi321,
dan iEa oleh Ibnu MaFtr pada bab rnakanan Q/33331, dengan samd trrrg
&alrill
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beracun, iika diketahui bahwa ftrcun ifu turut berperan
dalam mematikan heunn buruan ifu.

Hukumn5n seperti ifu karena heunn yang dibunuh dengan

menggunakan racun hukumrya dihammkan, sedangkan heunn 5ang
hanya dibuhuh dengan menggunakan panah sala maka hukumn5n
diperbolehkirn, apabila dua hukum antara diharamkan dan
diperbolehkan menjadi safu maka harus didahulukan pengharamann5n,

sebagaimana jika hamn bunnn ifu teuns akibat dua panah 5nng
dilepaskan oleh dua omng, safu omng muslim dan Spng lainryn majusi,

atau hewan buruan lnng tanras diterkam oleh dua anjing, safu anjing

5nng terlatih dan 5nng lainnln tidak, atau diterkarn oleh dua anjing, safu

anjing yang terlatih dan 5nng lainnya fidak diketahui keadaannyra,

ataupun het,r;an buruan l,ang telah berhasil dipanah narnun ditemukan

telah tenggelam di dalam air, atau terFtuh dari atas bukit, atau terinj,ak

oleh her,r,lan Snng lebih besar.

Adapun jika dilBkini bahwa racun itu fidak ikut berperan dalarn

mernatikan her,van buruan tersebut, mlsalnya anak panah yang melesat

lebih cepat hingga raqrnnlra berceceran jatuh di perialanan, maka
hewan buruan ifu hukumnya boleh dirnakan, k#ena unsur

sudah tidak ada hgi:

L746- Masalah: Abu Al Qasim berkata: L^arangan
unfuk memakan heunn lrang bertempat tingsal di air namun
hidupn5la dihabiskan di daratan sebelum disembelih.

Semua heunn laut Sang hidupnSn di daratan tidak halal unfuk
dimakan kecuali disenrbelih terlebih dahulu, seperti burung laut, kura-
kum, anjing laut, dan lain sebagainSn. Kecuali untuk hewan laut yang

tidak ada aliran darahnya, seperti kepiting, rnaka heuan-hewan air ifu
boleh dimakan tanpa harus disernbelih.
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Ahmad menyatakan: Tidak ada larangan untuk memakan

kepiting. [-alu ia ditanya: Apakah han s disenrbelih terlebih dahulu? Ia

menjaurab: Tidak perlu

Hal ifu dikarankan rnal$ud dari penyembelihan adalah

mengeluarkan darah dari heuran yang disembelih dan unfuk

menrperlezat dagingnya setelah damtrnya dikehnrkan, sedangkan her,rnn

1Bng tdak mengalir darah di tubuhnSp rnaka tidak perlu lagi untuk

dis€rnbelih.

Lain halnla dengan heunn-hqran air Snng kami sebutkan di

arrral tadi, heuaan tersebut hukumn5ra fidak halal keqnli jika sudah

disarfielih.

Ahmad men5,atakan: Aniing laut hanrs disernbelih terlebih

dahuh. Dan aku tidak melihat ada lamngan wrfuk memakan kum-kura

apabfu sudah disernbdih. Begitu juga dengn hukum penyu yang sudah

disembelih.

Sernentara ada juga ularna Fng b€rp€ndapat bahwa heunn-

heuan itu dihahlkan tanpa harus disernbdih terlebih dahulu. Dengan

dan sabda Nabi $, '(Iaubn iht) sd aimSp dan halal bngkai
hmrurya."

Dan juga karena heunr.heuan ihr sama seperti ikan dan

kepiting png hidupryn di lautan, maka hukumnla halal tanpa harus

dbqrbelih.

Abu Bakar Ashshiddiq juga @apat: Serntra heuran 5nng

ada di huhn telah diserrbelihkan oletr Allah untuk L1i-.217

2rz Arsar tersebnt diriwayatkan oleh M-Daraqtrthni (4/269/L21, dan iuga oleh
Al Baihaqi dalarn htab At-Sur:r.n(9/2521.
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Imam Ahmad juga meriwagratkan, dari Syumih, bahuasanlp
Nabi $ pernah bersaMa, "segala sanafu gng ada di rautan tdah
disqnbelihl<an."218

Diriuagntkan pula dari Nabi $, "fuungguhnSa Attah dl tetah

manganbelihkan sqala squafu 3ang da di datam laubn unfulr amk
** 44rn."219

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
p€rtama) adalah, bahwasanSra heunn-heunn ifu hidup di damtan dan
merniliki darah, maka fidak halal hutrumqn untuk dirnalon
sebelum dis€rnbelih, seperti halnya burung, karena para ularna tidak
berbeda pendapat mengenai kehanrsan menyernMih bunrng sepanlrng
pgngehhtmn lGmi. sedangkan unhrk hadib-hadits yang diriual,atkan
dari Nabi $, kernungkinan maksudnla adalah heunn-hewan }nng tidak
akan dapat hidup kecuali di dalam hutan saja, seperti ikan dan
sebangsanya- Dan juga karena il<an fidak mungkin ,nfuk disernbetih,
kmena il<an harus dikeluarlon dulu dari air sebdurn dis€rnbelih dan iika
sudah ditharkan dari air rnaka il<an itu-akan rnati dengan smdirinya.

Pasal: Adapun heuan-heuan lain 57ang fidak dapat
hidup kecuali di dalam air, seperti il.ari, mal.. hukumnya
hatal untuk dimalon tanpa harus disembelih.

Kami fidak menernukan ada seonmg pun yang berbeda
pendapat terkait hal ifu, dan dengan se(nua hadits yang,telah lomi
sebutkan sebelumnln juga memperlruat pendapat tersebut.

218 gu6ib itu disebutkan oleh Al Bukhari daram mngkaian komentamlra pada
bab heunn sembelihan dan heuan bunran (g/SD.

219 Hadits tersebut diriunyatkan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab As-surran
14/267,2691.
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Diriwayatkan pula dari Nabi $, "Dihalall<an bagi umat ini dua

rnam bangkai dan dm macam damh, adaptn unfuk

adalah il<an dan belalang.."

Riwayat shahihjuga menyebutkan, bahwa Ubaidah dan teman-

temann5a pemah menernukan seekor ikan benrkuran raksasa di tepi

pantai dalam keadaan rnati. Ikan itu biasa disebut anbar (sebangsa ikan

paus). lalu mereka pun mernakannya sediht derni sedikit selama saiu

bulan, hirrgga mereka terlihat lebih gernuk dan berisi. Kemudian setelah

selang bebempa urakfu kernudian ketika mereka bertemu dengan

Nabi $ mereka pun mernberitahukan beliau tentang hal itu, lalu beliau

berkata, "Ikan itu maupkan rezeki dan Allah wtuk kalian. Apukuh

kalian masih menyimpn &Si"S ikan itu mtuk &pt kami cicipi?'2zo

Mutt;afaq Alaih.

Pasal Semua heunn buruan lrang be-r.l dari air (laut

atau lainn5Ta) juga dihalalkan, kecuali htak-

Bq1itulah pendapat lrndn Syafi'i.

Namun Aslrq,abi berpendapat lain, bahkan ia mengatakan:

Kalau saja keluargaku gernar unfuk mernakan katak, maka aku akan

berilon mereka katak unfuk santapan mereka-

Diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia berkata: Semua

her,van Snng ada di lautan tdah disernbelihkan oleh Allah untuk kalian.

Dan juga dip€druat dengan keumuman firman Allah &,
" Dlnlalltan fuimu hatan h,o@n laut dan nnlarut (lpnS bqasl) dari laut

220 9u616 tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bab hewan sembelihan
dan heunn buruan (9/5493,il94), juga oleh Musl[m pada bab heuran buruan
(3/L7/1535.1535), juga oleh Abu Daud pada bab rnakanan (3n84c,), juga oleh
An-Nasa'i pada bab heruan bunnn (l/4%31, luga ol€h Ahmad dalam htab
Musnadnya (3/311), dan luga oleh Al Baihaqi dalam kihb As-Sunan (9/251,2531-
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sebagai makanan gng lmt bgimu." (Qs. ru Maa'idah t5l: 96). Ayat ini
menunjukkan bahwa sernua hasil buruan yang berasal dari laut ifu
diperbolehkan

Juga diriwaSntkan dari Atha dan Amru bin Dinar, bahwasanya

Nabi $ bersabda, "saungguhnSa Allah & tetah man5runbelihkan

sryla sauafu 5nng ada di dalam laubn unfuk anak cucu Adam."

Namun katak adalah salah safu heuran 3Bng dilamng oleh
Nabi $ untuk dibunuh.z2l

Dan lamngan ifu menunjukkan penghamman

Adapun b*!la, ada riwal,rat 5nng mengiqpratkan bahwa heunn
itu fidak boleh dimakan. Namun Al Auza'i mengatakan: Tidak ada

larangan unfuk memakan her,rnn ifu bagi mereka yang menggernarin5la.

tain halnyra dengan lbnu Hamid png berpendapat: Bua5n dan

ikan hiu tidak boleh dimakan, karena kedua her,rnn ifu sering mernakan

manusia.

Juga diriwayatkan dari lbmhim An-Nakha'i dan perawi lain, png
menyebutkan: Pam ularna mernaknrhkan heuaan buas 5nng hidup di
lautan sebagaimana mereka mernakruhkan heunn buas 3nng hidup di
daratan. Dan hukum ifu didasari atas lamngan Nabi $ unfuk mernakan

setiap her,van buas Snng bertaring.

Abu AIi An-Naiiad juga berpendapat: Semua heunn di daratan
yang diharamkan, di lautan juga dihammkan, seperti aniing laut, babi

laut, manusia laut, dan lain sebagaingla.

221 Hadits tersebut .oleh At-Tirmidzi pada bab her,ran brruan
(7/43661, juga oleh Abu Daud pada bab pengobatan (4/387U, juga oleh lbnu
Majah pada bab her,van bunnn (2/3223), juga oleh An-Nasa'i pada bab her,van
buruan (7/4366l,juga oleh Ad-Darimi pada bab heuran kurban Qn998l, dan juga
oleh Ahmad dalam kitab Musnadnyra 13/4531.
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Pendapat Al-laits juga seperti itu, keanali untuk jenis anjing,

karena ia berpendapat bahwa anjing laut dan anjing damt ifu dihalalkan.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa heuran laut

tidak dihalalkan kecuali ikan.

Sementara Imam Malik berpendapat, semua her,rnn yang ada di

lautan itu boleh dimakan, dengan dalil keumuman firman Allah &,
"Dilnhllan bgimu hevwt hnnn htn dan nnbnan (tpng fuasa| dad hut
sebgai malanan 5ang lat bgimu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 96).

Pasal: Anjing laut itu halal dimakan.

Dan Flasan bin Ali menspnakan kulit anjing laut sebagai pelarn

tunggangaruUp

Di antam ulama yang mernbolehkannya adalah: imam Malik,

Imam Slrafi'i, dan Al-Laib- Pendapat dari Aqrs!,a'bi dan Al Auza'i juga

mengis5pratkan seperti itu

Serrentara Irnam Abu Hanifah fidak menghalalkann3ra.

Sebagaimana menjadi pendapat Abu Ali An-Naiiad dan beberapa ulama

madzhab S!,afi'i.

Adapun landasan 37ang mendasari pendapat kami (pendapat

pertarna) adalah, keumurnan ayat dan hadits lrang mentperbolehkan

heuran laut untuk dimakan.

AMullah (putra irnam Ahmad) meriwayatkan: Aku pemah

bertan5n kgpada aSnhku tentang hukum mernakan anjing laut, Ialu ia

menjawab: Diriwayatkan kepadaku dari Yahp bin Said, dari lbnu Juraij,

dari Amru bin Dinar dan Abu Zubair, dari Syumih, bahr,va Nabi $
bersabda, "&gala samfu 5nng ada di laubn telah dAentbelihkan." Abu

AMillah melanjutkan: Ketika aku menS;ampaikan riwa3nt tersebut

kepada Atha, ia berkata: Mapun unfuk burung laut harus kita sembelih.
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Dan aku berkata: Begifu juga dengan -anjing laut, harus disembelih

terlebih dahulu.

Pasal: Hutrum Belut

Abu Abdillah (yakni imam Ahmad) pemah ditanln: Apakah belut
dimakruhkan? Ia menjaunb: Tidak sama sekali, bagaimana mungkin
dimakruhkan.

Para ulama juga membolehkannya sebagai rukhsah, di antamnya
Ali, Hasan, imam Malik, Imam Syafi,i, Abu Tsaur, ulama ma&hab
Hanafi, dan segenap ularna lainnya.

Diriwa5ratkan dari hnu Abbas: Belut tidak dimakan oleh omng-
orang Yahudi, dan kelompok Rafidhah sepakat dengan mereka, narnun

Snng benar adalah tidak sepakat dengan mereka.

Pasal: hul{um memakan ikan Snng berada di perut
ikan lainnya, ahu berada di perut seekor burung laut, atau
ditemukan di dalarn perut burung itu ada belalang.

Diriun5ntkan dari Ahmad, mengenai hukum memakan ikan
yang berada di penrt ikan lainnya, atau berada di perut seekor burung
laut, atau ditemukan di dalam perut burung ifu ada belalang, pada safu
kesempatan ia berkata: Segala sesuafu yang telah sekali disantap (masuk

ke dalam perut) maka tidak boleh disantap lagi (masuk ke dalam perut
lainryd- Namun pada kesempatan lainnya ia berkata: Ikan png mati
terapung lebih pamh dari itu.

Abu Bakar Ash-Shiddiq membolehkannya sebagai rukhsah, dan
pendapat inilah Snng benar.
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Pendapat Imam Syafi'i juga seperti itu terkait ikan Snng berada di

perut ikan lainn5a, nalnun tidak dengan ikan yang berada di perut

burung, karena penrt burung l€bih rumit, lagi pula menumttln kotoran

burung ifu termasuk sesuatu yang najis.

Adapun landasan Sang mendasari pendapat kami (pendapat

pertarna) adalah, saMa Nabi $, "Dihalalkan bagi unat ini dua lrnaln
fungkai dan dua nnam damh, adapun unfuk bangkainga adalah il<an

dan bdalang."

Dan juga kmena ikan atau belalang adalah heunn 5nng bersih

dan berada di ternpat png bersih, se,rta tidak perlu ada penyembelihan

unfuk keduanya, rnaka hukumnlp dip€rbolehkan, satna seperti ikan

yang mati di air.

Namun hulilrn kti Udak berlaku unfuk gandum atau makanan

lain 1rang bemda di p€ntr unta atau kerbau, ahu sernacarrmla.

1747 - Masalah: Abu AI Qasim berkata: Apabila suatu

lrang naiis terfrfuh pada cairan terterrfu seperti minyak atau

57ang lain, maka cairan ifupun meniadi najis. Cairan ifu
boleh disimpan dan digunakan unfuk hal lain, namun fidak
boleh dikonsmsi ataupun diiual pada orang lain.

Kesimpr.rlannya, jika ada cairan Spng terkena suatu najis maka

cairan ifupun terkontaminasi dengan kenajisannSa sebanyak apapun

cairan itu. B€gitulah pendapat 1nng diunggulkan dalam ma&hab kami-

Namun ada rfurapt lain dari Ahmad yang menyatakan bahwa

jika caimn itu fidak tenrajiskan iika kadamya cukup banyak.

Sebagaimana diriuayatkan oleh Harb: Aku pemah bertanya kepada

Ahmad mengenai anjing yang menjilati minyak samin atau minyak

goreng. lalu ia meniawab: Apabila min],ak itu berada di wadah yang
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besar seperti buyung besar atau semacamnln maka aku berharap tidak

ada larangan untuk menggunakan minyak tersebut dan boleh

menyantap makanan yang dihasilkannya. Sedangkan jika berada di

wadah yang kecil, maka aku harap makanan yang dihasilkan tidak

dimakan.

Ahmad juga pemah ditanya mengenai seekor anjing yang

terjatuh di sebuah wadah yang penuh dengan cuka lebih dari dua kulah

(ukumn minimum unfuk kesucian air, kira-kim 60 cm ), lalu anjing ifu

keluar dalam keadaan hidup, dan Ahmad menjawab: hukumnya lebih

ringan jika dibandingkan anjing itu mati di dalamnya.

Ada. pula riwaSnt lain dari Ahmad yang menyebutkan

pendapatnya yang ketiga, ia menyatakan: Apabila asalnyra dari air,

seperti cuka, maka air itu dapat menetmlisir najis'dengan sendirinya

apabila kadamya cukup ban5nk, sedangkan jika asalnya bukan dari air

maka tidak dapat dinetralisir dengan sendirinya.

Al Marwazi meriwayatkan: Aku pemah bertanya kepada Abu

Abdillah: Apabila suatu najis terjatuh ke dalam cuka atau sirup,

bagaimanakah hukumnya? Ia menjawab: Unfuk cuka, maka asalnya dari

air dan kembali ke hukum air jika terjadi seperti itu.

Dirirrn5ntkan dari lbnu Mas'ud terkait seekor tikus yang terjafuh

ke dalam minyak samin, ia berkata: sesungguhnln gang dihammkan dari

bangkai adalah daging dan damhnya.z2z

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwayat dari Abu Humimh keEka ia ditanya mengenai

tikus yang terjafuh ke dalam minyak samin, ia berkata: Apabila minyak

itu dalam keadaan padat (seperti margarin) mal<a ambillah tikus itu dan

222 Abar tersebut diriwaptkan oleh lbnu Abi q/aibah pada bab aqiqah,
pembahasan: pendapat ulama tentarg tikus yang terjartuh ke dalam minyak samin
(8/282).
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buanglah bagian !,ang mengenainya, sedangkan apabila minlrak itu

dalam keadaan cair, maka jangan kamu Sunalon lagi rnintak tersebut

Dan juga karena, cairan lain selain air fdak dapat mensrrcikan,

rnaka tidak dapat pula menebalisir najis dengan sendirinSn-

Adapun hukum untuk benda padat tdah kami bahas sebelum ini.

Selanjutnp, ada bebempa p,andapat 57ang betMa puh terkait
penerangan lnng menggunakan minpk 5nng najis. Namun s€bagian

b€sar riwapt mernbolehkannya, karena Ibnu Urrnr p€rnah

mernerintahkan s€seomng unfuk merryahkan lerrtem dengan

menggunakan minyak 5Bng najis.

Dan dipeftolehkan pula untuk digrmakan sebagai cat pada

sebuah kapal, menunrt madzhab q/afi'i.

Namun menurut salah mfu riwayat dari Ahrrad, minlnk gang

najis tidak boleh dipergunakan untuk pen€m{Fn, karena k€fil<a Nabi $
ditanya mer.rgenai l€rnak dari seekor heunn 3nng sudah rnati unfuk

sebagai cat pada sebtnh lopal atau merninlaki sesuafu atau

s€bagai bahan bakar r.rrfuk penerangan, Miau menjawab, 'Ti&k bleh,
ifu dilamml<ari."

Adapun landasan png mendasari pendapat kami (pendapat

pertarna) adalah, minyak dapat dirnanf'aaA<an tanpa

menimbulkan akibat 1ang mernbahaSnkan, maka boletr$oleh mlr
digunakan seperti halnya minyak yang fidak terkena najis. Sebuah hadits

Nabi $ terkait dengan adonan 1ang diaduk derrgan mmggunalon air

dari sumur kaum Tsamud, disebutkan bahua beliau melarary mereka

unfuk memakan hasil adonan yang dicampur dengan air tersebut dan

menrerintahkan mereka unfuk mernberikan adonan ifu kepada wfia.2%

223 Hadits tersehrt diriuayatlan oleh Al hktnri pada bab kisah para Nabi
(6/3378), juga oleh Muslim pada bab a*ud (38/1286), dan jqga deh Ahrnad
dahm kitab Mtsrndr4,n (5984).
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I agr puh, min!,ak bulonlah bangkai dan bukan pula lernak

halan, mala sebagairnana adonan yang boleh dirnanfaatkan dengan

memterikannyra kepada unta, male minyak pun dapat digunakan unfuk

hal-hal lain sdain unfuk dikonsumsi.

Jika sudah t€rbukH seperti itu, maka selanjufuila adalah, apabila

rhinyak yang t€rkena najis ifu akan digunakan sebagai bahan bakar

untuk penerarylan, rnaka peletakan minlrak ifu tdak boleh dengan cara

disenhrh atauptrn terpercik (terciprat) hingga mengenai tubuh, karena

tubuh akan menpdi rnjis pula jika terkena minlpk yang najis ifu.

CaraqTa antara lain dengan melnasukkanryra ke dalam teko atau

benda lain yang merniliki mulut dan tangkai (pegangan teko), lalu minyak

ifu dihnngkan ke dalam lentera melalui mulut teko tanpa

menyenfuhngra- Atau dengan difuangkan ke dalam sebtnh beiana dan

diberikan sumbu unfuk kemudian menjadi bahan bakar dari sumbu

tersebut- Ataudengan cam-cara lain yang tidak perlu menyenfuhnSn.

Dan Abu Abdillah. (imam Ahrnad) juga tidak mernperbolehkan

minlrak ifu untuk digtrnakan sebagai apapun lang dapat membuat

seseotang menldi terkena najisnSa, n unun ia merrperbolehkan
penggunaann!,a r.rrtuk hal apapun 9ang tidak mernbuat seseorcmg

terkena rnjisrrya.

Maptm ,nfuk hulilm mernakannln, maka tidak dimgirkan
penghararnannga, karena Nabi $ bersaMa, "Janganlah kamu

mandelatirya.-' sebab, sesuafu yang najig adalah buruk dan sesuafu

1Bng buruk tdatr dihammkan oleh Allah &.

S€dar1gl<an iika untuk dijual, pendapat Ahmad menyiratkan hal
itu ditraramkan, dengan dalil sabda Nabi $,

in??Wfir??r;t

El -ArM"eb"i



"Apabila Allah & menghammkan sauafu maka dihanmkan

pula (hasil) peniualanng6."224

Namun ada pula riwayat Abu Al Khaththab yang

menyandarkannlp kepada Ahmad, pendapat yang menyatakan bahwa

sesuatu yang najis boleh dijual kepada orang kafir, dengan sSnrat

kenajisannya diberitahukan kepadanya. Sebab orang kaftr fidak

menganggapnl,i"a haram dan boleh mengkonsumsinya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama)adalah, sabda Nabi $,
t t i .. o7.(eJP'-:Jl f

??'11 1,r Lt 6_;A
^$;f

trs?:
).. l, .6. .'o..

.4:,o.r (f ct-t".i,

. "Allah melaknat onngnhng Yahudi l<arana ' mereka

dihammkan unfuk memakan lemak nalnun mereka malah mengolahnya

dan menjual4a lalu memakan hasil penjualannSn- Saunggwhn5n

Attah & jika menghammkan sesuatu maka dihammkan puta (hasi|

p enju alan nyn." (Muttafaq Ata th).

Adapun anggapan mereka bahwa sesuafu yang najis tidak

diharamkan itu tetap saja tidak membuat kita boleh menjualnya kepada

mereka, seperti halnya minuman khamer atau daging babi.

Pasal: Lemak bangkai dan lemak babi tidak boleh
dimanfaatkan unfuk penerangan ataupun yang lainnya. Dan

224 gu6i5 tersebut diriwayatkan oleh Ad-Daraqutlni $nl, dan juga oleh
Ahmad dalam htab Mr.rsnadnya (l/L293).

o .9) z l.?,
O'o_r> (,)J'(J! )ur jl

At Mughni - @

lz,t^:i;i



fidak boleh pula digunalon sebagai cat pada sebuah lopal ataupun
memolesnga pada kulit.

Dalilngra adalah saMa Nabi $, "saunguhnja Anuh &
manghammkan bngl<ai, dastng babi, dan bqhala." I-alu para sahabat

bertanya, 'wahai Rasulullah, bagaimana jika lemak bangkai digunakan
sebagai cat pada sebtnh kapal, atau unfuk memoles kulit, atau unhrk
bahan balor . penerangan?" beliau menjawab, "Ti&k bleh, ifu
dihammlan." (Mutbhq Alakl.

PasaL Apabila sebuah lentera dinyatakan dengan
mingrak lrang najis, maka asapnya pun najis, karena asap adalah

uap lnng dihasilkan dari pernbakaran, dan penrbatran uap fidak
mensucikan- Apabila asap ifu tersangkut pada sestrafu, narmrn hurrya
dalam rumlah sdikit, maka hal ifu termaafkan, karena fdak mungkin
untuk merrghindarinya, seperti halnya damh kufu busuk. Tapi jika dalam
jurnlah bantak maka hanrs dibersihkan dan disucikan kernbali.

PasaL Adonan roti grang terrdapat fiIos-

Ahrnad pemah ditanya mengenai seorang pemiin roti 5nng
mernanggang roti lalu manflratnya, narnun setelah ifu ia melihdt ke
dalam air 5ang digunalonnya unfuk dicampur dengan adonan temyata
di sana terdapat seekor tikus, Ahmad mengatakan: Roti ifu fidak boleh
dijtnl kepada siapapun, apabila telah dijtnl rnaka roti ihr harus diambil
kembali, apabila pembelinln tidak dikmal rnaka uang hasil penjtnlannSTa

hanrs dlsedekahkan, Ialu roti yang tersisa diberikan kepada her,van-

hervan pelitnraan yang tidak akan pemah disembelih unfuk dirnakan,
dan tidak mernberikannlra kepada hetaran yang akan dis€rnbelih nantinya
lalu dinnkan, kecuali jika hewan itu fidak akan disernbelih kurang dari
tiga hari dan diberi makan yang bersih seperti h.L,la vrh jutakh.
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[-alu Ahmad ditaq;a lagi: Bukankah Nabi $ bersabda,

"Janganlah l<alian mengambil manfaat dari bangkai-" Ahmad menjawab:

Air itu tidak seperti hukum bangkai narnun hanlr. tercampur saja

dengan bangkai. lalu Ahmad ditanya lagi: Apakah hukumnya seperti

mendapatkan upah dari jasa perbekaman lalu upah itu digunakan unfuk

memberi makan hamba saha5n dan unta? Ahmad menjawab:

Menurutku ini lebih berat dari ifu, karena uang hasil penjualannya hanya

boleh digunakan unfuk memberi makan hewan namun tidak boleh unfuk

memberi makan harnba sahaya. lalu Ahmad ditanya lagi: Apa dalilnya?

Ahmad menjawab: Aku diberitahukan oleh AMus Samad, dari Shakhar,

dari Nafi, ada sejumlah omng gnng membuat roti dengan

mengairinya dari sumur suahr kaum y'ang dibinasakan oleh Allah, lalu

Nabi $ berkata kepada mereka, "Bqilah roti N pda unb-unb itu
unfuk dhrul<anrya."

PasaL memberikan bangkai sebagai makanan anjing
atau burunj lrang dilatih untuk berburu-

Ahmad mengatakan: Aku berpendapat tidak boleh hukumnya

memberikan bur,skui sebagai makanan anjing atau burung yang dilatih

unfuk berburu, karena her,rnn pemburunya ifu akan terbiasa memakan

bangkai. Namun jika anjing ifu memakan bangkai dengan sendirinya,

maka aku berpendapat pernilikrya tidak berbuat salah.

Kemungkinan yang dimaksud pada pemlataan Ahmad itu
adalah, ia memakruhkan pernberian bangkai kepada anjing pemburu

karena jika anjing itu dilepaskan unfuk berburu dan menangkap heuran

buruannya maka aniing itu akan , karena sudah terbiasa

diberi makan bangkai.

Namun Imam Malik tidak memakruhkan hal ifu, karena anjing

atau burung pemburu tidak unfuk dimakan oleh pemiliknya, selama
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herpan pemburunya ifu tidak minum kecuali di tempat minumnya

sendiri.

Pasal: makruh hukumnSn memakan tanah.

Ahmad mengatakan: Aku berpendapat makruh hukumnya unfuk

memakan tanah. Tidak ada berita yang benar tentang khasiafurya dan

hanln akan mernbahapkan fubuh.

Ada juga yang mengatakan bahwa tanah ifu termasuk sesuafu

yang buruk (menjijikkan untuk dimakan) hirggu tidak memakannSn lebih

baik daripada memakannya. Ahmad mernakruhkannya karena akibat

1Bng buruk 1nng dmn difimbulkan

Adapun jika ada tanah ynng bisa digunakan sebagai obat seperti
frn N armani (tanah Armani), maka hukumnSn tidak dimakruhkan.
sedangkan jika ada tanah gnng tidak ada bahaSnnya dan tidak ada pula

manfaaforya, namun hanya dicicipi sedikit salr maka hukumnSp boreh-

boleh saja, karena hukum aunl memakan sesuafu ifu diperbolehkan
kecuali ada dalil Snng melarang, dan sebab lBng menjadkannya makruh
tidak ada, 5nifu mernbahapkan, maka hukumnln pun meniadi fidak
makruh.

Pasal: Dimakruhkan pula unfuk memakan bawang
merah, baurang putih, bawang bakung, lobak, dan semua
makanan yang menimbulkan bau tak sedap (ttakni dimakan
secara mentah-mentah). semua ifu dimakruhkan karena aroma

}nng ditimbulkannya, dan hukum ini berlaku baik pada seseotang yang
altan pergi ke masjid ataupun tidak, karena Nabi $ bersaMa,

ir6t y,s\k* a"ik 
^<s2afo1
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"Saungguhn5a malail<at ifu mma terganggu terhadap ssuafu

lang membuat manusia meftrsz, terganggu."2a511g. hnu Majah.

Apabila seseorcng memakannya, maka hendaknya ia tidak

mendekati masjid (yakni masuk ke dalamnya), karena Nabi $ bersabda,

"Bamngsiap 5nng manakan dari kdua phon ini (t/akni bauahg

memh dan bawang putih), mal<a sekali-kali ia mendekati

ternpt shalat kami." Pada riwayat lain disebutkan ".,.maka jangantah

sekali-kali ia mendekati tempt sujud kami." HR. At-Tirmidzi. lalu ia
berkomentar: Hadits ini tergolong hadits hasan shahih.

Namun hukum memakannya tidak sampai demjat diharamkan,

karena sebuah riwayat dari Abu Ayub menyebutkan, bahwa ketika

Nabi $ menginap di rurnahnlp, Abu Ayub membuatkan suatu

makanan, narnun beliau tidak mernakannya, -.f" Abu Ayub pun

bertanya alasan Nabi $ fidak mernakannya, dan beliau menja,.rnb, "D/

dalam makanan ini ada bvnng pufihng." Lalu Abu Ayrb bertanya lagi,

"Wahai. Rasulullah, apakah bawang putih diharamkan?" beliau

menjawab, "Tidak, nafiMn aku frdak manytkainja karena aroma t/ang
4i6rn6u11r*-"226 HR. At-Tirmidzi. Dan At-Tirmidzi mengomentari:

hadits ini tergolong hadits hasan shahih-

Diriwayatkan pula, bahwasanya Nabi $ pemah berkata kepada

Ali, "Makanlah bawang putih ini, kalau saja malaikat frdak datang

kepadaku maka aku juga al<an memakennya."221

Nabi $ melarang makan bawang putih dengan fujuan agar

aromanya tidak mengganggu oftmg lain. Oleh karena itulah orang.yang

225 9u611" tersebut diriwalBtkan oleh lbnu Maph pada bab makanan(2/33651,
juga oleh muslim pada bab masjid (LB95n4), dan juga oleh An-Nasa'i pada bab

masjid QnO6l.
226 Hadits tersebut daiwayatkan oleh Mrslim pada bab minuman

(3/L70/1623), iwa oleh At-Tirmi&i pada bab makanan (4/L8O7l, dan juga oleh

Ahmad dalam kitab Mr.rsnadnSn (5/94,95,4L6,4171.
227 Hadits itu disebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al Hih,ah (8/3571-
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memakannlra dilamng unfuk masuk ke dalam masjid, namun jikapun ia

masuk ke dalam masjid maka hukumnya hanya dimakruhkan saja, tidak

sampai diharamkan, karena riwayat dari Al Mugirah bin Syu'bah

menyebutkan: Suafu ketika setelah aku memakan bawang putih aku

pergi ke rnasjid Rasul, saat itu aku sudah tertinggal satu rakaat. Ketika

aku masuk ke dalam masjid, temyata Rasulullah $ mencium aroma

bawang putih fng aku makan. Maka setelah beliau selesai dari

shalafurya beliau bertanya, "Bamngsiap gnng memakan dari pohon ifu

@kni baunng putih), maka hendakng ia tidak mendekati kami hingga

aromanp sudah Mang." lalu aku pun menghadap beliau dan berkata,

"Wahai Rasulullah, berikanlah tanganmu." Lalu aku m€rnasukkan

tangan beliau ke dalam bajuku hingga ke bagian dadaku hingga beliau

mengetahui bahwa dadaku sedang dibalut (saldt). lalu Nabi $ berkata,

"Tetn5/ab ini alasrunu (unfuk memakann5a)."22811P.. Abu Daud.

Namun ada pula riwalnt dari Ahrrad lang menyebutkan bahwa

orang yang mernakannln dianggap telah berdosa, karena hukum awal

dari sebuah laiangan adalah pengharaman. Dan juga karena

mengganggu kaum muslimin hamm, dan mengkonsumsi

makanan-makanan ifu menimbulkan arornEr yang membuat kaum

muslimin terganggu.

Pasal Dimakruhkan unfuk memakan baglan beguk
(gondok) dan cuping hidung (cingur).

Dimalmrhkan unfuk memakan bagian beguk (Sondok) dan

cuping hidung (cingur), karena diriwaSntkan dari Mujahid, ia berkata:

Ada enam bagran yang tidak disukai Rasulullah $ dari seekor kambing..

228 Hadits tersebr.t diriwa5ratkan oleh Abu Daud pada bab rnalanan (3/38261,
dengian sanadFng shahk.
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lalu ia menyebutkan kedua baglan tersebuLz Dan juga karerra rasa

tidak suka ataupun jijik tertndapryra.

Aku agak yakin Ahnad memakruhkannya karena alasan 1nng

disebutkan terakhir, bukan karena riwaSrat, sebab kefika men!,ampaikan

riwayat ifu ia berkata setelahnS;a: hadits ini tergolong hadits munkar-

Dan juga karena pada riwalnt ifu disebutkan pula bagian limpaBo,

padahal mengenai hukum merrakan limpa Ahrnad menyatakan: Tidak

ada lamngan untuk dan aku pribadi fidak

memakruhkannya sama sekali.

Pasa[ Bagaimanakah hukum memalon keju-

Abu AMillah p€nrah dihrrya: Bagairnanaloh hukum mernakan

keju? Ia menjawab: Boleh dirnakan seffap b€iannta. Irhmr.rn ketika ia

ditur,1ta tentang hukum mernakan keju yang dibuat oleh orang majtrsi, ia

menjawab: Aku tidak tahu, tapi hadits SBng paling shahih terkait dengan

hal itu adalah hadits ynng diriunl,atkaruoleh Al Amas5r, dari Abu Wail,

dari Amru bin Sy:rahbil, ia Mata: Arnru pernah ditanya terrtang

hukum memakan keju dan dikatakan bahwa kqiu itu
digunakan unfuk meniupniupkan ia:rrah, lalu Amru menjawab:

Ucapkanlah basmalah dan rnakanlah.z3l HR. Abu Muawiyah

Pasal: Tidak diperbolehkan untuk membeli kacang yang

dijadikan alat untuk bertaruh oleh anak-anak kecil (di Indonesia biasanp

229 Hadits tersebut diriunyatkan oleh Abdurrazzaq dalarn kitab A t\'ft$hannaf
(4/87711, juga oleh Al Baihaqi dahm kitab As-&tnn $Onl, iuga diriura!,atkan
oleh Abu Daud dahm kitab Al l,Iarasil (326/46i51.

230 gu611t tersebut diriwa5atkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab Af Mushannaf
(4/8774),juga oleh Al Baihaqi dahm-ldtab As-furrin$Oln.

23t AGi teriebut diriunlptkan oleh AMurazzaq dalam kitab Al Mishannaf
(4/87821.
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menggunakan buah manggis), dan juga telur yang dijadikan alat unfuk

bertaruh pada hari raya, karena makanan-makanan ifu dipergunakan

unfuk sesuafu 5nng tidak benar.

Pasal: Ahmad mengatakan: Wajib menjamu tamu

muslim, setiap tamu Snng berkunjung ke rumahryn maka hukumnya

wajib untuk difirmu.

Lalu Ahmad ditanya: Bagaimana jika seseomng didatangi oleh

orang kafir unhrk bertamu, apakah hukumnya juga vrajib untuk dijamu?

Ahmad menjawab: Nabi $ pemah bersabda,

*k tL?tiu6- e$sl il1
"Menjamu bnu 3anglnanginap di nnkm hari hukumrya vnjib

bgi setiap muslim."

Hadits ini sangat jelas sekali. Ketika seorang muslim meqjamu
tamunya yang musyrik, maka hal ifu menunjukkan bahwa seorcmg

muslim dan musyrik dapat saling menjamu safu sama lain, dan aku
sangat mendukung pendapat ifu.

Perjamuan unfuk tamu bermakna sedekah, dan perjamuan unfuk
safu hari safu malam hukumnya wajib.

Namun Imam Syafi'i tidak sependapat, ia berkata: Hukumnya

hunp dianjurkan saja, tidak sampai diuaiibkan, karena tamu yang

datang bukanlah orang yang sedang dalam keadaan darurat unfuk diberi
makan, maka tidak wajib bagi tuan rumah unfuk mengusahakan

perjamuan terhadap tamunya, sama halngra jika fidak ada siapapun yang

datang bertamu ke rumahnya
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Adapun landasan 5aang mendasari

pertama) adalah, riwa5nt Mrqdan bin

Rasulullah & pemah bersaMa,

r)

pendapat kami (pendapat

Abi Karimah, ia bakata:
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'op ail ia ASlj.iUuu ,,

.:!;
'Manlamu tunu jang bqrrnhm hukunnja tniib. Apbib.bnu

itu bannlan di pelarugen %@nng nnka ia mandaptl<an piubng

ika b nau k dapt mangihntp k@da twn runah, mmn jika tidak

nah ia bisa mqringpllan rumh ifu."232 Fladits slnhih.

Pada riwapt lain disebutkan,

f:lF i;,Jzsr'dbt C:i Jbf ,y; r1'5

N a*,';i;? & * "Y; 
*t;rH oy

fhe) ,U

"Siappun di antam kalian gng bahmu ke suafu laum, natnun

b mqm tidak dilmu dangan baik, rrnh setiap muslim bqlnk untuk

dangan cam matgambil halm5a, baik dafi bnaman

abuptn dari harhnga.'23:! HR. AbuDaud.

232 Hadits ters€fut oleh Abu Daud pada bab rnakanan 13/37501,
juga oleh lbnu Majifi pada bab adab (2/3674, dan iuga oleh Ahrnad dalam kitab
Mnsnadnla (4/130,131,133), dengan annd yarg shahih.

233 gu6i1r 1o=ebut diriuayatkan oleh Abu Daud pada bab rnakarnn (3/3751),
juga oleh Ad-nirimi pada bab makanan 12/20371, dan juga oleh Ahmad dalam
htab Musnadnla (4/133), dengan sanadyang lernah.
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Kewajiban menjamu berlaku unfuk safu hari safu malam, dan'

kesempumaan perjamuan didapat dalam tiga hari, sebagaimana

diriwayatkan dari Abu Syumih Al Khuzai, ia berkata: Rasulullah #
pernah bersabda, "Bafu pe$amuan adalah tiga hari tiga malam,

sdangkan waktu 5ang disyariatkan adalah safu hari safu malam. Dan
tidak dihalalkan bagi seomng muslim unfuk bermukim di kdiaman
audamnSn (tnkni omng lain) hksga fuan rumah mem berdosa." l-alu
pam sahabat bertan5;a, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ia
meftrs€r berdosa?" Nabi $ menjawab, "I{arena ia bermukim di

Wdahal twn rumah ddak memiliki arypun untuk

manjatnun5a."z34 Hadits muttafaq alaih

Ahmad : Tamu berhak menunfut haknSp yang

ditetapkan oleh Nabi $, namun hendaknya ia tidak mengambil apapun

tanpa sepengetahuan fuan rumah.

Tapi ada riuragrat lain pula dari Ahmad 5rang menyebutkan,

bahwa tamu ifu boleh mengambil haknSa tanpa seizin fuan rumah,

karena diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, ia berkata: Kami pemah

mengadu kepada Nabi $, "Wahai Rasulullah, engkau telah mengufus

kami ke daerah ifu, namun setelah kami sampai di sana mereka tidak
mernperdulikan karni." Lalu Nabi $ berkata, "Apbila kalian singgah di
stafu l<aum lalu mqela manjamu l<alian sebgainnna matinga naka
tqimalah liamuan mqela. Namun jil<a merel<a tidak melald<anng,

234 Hadits tersebut oleh Al Bukhari pada bab adab (1016135),
iuga pada bab kelembutan t:c,fr lll/6476). Juga dirir,rn5atkan oleh Mr.rslim pada
bab barang temuan (3/15/1353), juga oleh Abu Daud pada bab makanan
(3/3748), iuga oleh At-Tirrnidd pada bab kebajikan dan silaturahim(4/1968), t$a
oleh Ibnu Majah pada bab adab (2/%75), iuga oleh Ad-Darimi pada bab makanan
(2/20351, juga oleh Malik dalam Al Muwaththa' (2/22/9291, dan juga oleh
Ahmatl dalam kitab Musnadnya (2/354,437, 3/2L,37, 4/31, 6/885,9861.
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maka ambillah dari mereka hak bmu 5ang seharusn5n mereka

b erikan." 235 lMuttafaq Alaihl

Ahmad juga menyatakan ketika menjelaskan tentang sabda

Nabi $, "Ia berhak menunfut unfuk diberikan pai'arnuan seperti gng

bias ia lakukan."236 Ahmad berkata: malsudn5ra adalah ia boleh

mengambil haknya dari tanah mereka, atau tanaman mereka, atau

makanan mereka, sesuai dengan , tanpa harus seizin

mereka.

Ada riwayat lain pula dari Ahmad y'ang menyebutkan, bahwa

perjamuan hanln diwaiibkan kepada penduduk desa atau

perkampungan saja, tidak kepada penduduk kota-

Al Atsmm juga mengatakan: Aku pernah mendengar Abu

AMillah ditanSra pendapafurp tentang perlamuan, ia menjawab:

Perjamuan ifu hukumn5n sunnah mtnkkadah. Dan seakan hukum itq

lebih ditekankan lagi ke.pada penduduk perkampungan yang dile'anti

oleh orang-omng dari luar, sedangkan bagi penduduk seperti kita yang

tinggal di perkotaan seakan hukumnln tidak seperti yang diberlakukan

kepada mereka

Pasal: Al Marunzi menyatakan: Aku pemah bertanya kepada

Abu Abdillah: Apakah kamu memaknrhkan roti yang besar-besar? Ia

menjawab: Iya, alm mernakruhkannya, karena tidak ada keberkahan di

dalamngn, karena keberkahan ifu hanp pada roti 5Bng kecil-kecil.

235 Hadit tersebut diriway"atkan oleh Al Bulhari pada bab kezaliman l5/2M11,
juga pada bab adab (10/61371. Juga diriwaptkan oleh Muslim pada bab barang

i"-*" (g/l7/L3Sg'[ juga oleh Abu Daud pada bab makarnn (3/3752),juga oleh

Ibnu Maph pada bab adab (2/3676), dan juga oleh Ahmad dalam kitab

Mnsnadngra (4/L49')-
zge Huaitr tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud pada bab makanan (3,/3804),

dan juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (4/13U, dengan sanadyang shahih.
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[.alu Ahmad juga mengatakan: Perintahlanhh kepada mereka
unfuk tidak membuat roti yang besar$esar.

Al Marwazi jtrga menyatakan: Alm p€rnah metihat Abu AMillah
mencuci kedua tangannya sebelum rnalon dan setelahnya, meskipun ia
dalam keadaan wudhu 6/akni ia senantiasa menjaga wudhunln, dan
sdalu mernperbaharui wudhunya tiap kali te6atalkan).

. Muhanna merryatakan: Aku perrbh mernberitahukan kepada
Yahya bin Main tentang riwaSpt dari Qais btui Rabi, dari Abu Has!,im,
dariTadzan dari Salrnan, dari Nabi $, bdiau b€rsabda,

.i:r,,:) {A ; rb$, rfut k;.
'K&qkalnn ** tutek & wrdlru, defunt &n

sanilafurya."237

Lalu Yah3,a bedota B€tapa baikqn jika wrdhu
dilakukan sebelum dan sesudah rnalon- Kernud*rn aku menSnmpaikan
hadits ifu kepada Ahmad, nu*,- ier berftata: Tilak ada yang

mengatakan seperti itu kecuali Qais bh Rabi. Itu adahh hadits Fng
munlor. [alu aku bertaqp kepada Abu Abdilhh: Aku p6nah
dib€ritahukan oleh Yahrra bin sail tbhua $4En mernalrrutrton
penancian tangan kefilo hendak rnalon, apakah ldmntB ahsan SutEn
hingga ia mernaknrhkannya? Ia menirwah lGr€na itr kebiasaan omrxl
asing. Lalu aku bertanya lagi: Aku lrrga dib€dtahulon oleh yahln bin
Said bahua sufun mernakruhkan pel€talon roti di bau,ah piring bar,
apakah kimn5a alasan Sufipn hingga ia mernakrutrkannSa? Ia
menjawab: Hal ifu dimaknrhkan karena p€r{gmaan rnakanan sebagai

87 Hadis tersebut diriuayatkan oleh Abu Daud pada bab rnakanan (3/sz6Ll,
juga oleh At-Tirnridd pada bab makanan (4/l{34611, dan i-ga oleh Ahrnad dalam
kitab Musnadn5ra (5/ 44lll.
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alas. Aku bertanya lagi: Apakah kamu mernakruhkannya? Ia menjawab:

Tenfu saja.

Diriwayatkan dari Uqail, ia berkata: Aku pemah menghadiri

sebuah walimah bersarna lbnu Syihab, di sana mereka menghias

meianya dengan roti. [alu Ibnu Syihab berkata: Janganlah kalian

menjadikan roti sebagai alas.

Al Manvazi : Aku pemah bertanya kepada Abu

AMillah tentang alasan Abu Usamah ketika memberikan roti ia pasti

mematah-matahkann5a terlebih dahulu, riwayat itu diberitahukan

kepadaku oleh Abu Ma'rnar. Lalu Abu Abdillah menjawab: Hal itu ia
lakukan agar kalian tidak perlu menghitung berapa roti 5nng kalian

makan.

Diriuralratkan pula, srafu kefika Abu Abdillah ditanya: Mengapa

makan dalam keadaan bersandar dimakruhkan? Ia menjawab: Bukankah

Nabi $ bersaMa, "A4fl, frdak pernah makan dalam kadaan

berandar." HR. Abu Daud-

Diriwayatkan pula, dari Syuaib bin AMullah bin Amru, dari

a5ahnln, ia berkata: Rasulullah $ ketka makan tidak pemah sekalipun

terlihat dalam keadaan bersandar.z3e HR- Abu Daud.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah $ melamng

laki-laki untuk makan dalam keadaan tertelungkup.zee HR. Abu Daud.

238 Hadis tersebut diriwa5raflran oleh Abu Daud pada bab makanan (3/37701,
dan juga oleh hnu Maiah pada bab mukaddimah (l/2M1, dengan sanad yang
slnhih.

239 Hadits tersebut oleh Abu Daud pada bab makarnn (3/37741,
dan juga oleh lbnu Mairt pada bab makanan (2/33701, dengan sanad yang
shahih.
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Pasal: Dianjurkan agar men[Jucap basmalah saat
memulai makan dan mengucap hamdalah saat sudah selesai.
Sebagaimana diriwa5latkan dari Umar bin Abi Salamah, ia berkata: Aku
pemah menyantap makanan bersama Nabi $, dan tanganku pun

berkeliaran di sekeliling penampan (talam), lalu Nabi $ bersabda,

.',Nq'F':'4",Frht *//
" Uapkanlah mal<anlah dangan tangan kanan, dan

makanlah makanan Sang plin7 deJ<at dangarunu."

Setelah peristiwa itu begitulah cam aku makan hinggu kini. HR.

Ibnu Majah.

Imam Ahmad , dengan isnad yang tersandar

kepada Abu Huraimh, ia berkata: Aku tidak mengetahuinya kecuali dari
Nabi $, bahwa beliau berkata,

"Pahala 5nng didapt ole,h oftng gang ma nakan makanan lalu
ia berc5rukur sama sepati pahala 5nng didapt oleh orang gng
berpuasa dan bersafur selarna puasanyn."zq

Ahmad mengatakan: Maksud dari hadits tersebut adalah apabila

seseomng memakan ahu meminum sesuafu rnaka hendakryp ia

mengucapkan kalimat slrukur dan berterima kasih atas rezeki 5nng
diberikan kepadanya

Diriwayatkan pula, 
'dari 

Aisyah, bahwasanya Rasulullah $
pemah bersabda, "Apbila s@mng di anAm l<alian akan maryantap

maka hendakngn ia mazyebut asma Allah 6akni

240 Hadits tersebut diriunptkan oleh At-Tirmidzi pada bab tanda hari hamat
(4/24861.

/..ilt t'AJ.6 Jy ffutfW

@I - At Mughni



mtengucapkan basmalah), iika ia terlupa menyebuhSa di aqnl mal<a

ucapkanlah: bismillahi awwalahu wa aakhirahu (dengan menyebut nalrE'

Allah di awal dan di akhid;'

Diriwayatkan pula, dari Muaz bin Anas, bahwasanla

Rasulullah $ pemah bersabda, "Bamngsiap tnng sudah selmi

man5nnbp makanan lalu ia mangucapkan: alhamdulillahil-lazi ath'amani

haaza wa mzaqniihi min gairi hawlin minnii walaa quwwatin (sqela puii

sykur han5a bagi Altah tpng telah memberiku makanan ini dan

mqnberikan re.zeki kepdalru unfuk memakanntp, tanpa ada daSa dan

upt7 dariku), maka ia akan diampuni dosados 5ang telah dilalrukan

sebelumn5n."

Diriwayatkan pula, dari Abu said, ia berkata: Nabi $ setiap kali

selesai menlnntap makanan selalu berucap, "Alhamdulillahil-lazii

ath,amanaa wa saqaanaa tnla'alnaa muslimiin (sqala puii sykur lnng
bagi Altah gng telah mqnbqi makan kepda kami, memberi minun

kepda kami, dan maniadil<an l<ami sebaSai omng Islam)'"

Diriwayatkan pula, dari Abu Umarnah, bahwasanya Nabi $
setiap kali menyelesaikan makanannya, atau apapun yang ada di

hadapannya, beliau selalu benrcap, "alhamdulillahi hamdan l<abiimn

mufuaml<an fiihi gpim maldiStyin walaa muwadda'in (segala puii sykur

hanSa bagi Atlah afu,s nitomt Snng tiada habisn5a, Penuh keberlahan,

meski frdak akan pemah cukup, narnun tidak pula petnah terputus)"

FIR. hnu Majah.

PasaL Hendaknln makan dengan tangan kanan dan

minum juga dengan tangan kanan. Sebagaimana dirirmyatkan

dari Nabi $, beliau beisabda,
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"Apbila salah sanng dari katian hendak makan abu minum,

nnl<a jangan makan dengan bngan kiri abu minum dengan bngan kn.
Karqta syetan mal<an dan minum dengan tangan kirin5m." HR. Muslim,
Abu Daud, dan Ibnu Majah-

Dianjurkan pula unfuk menwap makanan dengan tiga jari saja,
sebagaimana diriwayatkan dari Kaab bin Malik, ia berkata: Rasulullah #
setiap kali makan selalu harrlra dengan menggunakan tiga jarinyra saja,

dan beliau tidak menrbasuh tangannya hingga menjilatnyra terlebih
dahulu. FIR- Imam Ahrnad-

Imam Ahmad juga p€rnah disebutkan suafu riwayat, dad Binfi
zshn, bahwasanya Nabi $ pernah menSnntap makarnan dengan

menggunakan seluruh teJapaknya. Namun imam Ahmad fidak
membenarkannya dan tetap berpegang pada hadits tiga jari. Kecuali
kefika beliau memakan Hnbish gang terbuat dari kurma dan
madu), beliau mernang mernakannya dengan seluruh terapaknya,
sebagaimana diriwa5ntkan pula oleh Ahmad.

Namun riwayat dari AMullah bin Buraidah menyebutkan, bahwa
Nabi $ pemah melarang pufoi-puhinya unfuk menyantap makanan

dengan menggunakan figa jari, dan beliau berkata, "Janganlah katian
betpuilaku seperti tatdlata'." (artirya menSrantap makanan dengan tiga

iari itu 
9** untuk kaum pria saja).
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Pasal: Muhanna : Aku pernah bertanya kepada

Ahmad tentang hadits Nabi $ yang diriwaSratkan dari Aisyah, bahwa

Nabi $ bersaMa, "Janganlah kiiun memotong daging dengan

menggunakan pisau (saat malan), karena hal ifu termasuk perilaku

oftng asing." Lalu Ahrnad menjawab: Hadits ini fidak shahih dan aku

tidak pemah mendengamSa

'[alu Ahmad juga menyampaikan, bahwa hadits yang

diriwaSntkan dari Amru bin Urna5nh adh-Dhamri bertentangan dengan

keterangan pada rlwayat tersebut, ia mengatakan: Nabi $ pemah

menyantap dagng kambing dan memotongnya dengan pisau, lalu

setelah ifu beliau bangkit untuk melaksanakan shalat dan meletakkan

pisaunSn.

Juga riwaSnt Mis'ar, dari Jami bin $ndad, dari Al Mugirah Al

Yasyhri, dari Al Mugimh bin Syu'bah, ia berkata: Aku pemah pada

suatu malam bertamu di kediaman Rasulullah #t, lalu beliau

memerintahkan agar diambill{an 
. 
sepotong da$ng mentah unfuk

kemudian dibakar. Setelah matang beliau mengambil sebilah pisau untuk

memotong da$ng tersebut, nalnun tiba-tiba Bilal datang unfuk

mengumandangkan adzan, maka beliaupun segem mdetakkan

pisaun5n.241

Muharina juga menan5nkan kepada Ahmad tentang hadits yang

diriwayatkan dari Abu Juhaifah, bahwa l'labi # pernah bersabda,

"Hentikan suam pentfutu 6pkni suam tnng ditimbulkan akibat

keke.n5angan mal<anan) uahai Abu Juhaifah. Saunggahn5n omng tang
phg sering kekenydngpn di dunia adalah oftng gng pling sering

%1 Hadits tersebut diriunptkan oleh Abu Daud pada bab thaharah (L/L881,

dengan anad yarg slnhilt
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k&mngan di had ldannt nanti.n?42 Ahrnad berkata: Dia (yakni

Juhaifah) dan Yafup strnrrstrrna bukanlah p€rawi yang shahih-

Pasal: Rasulullah * tidak pemah meniup makanan
ataupun minumannga-

Diriwaptkan, dari lbnu Abbas, ia berl*ta: ttasulullah & fidak
pemah meniup makanan ataupr.rn minurnannlp, dan beliau juga tidak
pemah meniup bejanarrya (ternpat minumnya).

Diriungntkan pula dari ArEs, ia berkata: Nabi $ tidak pemah
makan di atas meja rnakan yang besar dan tidak pula dengan piring
lnng kecil. talu Qatadah krbnya Jika dernikian maka bagaimana cam
mereka rnakan (yakni Nabi $ dan para sahabat beliau)? Anas
menjawab: Dengan ranssurn (rantang).

Diriwayatkan, dari AiqBh, bahuaasangra Nabi $ melarang unfuk
banght dari makan hingga diangkat sernua iamuan.z,lg

Diriwagratkan pula dari lbnu Urnar, ia berkata: .Rasulullah $
pernah bersaMa, "Apaula fimwn t&h dit&lrt<an, maka jangantah
kalbn bngkit dari pfimwn ddn fizmwnn5p. Dan jangan puk
kalian mangangkat bngam3a dari tanpt nnkan hirggu semua oftrng
di paj'amwn ifu telah fui, makiput a dalam kadaan ken5ang, ia
cukup mangdikitl<an nnlanryp dan mqmkan ap Wng di

jil<a kdapbn bryan tamnng (karanan5a diperinbht<an
hanSa mannl<an 5ang da di ffipan), abu tananrya masih bufuh
nplanan ifu (<araranja dilamng unfuk maningaltan makanan sebelurn
omnglain selai dad nnlannta)-'

242 Hadits tersebut dirluayatkan oleh At-Tirnridd pada bab hnda hari kiamat
(4/?!?81, dan luga oleh Ibnm t{aFh pada bab r*tr*" (Z/3gSOl.

2a3 Hadits tersebut dirlwagpdon oleh lbnu Maiah pada bab makanan (Z/32g4)-
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Oiri*uvu** pula, dari Nubaisyah, ia berkata: Rasulullah $
pemah bersaua, "Bamngsiapa gng memal<an makanan di sebuah

penanpn, lalu ia meniilati Penanryn ifu setelah selmi makan, maka

penamryn ifu akan beristigfar unfulmya."244

Diriwaptkan pula, dari Jabir, ia berkata: Rasulullah $ pemah

bersabda, "Janganlah kalian mernbasuh tangan l<alian (setelah makan)

sebelum menjilatinSn, ftarena ia ddak tahu ba?tan manakah dari

makanannya 5nng terdapl !*.$"r!*1r47." 245

Pasal Abu Abdillah pemah ditanya mengenai pencucian

tangan dengan menggunakan bubuk tepung, ia menjawab: Tidak ada

lamngan unfuk ifu dan kami pun melakukannya.

lalu Ahmad ditanya mengenai seorang lak-laki Srang tiba-tiba

datang ke suafu kaum yang sedang makan padahal ia tidak diundang,

narnun kefika ia sudah masuk ia dipersilahkan unfuk makan, apakah

laki-laki itu boleh ikut makan? Ahmad menjawab: I!,a, fidak ada larangan

menganai hal itu.

I-alu Ahmad juga ditanya mengenai riwayat dari Nabi $ bahwa

beliau menyiapkan kebufuhan makanan unfuk keluarganya unfuk jangka

wakfu safu tahun26, apakah riwayat ifu benar? Ahmad menjawab:

Benar, natnun banyak periwayatannya dengan kalimat 5nng berbeda-

beda.

2'14 Hadib tersebut diriwayatkan oleh lbnu Majah pada bab makananl2/327l|-
2,15 Hadit tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada bab makarnn (4/1801).
2M Hadits tersebut diriwa5ntkan oleh Al Bukhari pada bab nafkah

19/5957,5358), juga oteh Mustim pada bab iihad (3/49/1378,13791, juga oleh

Abu Daud pada bab kepemimpinan wilaph (3/29631, dan iuga oleh Ahnnd
dalam kitab Musnadryra (l/251.
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Pasal: Diriwayatkan, dari Anas, bahwasanya suafu ketika
Nabi $ datang ke rumah Saad bin Ubadah, lalu di sana beliau

disediakan roti dan kismis, dan beliau memakannya. Kemudian setelah

ifu beliau berkata, "Al<an berbuka di kdiaman kalian oftng-omng Wng
berpuasa, al<an men5nntap makanan katian oftrng-oftrng 5nng suci, dan
akan berchalaont kepda kalian para malaikat"

Diriwayatkan pula, dari Jabir, ia berkata: Abul Haitsam bin
Taihan pemah memasak makanan ynng khusus dibuat untuk Nabi $
(dan para sahabatrya), kernudian setelah makanan ifu telah siap ia pun
mengundang Nabi I da., para sahabat unfuk datang ke rumahnya.

setelah mereka sernua selesai menyantap makanan yang disediakan
oleh Haitsam, Nabi $ berkata, " Ganjarlah saudam kalian rnr." Lalu para

sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dapat kami ganjar
untuknya?" Nabi $ meniawab, "saungguhnla jil<a saamng diundang

ke rumah saudamnSa lalu memal<an dan meminum
minumanngn, maka dal<anlah saudamrnu ifu. Ifulah ganjannnt/a." HR.
Abu Daud. Wallahu a'lam.
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KITAB: HEWAN KURBAN

Dasar hukum disyariatkannya berkurban bemsal dari Al Qur'an,

hadits Nabi $, dan ijma Para ulama.

Untuk dasar hukum dari Al Qur'an, di antaranya ftrman

Allah &, "Maka latrsanakantah shalat karena Tuhanmu, dan

berkurbantah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepda Allah)-" (Qs.

Al Kautsar [108]: 2). Sejumlah ulama tafsir mengatakan: Maksud dari

ayat ini adalah berkurban setelah pelaksanaan shalat ldul Adha-

Untuk dasar hukum dari hadits Nabi $, di antaranya riwa5nt

dari Anas, ia berkata: Nabi $ pemah berkurban dengan dua ekor kibas

yang bertanduk dan berwama putih dengan sedikit ada wama hitamnya.

Beliau menyembelih keduanya dengan tangan sendiri. Beliau

^memulainya dengan mengucapkan basmalah, lalu bertakbir, dengan

meletakkan kaki beliau di bagian lambung kibasnya. (Muttafaq Alakl

Kaum muslimin iuga sepakat bahwa berkurban itu

disyariatkan.24T

247 1i111a terseh* diryntakan oleh asySyaukani dalam kitab as-Sail Al Jarar

$n31.
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\748- Masalah: Abu Al Qasim berkata: Berkurban itu
hukumnya sunnah, namun'tidak disarankan bagi orang yang
mampu unfuk tdak melakukannya.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum berkurban
tidak sampai diwajibkan, melainkan h*). sunnah muakkadah. Hal ifu
diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Bilal, Abu Mas'ud Al Badari, serta
menjadi pendapat suwaid bin Gaflah, said bin Musayib, Alqamah, Al
Aswad, Atha, Imam Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, dan hnul Munzir.

sernentam ada juga bebempa ulama yang mer,'ajibkannya, di
antamnya adalah Rabiah, imam Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al-laits,
dan imam Abu Hanifah. Dalilnlp adalah riwa5nt dari Abu Humirah,
bahwasanya Nabi $ pemah bersabda,

.tl\)G,U:Ai6'dh:-'n" {- { otr ;1
"Elamngskp 5ang maniliki keleruasaan daram harbrya ratu

tidak bqlrutbn, nnka jangpnlah sel<ali-kali ta mqdel<ati tanpt shalat
l<ami."28

Diriwayatkan pula, dari Mil<hnaf bin Sulaim,
Nabi $ pemah bersabda, "Wahai sekalian manusia,

divnjibl<an atas setiap kelmrga untuk bqkufran pda ldul eutbn dan
pda bulan Rakb pda sdiap bhunn9a."249

2'18 Hadit tersebut diriwayatkan oleh hnu MaI*r pada bab heuran lilrban
(2/3^1.?3'), dan luga oteh Ahmad datam kihb Musnadnya (ZtSZtl.

249 p1u6i1r tersebut diriwayatkan oreh Abu pu"a puau uuu t o*r, kurban

\3/27881, ryg" ".t 
t At-Tirmidd pada bab hanan t urba; @/l.5lg),juga oleh Ar

ll*l_i pada bab pernbagian herryan lilrban dan berrmrban a'urru" nuiuu
(7/4235),1uga oleh hnu Maph pada bab heuan kurban (Z/SlZSl, dan iuga oieh
Ahmad dalam htab Mtsnadnya ( /zls, sn6l, dengan ranadyang'hasan.

Namun Abu Daud setelah menlnmpaikan rfuvaSrat tersebui UJt<ata, berkurban
di bulan Rajab telah dinasakh (yakni dihapuskan hukumnp), dan hadits ini adalah
hadits Srang kuat namun telah dinasakh
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Adapun landasan 5Bng mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwayat Ad-Damquthni dengan isnad Fng tersandar

kepada lbnu Abbas250, bahunsanp Nabi # p€rnah bqsaMa, "Ada tiga

macziln perkam gng diwnjibkan bagiku nzilnun fan5p disunnahkan bagi

kalian, qaifu: shalat witir, bakufun, dan shalat s,mnh faiar-"

Dan juga karena, pada salah sahr hadib Nabi $ tentang

berkurban disebutkan, "kmngsiap tnng infu fuhrbn dan sudah

masuk bngsat 10 zulhiijiah, nal<a iansankh k manotong sebagian dari

mmbut abu kulih5n (wtni lrukurya)."zsl HR- Muslirn

Pada hadits itu Nabi $ menggunakan kata 'siapa 5nng ingin",

padahal sesuatu yang wajib tidak terkait dengan ketrginan-

Adapun riwagnt yang mereka jadikan landasan adalah riwaSnt

yang lerrnh, sebagaimana analisa Snng disartpailen oleh ulama hadits.

Dan hukum pada hadits ifu dapat diarfikan sebagai penekanan terhadap

suafu anjumn, sebagaimana pada hadits Nabi $, "Ilukwn mandi di had

Junbt itu diotnjibkan bgi setkp muslim .tnng sfuh bligh." Dart

sebagaimana pada hadit Nabi $, "Bamngsbp 3ang mernal<an dari

kdua pohon ki 6/akni bawnng memh dan htnng Putih), mal<a

sekali-kali ia mqdel<ati ternpt shalat bmi-"

PasaL Berkurban lebih afdal dari, sedekah jika setara

nilain5Ta.

Begifulah pendapat lrang dinyatakan oleh Ahrnad s@ara

eksplisit.

250 Riwart itu disebutkan oleh Ahmad dalam kitab t*.srnaryn (2050)' dan

iuga oleh Ad-Daraquthni l2/21/ll.
25r Hadis tersebut diriwayatkan oleh Mushm dahm kitab Stnttnntn pada bab

her,rnn lffban (3/1565l, iuga oleh Abu Daud pada bab h€u'an kurban (3/279\1,

iuga oleh At-Tirrnidd pada bab heunn lnuban @n58\ dan iaa oleh An-Nasa'i
pada bab hennn l$rban (l/437343761-
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sementara pendapat ifu pula yang dinyatakan oleh Rabiah dan
Abu Zinad.

Namun, sebuah riway'at dari Bilal menyebutkan: Aku tidak peduri
jika aku tidak berkurban keuali hanya dengan seekor alram.
Memberikan sedekah kepada anak 5ptim Snng telah berdebu mulutry"a
lebih aku sukai daripada aku harus 611*.6*.252

Pendapat itu pula png dinyatakan oleh AslrSya,bi dan Abu
Tsaur-

Sebuah riunyat dari Aistph menyebutkan: lebih baik aku
bershadaqah dengan cifcinku ini daripada aku harus mernberikan seribu

dirham ke baitul mal (lnlmi berlnrban saat berhaji).

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, Nabi $ mernberi contoh unfuk
berkurban, begifu juga dengan pam khalihh setelah Miau. Kalau sail
sedekah itu dirasa lebih baitq rnaka tenfu saja mereka akan mengalihkan
harta 3nng dikeluarkan untuk bershadaqah saja.

dlll

Diriwayatkan dari Aislrah, bahwa Nabi $ pemah bersaMa,

;t'Z;f /t i7,y'o',rt T,j.s 6

G /hf:r W; 4 yqilt i:; €y 1i1., gist gt f|,y
'a &';tr'# gK* ilt'ngi:"rst,.:l rw>vf3

.*e\M,,,"r\r

252 Asar tersebut oleh Abdurrazzaq dalam htab Ar M,shannaf
(4/87s61.
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"Tidak ada perbuatan manusia di hari mga kurban Sang lebih

disukai Allah & daipda berkurban. Lalu di hari kianat nanti akan

didabngl<an kepdan5a bnduk kurbanng, kakin5n, dan bulu-bulung-

Dan saungguhn5n ddnh Wng meneta dari hewan kutban sudah

dilebklan terlebih dahulu di suatu tempt di sisi Nlah sebelurn teriatuh

ke abs bumi, oleh larena ifu perbaikilah nkhttu dalam 6o1tur6*r-"253

HR. Ibnu Majah.

Dan juga karena mengalihkan kurban menjadi sedekah akan

mernbuat ajamn yang ditetapkan oleh Nabi $, 5raifu berkurban, menjadi

ditingsalkan orcrng.

Adapun atsar png dirfurayatkan dari Aisyah, pemyataannya ifu

terkait dengan hadyu dalam berhaji dan bukan kurban biasa pada

umunnla. Dan unfuk hal itu kami sangat sefuju dengan pemS7ataan

temsebut.

L749- Masalah: Abu Al Qasim berkata: Barangsiapa

lnng ingin berkurban dan sudah masuk tanggal 10 Zulhiiiah,

maka janganlah ia memotong sebagtan dari rambut atau

kulitnya (t almi kukunf).

Dari keterangan ifu dapat disimpulkan bahwa memotong rambut

saat hendak berkurban hamm.

Itulah pendapat beberapa ulama ma&hab kami- Pendapat itu

pula yang diriwaSptkan oleh Ibnul Munzir dari Ahmad, Ishaq, dan Said

bin Musayib.

Namun Al Qadhi dqn sebagian besar ulama madzhab kami

berpendapat bahwa hal itu tidak diharamkan. Begltu pula dengan

253 Hadits tersebut diriunyatkan oleh Ibnu Matsh pada bab henvan ltrrrban'

12/31261, dan juga oleh At-Tirmidzi pada bab hamn kurban (4/14931-

Al Mughni - El



pendapat Imam Ivlalik dan lrnam Syafi'i. Dengan dalil riwa5pt dari

Aisyah, ia berkata: Alm pemah mernbuat jalinan tali temali untuk

dikalungkan pada domba 1ang dikwbankan oleh Nabi $ s'ebagai

hadyunya, lalu beliau iuga ikut me,rrbanfu dengan tangannya sendiri, dan

setelah itu domba tersebut diserahkan. Ketrl<a itu fidak ada

pengharaman apapun atas betiau tertndap hal-hal yang dihalalkan

hirrgga kurbannln disernMih. (Mutbfaq Akil)

Bahkan Abu Flanifah berpendapat hal itu tidak dimalmrhkan

sarna sekali, karena onng png hendak berltrrrban tidak dihammkan

baginya unfuk mdalskan suami ishi, berpakaian, dan lain

sebagainya, maka Udak dimakruhkan pula bagin!,a unfuk mernotong

rambut atau menggunting kuku, sebagairnarn Xka ia fidak berkdnginan

unfuk berkurban.

Adapun landasan png mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riua5pt dari Urnrnu Salarnah, bahwasanf
Rasulullah &i p€rnah bersabda, 'Apbih t&h nasuk bnggpl 10

zuhiiiah dan sanng dari lalhn ingin balnnbn, nnka fiznganlah ia

manotong mmbubrya abuptt mangunting ktlflfrltp hinSg kufianntp
disqrbelk." HR. Muslirn

Hukum aural unfuk sebuah larangan adalah penghararnan, dan

hadits tersebut sudah menladi bantahan tefiadap Qryas dan

mernbatalkannSla (talmi tidak diharamlonnln intim atau

sekalipun). Sernentara unhrk hadits Fng difrdikan landasan

untuk pendapat merela ihr berbmfuk umurr\ dan hadits 5nng menjadi

landasan pendapat lotni telah mengkhususkannla, oleh karena ifu

hukumnya hanrs dilahulukan daripada pada hadits tersebut.

lagi pula, hadits yang mendasari pendapat mereka ifu dapat

diartikan di luar dari , dengan beberapa alasan, di
antaranya, Nabi $ tidak mungkin melalrukan sesuafu yang dilarang
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kepadanln, meskipun hanya sekedar dimakruhkan- Firman Allah &
menceritakan kisah Syuaib, "Aku tidak hendak melanggar terhadap ap

lang dilamng kepda l<alian untuk melakulann5a." (Qs- Hud [11]: 88).

Dan juga karena hukum terendah unfuk sebuah larangan adalah

dimakruhkan, d* Nabi $ tidak mungkin melakukan sesuatu Sang

dirnakruhkan, maka apa yang dilakukan oleh beliau pada keterangan

hadits png diriuralptkan dari Ais!/ah hanrs diarfikan dengan makna lain,

karena past bulon pelanggaran.

Juga karena Aiq/ah segala hul yutg sering dilakulon

oleh Nabi $ atau k€biasaan beliau sehari-hari, seperti berpakaian,

mernakai unngi-wangian, dan lain sebagainya, sedangkan sesuatu lnng
jarang dilalnrkan oleh beliau seperti mernotong mmbut atau

menggunting kuku bukarilah ternrasuk hal-hal yang dilakukan setiap

hari, mungkin hanya serninggu sekali atau lebih, dan mungkin saia hal

itu Miau lakukan saat sedang tidak bersama Aist/ah hingga ia tidak

mengehhuinla. Dan irya karena riwayat dari AisSnh

tentang perilaku Rasululhh $, sedangkan riwalrat dari Ummu Salamah

mengabarkan tentang sabda beliau, dan seperti dalam kaidah bahr,raa

saMa beliau harus didahulul6n daripada perilaku, kd,rena dimungkinkan

perilaku beliau hanya dikhususkan unfuk beliau saja.

Jika sudah terbukfi dernikian, maka bagi orang 5nng hendak

menyernbdih dilarang nnfuk mernotong rambutrSp atau menggunting

kuhrnp, naTun jilta seandainp ia melakukan maka ia harus

beristighfar kepada Allah dan meminta ampunan-Nya, tanpa harus

mernbagnr fdtah aftau denda nPaPW, baik dilakukan s@ara sengaia

atauptrn Udak

Itu menldi iirna selunrh ularna-

1750. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Unta boleh

disembelih unhrk tuiuh orang, dan begitu juga dengan sapi-
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Begifulah pendapat sebagian besar ulama. Pendapat itu

diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, hnu Abbas, dan Aiqnh. Serta

menjadi pendapat Atha, Thawus, Salim, Hasan, Amru bin Dinai, Ats-

Tsauri, Al Auza'i, Imam Syafi'i, Abu Tsaur, dan ulama madzhab Hanafi.

Namun riwayat dari Umar menyebutkan: Safu nyawa tidak bisa

diperuntukkarn bagi tujuh omng. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh

imam Malik.

Ahmad mengatakan: Aku tidak pemah mendengar ada ulama

yang tidak mempertolehkannya kectnli Ibnu Umar.

Sementam riwayat dari Said bin Musayib menyebutkan, bahwa

unta boleh disembelih untuk sepuluh omng sedangkan sapi untuk fujuh

orang. Begitu pula pendapat yang dinptakan oleh Ishaq. Dengan dalil

riwayat dari Rafi, bahu,.asanya,, Nabi S p"mah membagikan tnrta

ftlmpasan perang dengan pertandingan sepuluh kambing sama dengan

satu unta.& (Mutbfaq Alaihl

Juga dirirl,rayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Suatu k€fil<a kami

bersama Rasulullah $ melakukan smfu perlrlanan, lalu tibalah saahryn

hari mya kurban, dan kami pun berjoin sepuluh oftmg unfuk satu unta

dan tujuh orang unhrk satu sapi.255 FIR. Ibnu LIeratL

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwa5nt dari Jabir, ia berkata: Kami ketrlo di

Hudaibi5nh bersama Rasulullah $ berlnltan dengan menyernbelih

254 Hadis tersebtrt diriwa3ntkan oleh Al Bukhari pada bab perserikatan
(5/24€,81, juga pada bab iihad 16/30751, juga pada bab haran sernbelihan dan

heuran br.rnan (9/54981- Juga diriwayratkan oleh Muslim pada bab hanan kurtan
13/21/1558,1559), juga oleh Abu Daud pada bab hannn lrurban (3/%32Ll, trya
oleh At-Tirmidzi pada bab seiarah l4/l600,l,juga oleh An-Nasa'i pada bab hannn
buruan (7/43081, dan juga oleh Ibnu MaIfi pada bab hanran kurban (2rc8n.

6 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu MaFh pada bab hesan luban
(2/313L), dan juga oleh At-Tirmidd p"da bab haji (3/9051.
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seekor unta unfuk fujuh orang dan seekor sapi juga unfuk fujuh

orang.256

Pada riwayat lain disebutkary Ketika kami melakukan haji

tamattu bersama Rasulullah,s, kami melakukan kurban secam berjoin

dengan menyembelih satu ekor sapi untuk tujuh orang. HR. Muslim.

Adapun hadits dari Rafi yang menjadi landasan pendapat lain,

hadits ifu berkaitan. dengan pernbagian harta ganimah, bukan unfuk

hukum berkurban.

Jika telah ditgtapkan seperti pendapat kami, maka selanjutrya

adalah: perjoinan dalam menyernbelih unta atau sapi berlaku untuk

siapapun, baik itu perjoinannya dalam safu keluarga ataupun tidak,

entah ifu semuanya untuk kurban wajib ataupun sunnah, atau

sebagiannya wajib dan yang lainnya cunnah, atau sebagiannlra unfuk

kurban dan sebagian lainnya tidak unfuk kurban melainkan hanya ingin

memakan dagingnya. Sebab, setiap mereka berhak meniatkan apapun

unfuk bagiannya sendiri dan tidak terpengaruh d*gun niat yang lain.

Pasal: Tidak ada larangan iika seseorang menyembelih

safu kambing, atau sPi, atau unta, dengan mengatas

namakan seluruh keluarganYa.

Begitulah pendapat yang dinyatakan oleh Ahmad secam

eksplisit. sementara pendapat itu pula yang dinyatakan oleh imam

Malik, Al-Laits, Al Auza'i, dan Ishaq.

2s Hadits tersebut diriwaSratkan oleh Mr.rslim pada bab l:prfr 12/350/955), pga

oleh Abu Daud pada bab herpan kurban l3/28o9l iuga oleh hnu Mafifi pada bab

he\ ran kurban (2/3L321, iuga oleh Ad-Darimi pada bab heunn kurban

(2/L955,1956), jtiga oleh Malik dalarn Al Muwathtln' (2/9/4861, dan iuga oleh

Ahmad dalam kitab Musnadnya (3/293,294,315,353,395).
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Sementara pendapat ifu diriwayatkan pula dari Ibnu Umar dan

Abu Hurairah.

Shalih berkata: Aku pem'ah bertanya kepada ayahku: Apakah

seseorang boleh menyembelih safu ekor kambing dengan mengatas

namakan seluruh anggota keluarganya? Ia menjawab: Boleh, tidak ada

larangan unfuk melakukannya. Nabi $ pemah menyembelih dua ekor

kibas, lalu beliau mendekati salah satunya dan berkata, " Bismillah, ya

Allah aku sembelih hewan ini atas nama Muhammad dan seluruh

keluargangn." lalu beliau mendekati kibas lainnya dan berkata,

"Bismillah, 5n Allah hewan ini dari-Mu dan kembii kepda-Mu, dengan

mengatas namakan seluruh umatku Sang mengesakan-Mu."

Diriwayatkan pula, dari Abu Hurairah, bahwasanya suafu ketika

ia berkurban dengan menyembelih seekor kambing, lalu datanglah anak

perempuannya dan bertanya, "Apakah kambing ini dikurbankan atas

namaku?" lalu Abu Hurairah menjawab, ".Iuga atas namamu."

Namun hal itu dimakruhkan oleh Ats-Tsauri dan Abu Hanifah,

dengan alasan bahwa satu kambing tidak boleh diatas namakan lebih

dari safu orang, kalaupun hanya dua orang yang berjoin pada safu

kambing maka hal itu tidak diperbolehkan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwayat imam 141116257 dengan sanad yang tersandar

kepada Aisyah, bahwasanya suatu ketika Nabi $ dibawakan seekor

kibas untuk dikurbankan, lalu beliau merebahkan kibas itu untuk

disembelih, lalu beliau berucap, "Bismillah, W Allah terimalah heunn ini
dai Muhammad dan keluarga Muhammad."

257 Hadits tersebut diriwagratkan oleh Muslim pada bab hq,van kurban
(3/79/1557), juga oleh Abu Daud pada bab hizwan kurban (3/27921, dan juga
oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (6/781.
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Diriwayatkan pula, dari Jabir, ia berkata: Pada hari kurban,

Rasulullah $ berkurban dengan menyembelih dua ekor kibas yang

bertanduk dan benuama putih dengan sedikit ada wama hitamnya. lalu

ketika akan menyembelihnya, beliau bemcap, "Waiiahtu unihitn lil-lazi

fathams-samaawaati wal ardhi 'ala millati ibmahiima haniifan musliman

wa maa ana minAl musyrikiin. Inna shalaatii wa nusukii wa mahina5a

wa marnaafri lillahi mbbil-aalamiin. Iaa syariil<a lahu wa bizaalika umirtu

wEt ana minAl muslimiin (aku hadapkan wniahku pda Tuhan Yang

Manciptakan langit dan bumi, berdasar agama 5ang dibawa lbmhim

Sang lurus dan mumi, aku bukantah bagian dari kemusyril<an. sungguli

shalatku, ibadahku, hidupku, matiku, han5n bagi Allah Tuhan semqta

alan, tidak ada sekufu bagr-Nlp, karena ifu aku diperintahkan, dan aku

tetmasuk oftng 5ang be,rsemh diri) in Attah, heuran ini dari'Mu dan

kembati pda-Mu, atas nama Muharnmad dan umabt5a, bismillahi

Altahu akbar." Kemudian beliau pun menyembelih her,r,nn itu- HR. Abu

Daud.

' Driwa5ntkan pula oleh Ibnu Majah, dengan isnad 3rang tersandar

kepada Abu Ayub, ia berkata: Ada seoftrng laki-laki pada zaman

Nabi $ dulu berkurban dengan menyembelih satu ekor kambing

dengan mengatas namakan dirinya dan seluruh keluarganya, Ialu mereka

memakan dagrng kurban ifu dan juga membagikannya kepada o'?mg

luir'r.2ss Hadits ini tergolong hadits hasan shahih'

Pasal: Hewan kurban yang paling afdal adalah unta,

lalu sapi, lalu kambing, lalu ioinan unh' lalu joinan spi'

Begitulah pendapat llang din!,atakan pula oleh Imam Abu

Hanifah dan Imam Spfi i.

258 Hadits tersebut diriwayatkan oleh lbnu Maiah pada bab hanaan sembelihan

l2/3l47l,dan juga oleh At-Tirmidzi pada bab hannn sembelihan (4/l5o5l.
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Sementara Imam Malik berpendapat, ho,r,ran kurban yan{ paling

afdal adalah domba yang sudah cukup usia (berumur lebih dari €nam

bulan), lalu sapi, lalu barulah unta. Sebab Nabi $ berkurban dengan dua

ekor kibas fienis domba jantan), dan beliau tidak melakukan sesuafu

kecuali yang paling afdal.

. Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, sabda Nabi S terkait dengan fadilah datang lebih awal

pada shalat Jum'at, "Barangsiap Wng pergt pda jam awal, maka

sakan ia telah berkurban seekor unta. Ekraqgsiap 5ang pergi pada

jam setelahn5n, maka seakan ia telah berkurban seekor sapi.

Barangskpa Wng perg pada jam maka sakan ia telah

berkurban seekor kibas. Bamngskpa gng pergi pada jam setelahnln,

maka sakan ia telah berkurban seekor apm. Bamngsiapa gng pergi

pada jam terakhir, maka seakan ia telah sebutir telur."

Dan juga karena kurban adalah sebuah persembahan yang

bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka unta tentu lebih

afdal dari yang lain, seperti halnya pada hukum hadyu yang juga

disepakati oleh mereka (pendapat yang kedua). Dan juga karena unta itu

lebih mahal harganya, lebih banyak dagingnya, dan lebih bermanfaat

bagi orang banyak. Adapun alasan berkurban dengan kibas, karena

kibas adalah jenis kambing yang paling baik, dan pengorbanan

dengannya pun lebih afdal. Namun jika dibandingkan dengan berkurban

unta secara berjoin, maka berkurban kambing itu lebih afdal, karena

berkurban secara perseomngan lebih baik daripada secara bersama-

sama.

Al Qadhi mengatakan, bahwa domba yang telah cukup usia (6

bulan lebih) itu lebih baik daripada kambing kacang daruasa (yang

berumur 1 tahun), karena kibas (domba jantan) adalah jenis kambing

yang disembelih oleh Nabi $ dan memiliki daging yang lebih lembut.
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Dan juga karena Nabi $ bersabda, "Sebaik-baik hewan kurban adalah

domba 3ang telah cukup *nur."259

Namun ada kemungkinan pula kambing dari jenis apapun yang

sudah mencapai umur safu tahun ifu lebih baik, karena Nabi $
bersaMa, "Janganlah kalian menyernbelih (kambing) kecuali telah

mencapi umur safu bhun, apbila ifu sulit bagi kalian maka

sembelihlah kambing dari jenis domba Sang sudah cukup umur (lebih

dari 6 bulan)." HR. Muslim dan Abu Daud.

Hadits ifu menunjukkan keutamaan menyembelih kambing yang

sudah mencapai usia safu tahun, karena Nabi $ menjadikannya sebagai

hukum awal unfuk menyembelih kambing, sedangkan domba yang

berumur lebih dari 6 bulan hanya sebagai penggantinya saja, dan tidak

boleh berpindah kecuali sulit atau tidak mampu mendapatkan kambing

yang berusia satu tahun.

Pasal: Disunnahkan agar hewan kurban digemukkan
dan dipercantik penampileulnya, karena Allah & berftrman,

"Demikianlah (perintah Allah). Dan bmngsiap mangagnglan syiar-

syiar Nlah, maka hal itu timbul dari ketakwaan hati." (Qs.

Al Hajj l22lt 32l.lbnu Abbas menafsirkan: yang dimaksud dengan ta'zim

(yang dimaknai pada ayat di atas dengan arti: mengagungkan) adalah

mempergemuk, mernperbesar, dan memperbagus penampilan dari

heuran L116*.260

Dan juga karena berkurban dengan herpan yang gemuk dan

bagus akan lebih besar manfaafuiya dan lebih besar pula pahalanya.

2s9 Hadits tersebut diriwa5atkan oleh At-Tirmi&i pada bab halan kurban
(4/14991, dan luga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (97371.

260 p"*1r1-', itu disebtrtkan oleh Ath-Thabari dalam kitab Tafsimp (17/1731.
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Dan kambing yang dijadikan kurban lebih afdal jika berwama

putih, sebagaimana diriwayatkan dari maulat Abu Waraqah bin Said, ia
berkata: Rasulullah $ pemah bersabda, "Damh hevuan Wng betwama

debu lebih suci di sisi Allah dibandingkan damh hewan 5ang berwama

fii72*."261HR. Ahmad.

Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Darah herruan

yang berwama putih lebih disukai oleh AUah dibandingkan darah herl.ran

yang berwa*u 5i1u*.262

Dan juga karena wama itu adalah wama kambing yang dijadikan
kurban oleh Nabi $.

Dan juga karena wama yang paling baik merupakan wama yang

paling afdal untuk dipilih.

L75'1,. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Larangan
menyembelih kambing sebagai kurban kecuali kambing itu
telah cukup umur, yakrii lebih dari en rm bulan untuk
kambing dari jenis domba, atau lebih dari satu tahun unfuk
kambing dari jenis yang lain.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh imam Malik, Al-
[-aits, Imam Syaf i, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan ulama madzhab Hanafi.

Sementara Ibnu Umar dan Az-Zuhrt berpendapat, bahwa

kambing gang baru berusia enam bulan tidak boleh dijadikan kurban,

karena jikalau kambing dari jenis selain domba tidak boleh maka tidak

boleh pula kambing dari jenis domba. Diriwayatkan dari Atha dan Al
Auza'i, bahwasanya kambing yang baru benrsia enarn bulan dari jenis

261 gu6i1s ihr disebutkan oleh Al Haitsami dalam kitab Al Majma (4/t$l.
262 66ur tersebut diriwa5ntkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnla (9893),

dan juga oleh Abdurrazzaq dalam kitab Mr.rshannafnSra (4/8765).
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apapun tidak boleh dijadikan herr,nn kurban, sebagaimana diriwayatkan

dari Mujasyi dari bani Sulaim, ia berkata: Aku pemah mendengar

Rasulullah $ bersabda, "Sesunggthn5n kambing yang berusia enam

bulan sudah dapt memenuhi s5nrat sebagaimana halnSn kambing 5mng

berusia safu tahun." HR. Abu Daud, An-Nasa'i, dan lbnu Majah.

Oleh karena itu, jika sudah diperbolehkan unfuk safu jenis maka

diperbolehkan pula untuk jenis lainnya, jika tidak diperbolehkan untuk

satu jenis maka tidak diperbolehkan pula untuk jenis lainnya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya domba yang berumur lebih dari enam

bulan sudah boleh disembelih unfuk kurban menurut hadits yang

diriwayatkan dari Mujasyr di atas, juga Abu Hurairah, dan juga Slang

lainnya. Sedangkan jenis kambing lain tidak boleh jika belum mencapai

umur safu tahun, sebagaimana sabda Nabi $, "Janganlah kalian

menyembelih hewan kurban kecuali telah cukup umumtra 6nnq mana

unur untuk kambing adalah satu tahun). Apbila itu sulit

bagi katian maka sembelihlah kambing dan jenis domba 5nng sudah

cukup umur (lnkni sudah berumur lebih dari enam bulan)."

Diriwayatkan pula dari Abu Burdah, suafu ketika ia pemah

bertan5n kepada Nabi $, "Aku memiliki seekor kambing yang berumur

enam bulan tapi kambing itu lebih aku sukai daripada dua ekor kambing

sekalipun, apakah aku boleh berkurban dengan kambingku itu?"

Nabi $ menjawab, "Boleh, bpi tidak diperbolehkan bagi siappun

selain kamu setelah ini." (Muttafaq Alaihl.

Adapun hadits yang dijadikan landasan oleh pendapat lain

berkemungkinan maksudnya adalah kambing png berumur lebih dari

enarn bulan dari jenis domba, karena seperti riwalnt Ibmhim Al Harbi

yang kami sampaikan sebelum ini, bahwa kambing yang boleh dijadikan

kurban adalah kambing domba 5nng sudah mencapai utnur enatn bulan
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labih, karena kambing domba jika sudah mencapai umur ifu sudah dapat

berkembang biak, sedangkan kambing dari jenis lain belum bisa hingga

mencapai umur satu tahun lebih.

Pasal: Hewan yang akan dijadikan kurban tidak boleh
selain hewan temak, meskipun he',ryan tersebut adalah hasil dari

kawin silang antara he,,,rran temak dan hev.ran liar, tetap tidak

diperbolehkan.

Namun ada riwayat dari Hasan bin Shalih, bahwa ia

berpendapat her,van kurban itu boleh dari jenis sapi liar dan kijang,

bahkan sapi liar juga boleh diatas namakan tujuh orang, tapi krjang

hanya boleh untuk satu orang saja. Ulama madzhab Hanafi juga

berpendapat, bahwa anak sapi liar boleh dijadikan he',r.ran kurban,

meskipun sisi liamya dari pihak jantan. Sementara Abu Tsaur

berpendapat, anak persilangan herlran apapun boleh dijadikan hevrran

kurban selarna pihak jantannya adalah hewan temak.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, firman Allah @, "Dan bagi setiap umat telah Kami

syniatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah

atas rezeki 5nng dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan

temak." (Qs. Al Hajjl22]341.

Dan her,r,ran temak yang dimaksud adalah: unta, sapi, dan

kambing.

L752. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Domba yang

sudah cukup umur adalah domba yang sudah berumur lebih
dari enam bulan dan memasuki bulan ketujuh.
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Abul Qasim meriwayatkan: Aku pemah mendengar ayahku

menceritakan: Ketika aku bertanya kepada sejumlah penduduk

kampung mengenai cara mereka mengetahui jika domba sudah cukup

umur, mereka menjawab: Apabila bulu di atas punggungnya masih

berdiri berarti domba itu belum cukup umur, sedangkan jika bulunya

sudah merebah maka domba ifu sudah cukup umur.

Adapun kambing dari jenis'lain, sebutan cukup umur dicapai

ketika kambing itu sudah memasuki umur lebih dari satu tahun dan

memasuki tahun kedua. Sedangkan unfuk sapi, sebutan cukup umur

dicapai ketika sudah sudah berumur lebih dari dua tahun dan memasuki

tahun ketiga. Dan untuk unta, cukup umumya dicapai jika sudah lebih

dari lima tahun dan mernasuki tahun keenam.

Bebempa ulama seperti Al Ashmai, Abu Ziad AI Kilabi, dan Abu

Zaid Al Anshari mengatakan: Apabila unta telah meleu/ati tahun kelima

dari sejak kelahirannya dan memasuki tahun keenam serta telah tanggal

gigi depannya, maka ia sudah dapat disebut cukup umur (tsani)- Itulah

mengapa seekor unta disebut un[a tsani, ]pkni karena unta ifu telah

tangsal gigi tsaniyahnya (yakni gigi depan). Sedangkan untuk sapi,

kecukupan umumya dicapai ketika sapi telah mencapai umur lebih dari

dua tahun, dan Nabi $ bersabda, "Janganlah kalian menyernbelih

hqnn kurban kquali telah cukup umumga.." rnaka sapi yang boleh

dijadikan hewan kurban adalah sapi yang sudah benrmur lebih dari dua

tahun. Dan Waki pemah menyatakan, bahwa kecukupan umur bagi

domba adalah enam atau fujuh tahun.

1753. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Hd-hal yang

harus dihindari dari hewan temak lnng akan diiadikan
kurban; antam lain: kebutaan yang jelas butan5p, kekurusan hingga

tidak ada caimn pada fulangnya (sumsum), kepincangan 5nng jelas
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pincangnya, berpenyakit yang tidak mungkin disembuhkan, dan juga

yang tidak adhba, maksudnya adalah he',,rran yang salah safu kuping atau

tanduknya terpotong lebih dari separuhnya.

Untuk empat hal pertama, sepanjang pengetahuan kami tidak

ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa hal-hal itu tidak

diperbolehkan terdapat pada hewan yang akan disembelih, karena

sebagaimana diriwayatkan dari Al Barra, ia berkata: Rasulullah $
pemah mengatakan di hadapan kami semua, "Ada empt hal gng tidak

boleh safupun ada pada hewan temak yang akan disembelih sebagai

kurban: kebutaan gng jelas butan5a, berpengakit 5nng ielas

pmyakitnya, kepincangan yang jelas patahnSn, dan kekurusan 5ang

tidak bersumsum." HR. Abu Daud dan An-Nasa'i.

Yang dimaksud dengan kebutaan yang jelas butanya adalah:

salah satu matanya sudah tidak bisa melihat sama sekali. Dan alasan

pelarangannya adalah karena mata adalah salah satu organ terpenting

pada tubuh hewan, dan biasanya seel<,or hewan akan dianggap baik jika

kedua matanya masih sempuma. Namun, jika pada salah safu matanya

hanya terdapat wama putih dan tidak mempengaruhi penglihatannya,

atau berkurang sedikit, maka he',r.ran itu masih boleh dijadikan sebagai

he',rran kurban, karena kebutaannya tidak sempuma.

Dan yang dimaksud dengan kekurusan adalah hewan yang

sangat kerempeng atau kurus kering hingga di dalam fulang-fulangnya

pun ikut mengering. Kata an-nagi yang digunakan sebagai sifat unfuk

fulang pada hadits di atas artinya adalah sumsum, sebagaimana

disebutkan dalam bait syair berikut ini:

Jangan Wmah khawatir kamu tidak dapt manyelesaikan suatu

pekajaan,
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Selama masih ada sumsum di engsel dan persendianmu.z6S

Heuran yang kurus seperti itu tidak boleh dijadikan hewan untuk

berkurban, karena tidak ada dagingnya dan hanya tinggal tulang

belulang yang ditutup dengan kulit saja.

Sedangkan yang dimaksud dengan hev.ran yang pincang adalah

her,yan ynng salah satu kakinya bunfung s@ara keseluruhan hingga tidak

dapat menyeimbangi kambing-kambing lain yang berlari ke dalam

kandang. Dan kambing semacam itu akan mengurangi daglr.Ig heu,ran

5nng dikurbankan. Adapun jika tidak buntung secara keseluruhan dan

masih dapat mengejar teman-temannya untuk masuk ke dalam kandang,

maka her,van itu masih boleh dijadikan hewan kurban.

Dan unfuk her,van yang sedang sakit dan Udak mungkin

disembuhkan maksudnya adalah he',rran sakit yang fidak dapat

diharapkan kesembuharyrya, karena hetr,ran seperti ifu juga akan

berkurang dagingnya, dan harganya pun akan furun secara drastis.

Namun Al Qadhi berpendapat, bahwa sakit yang dimaksud

adalah sakit kudis (gatalgatal), karena kudis dapat mengurangi nilai

seekor heuran jika banfk ditemukan di tubuhnya.

Pendapat itu pula yang dinyatakan oletr ularna rna&hab Syafi'i.

Tapi pendapat itu mempersempit rnakna dari penlBkit'17a"S l*"
atau mengkhususkan ketrmunran kata sakit, tanpa ada dalil. Oleh karena

itu maknanya tetap harus belsifat umutn sebagairnana difunjuhkan dari

kata 3nng disunakan.

Adapun makna dal,;i adhb adalah hilangnya sebagian besar dari

salah safu telinga atau tanduk. Dan hal itu juga mernbuat heunn temak

tidak boleh dijadikan heunn kurban, sebagairnana juga dinyatakan oleh

26 penyaimya adahh arNadhar bin Musalarnah Al Aiali. Dan bait q/air itu

disebtrtkan dalam kitab Maqe$s Al Lugah $n061dan kitab Al usan (materi 113)'
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An-Nakha'i, Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat terdekat imam

Abu Hanifah).

Sementara Imam Abu Hanifah sendiri dan Imam Syafi;i

berpendapat, bahwa tanduk yang patah tidak menyebabkan seekor

har.ran tidak lagi diperbolehkan unfuk dijadikan her,rnn kurban.

Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Ali, Ammar, Ibnul

Musayib, dan Hasan.

Sedangkan Imam Malik berpendapat: Apabila patahannya

mengeluarkan darah maka tidak boleh, namun jika tidak maka masih

diperbolehkan.

Untuk telinga, Imam Malik dan juga Atha berpendapat: Apabila

terpufus secara keseluruhan maka tidak boleh, namun jika hanya sedikit

maka tidak jadi masalah.

Para ulama tersebut berhujjah dengan sabda Nabi 5$, "Ada

empat hal 5nng tidak boleh safupun ada pada hewan temak 5nng akan

disembelih sebagai kirban.." yang artinya selain hal-halyang disebutkan

pada hadits ini boleh dan masih ditolerir keberadaannya pada he'u.ran

yang akan disembelih sebagai kurban.

Dan juga karena, riwayat dari Barra, dari Ubaid bin Fairuz,

disebutkan: Aku tidak suka hewan kurban yang terpufus ekor atau

tanduknya. lalu Barra berkata: Tidak ada masalah jika kamu tidak suka

sesuafu unfuk dirimu sendiri, namun kamu jangan memakruhkannya

untuk orang lain karena akan mempersempit dan menyulitkan mereka,

sebab yang dituju pada hw.ran kurban adalah dagingnya, dan tidak ada

pengaruh sama sekali pada daging kurban jika ekor atau tanduknya

terpufus.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwayat dari Ali, bahwasanya Nabi,$ melarang
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umatnya unfuk menyembelih hewan kurban yang terputus tanduk atau

telinganya.

Ketika mendapatkan riwayat ifu Qatadah langsung bertanya

kepada Said bin Musayib tentang kebenaran riwayat ifu, lalu Said

menjawab: Benar seperti ifu, jika terputusnya mencapai setengbh bagian

atau lebih dari itu. HR. Syafi'i dan Ibnu Majah.

Diriwa5atkan pula dari Ali, ia berkata: Kami diperintahkan oleh

Nabi $ untuk memeriksa mata dan telinga (ketika hendak memilih

hewan ternak yang akan dikurbankan). HR. Abu Daud dan An-Nasa'i.

Ini adalah dalil secara tekstual lnng eksplisit, dan harus

dikedepankan daripada dalil yang hanya dipahami dari sebuah konteks.

Pasal: Kebutaan pada kedua mata hewan yang akan
dikurbankan lebih tidak diperbolehkan, karena hadits sudah

melarang hetann kurban yang buta pada sebelah matanya. Dan

kebutaan pada kedua matanya juga tidak bersyamt harus buta samd

sekali, karena dengan kesamaran pada kedua mata seekor kambing

sudah dapat mencegahnya untuk berjalan bersama kambing lainnya dan

tidak dapat berjalan beriringan bersama kawanannyra.

Dan tidak boleh pula untuk dijadikan hewan kurban, jika seekor

her,r,ran betina sudah terputus putin$ susunya atau kering aimya, karena

diriwaya&an dari Ibnu Abbas, ia berkata: Tidak boleh dijadikan hewan

kurban heruan yang kurus kerontang dan kering susunya.

Ahmad menyatakan: Alasannya adalah, karena ha,rnn yang

kering air susunya atau tidak ada putingnya lebih parah daripada hetwan

yrang tidak be6[i mata.
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Pasal: Hewan temak yang telah dikebiri boleh
dijadikan hewan kurban, karena diriwayatkan dari Nabi $ bahwa

beliau menyembelih dua ekor kibas yang telah dikebiri sebagai hewan

kurbannya.

Dan juga karena pengkebirian terhadap seekor herr,ran tidak

menyebabkan hewan tersebut menjadi kurus ataupun tidak lezat lagi

dagingnya, bahkan akan semakin gemuk dan banyak lemaknya.

Asy-Sya'bi menyatakan: Daging dan lemak yang bertambah

akibat pengkebirian lebih banyak daripada daging dan lemak yang

hilang.

Hukum itu pula yang menjadi pendapat Hasan, Atha, Asy-

Sya'bi, imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Tsaur, dan ulama madzhab

Hanafi. Dan kami tidak mendapatkan ada pendapat lain yang berbeda.

Pasal: Hewan temak yang tidak memiliki tanduk sejak
lahir boleh dijadikan hewan kurban. Begitu juga dengan hewari

temak yang memiliki telinga lebih kecil dari yang lain sejak lahir.

Begitupun dengan hewan temak yang tidak memiliki ekor, baik karena

terpufus ataupun karena memang tidak memilikinln sejak lahir.

Di antara ulama yang juga memperbolehkan hetruan temak yang

tidak memiliki ekor sebagai heuran kurban adalah lbnu Umar, Said bin

Musayib, Hasan, Said bin Jubair, An-Nakha'i, dan Al Hikam.

Sementara Al-laits memakruhkan jika terputusnya sampai ke

tulang.

Sedangkan Ibnu Hamid berpendapat, bahwa he,,,van yang tidak

memiliki tanduk tidak boleh dijadikan henr,ran kurban, meskipun sejak

lahir, karena ketiadaan tanduk lebih dari separuhnya sudah tidak

diperbolehkan, apalagi jika secara keseluruhan. Apabila herr.ran yang
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kedu rnatanya buta.dianggap lebih parah daripada hewan yang buta

salah safu rnatanSp hingga pengharagnnnya harus lebih ditekankan,

rrEka b€gifu jr.rga dengan pelataryan heuran kurban yang ada separuh

tandukqTa dibandinglnn dengan he'wan yang tidak bertanduk sama

sekali.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertarna) adalah, ketiadaan tanduk tidak menjadikan seekor

heunn berkurang daging atau lerrnknlp dan tidak mengurmgi maksud

dari penlpnrMihan hcunn ifu sebagai kurban. Apalagt tidak ada

larangan sama sekali mengenai hal ifu, maka sudah seharusnyra hetrran

Snng tiada b€rtanduk se!* lahir dipertolehkan untuk dSadikan heunn

kurban.

Lain halnya dengan heuran yang terpufus tanduknya setelah

he,ann ifu besar, karena ada larangan yang berkaitan dengan hal ifu.

Apalag hewan yang terpufus tanduknya setelah besar dianggap sebagai

he',r,ran yang bemib (cacat) dan buruk rupa. Dan mungkin saja ada keluar

darah akibat terputusnya tanduk tersebut hingga kambing ifu merasa

kesakitan, hingga hukumnpsarna seperti hemnn yang sedang sakit.

Sedangkan heunn Fng tidak memiliki tanduk sejak lahir tidak

membr.rat penampilannlB meniadi burulq fidak dianggap aib (kecacatan),

dan fidak pula dianggap sakit, walaupun memang akan lebih afdal jika

herrnn 17ang diFdilGn sebagai heraran kurban adalah hamn yang

sempuma sernua bagian fubuhnya, karena Nabi $ pun mencontohkan

dengan menyembelih seekor kibas fnng bertanduk sebagai her,ran

kurbanngn.ze :

26a Hadits tersebtrt dirbrnyatkan oleh Abu Daud pada bab ha,rnn luban
(3/2796l,juga oleh At-Tirmidd pada bab heuan larrban (4/t4961, dan iuga oleh

hnu l'lahh pada bab hannn kurban 12/31281.
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Diriwayatkan, bahwa beliau pemah bersabda, "sebaikbaik

hewan kurban adalah kibas jang bertanduk."25'

Pasal: Dimakruhkan untuk menjadi hewan kurban
apabila hewan tersebut terpotong kupingnya, atau
terlubangi, ataupun ada bagian yang tersobek, karena

diriwayatkan dari Ali, bahwa Nabi $ pemah memerintahkannya untuk

memeriksa mata dan telinga he'u.ran yang akan disembelih sebagai

kurban, dan ia tidak diperbolehkan untuk memilih haruan yang

muqabalah, mudabarah, kharqa, dan juga sprqa.

Zuhair (perawi hadits ini) berkata: Aku lalu bertanya kepada Abu

Ishaq (perawi yang memberitahukan riwayat ini kepada Zuhair): Apa itu
muqabalah? Ia menjawab: Heuran yang terpenggal telinganya pada

bagian atas. Aku bertanya lagi: Apa ifu mudabarah? Ia menjawab:

Her,r;an yang terpenggal telinganya pada bagian bawah. Aku bertanya

lagi: Apa itu kharqa? Ia menjawab: Hewan yang terlubangi telinganya.

Aku bertanya lagi: Apa itu syarqa? Ia menjawab: Herrran yang sobek

telinganya. HR. Abu Daud dan An-Nasa'i.

Al Qadhi menyatakan: Hukum menyembelih he'aran-he',rran

seperti itu unfuk kurban adatah makruh tanzih, natnun jikapun hev,an-

heuran itu disembelih untuk kurban maka hukumnya tetap sah. Tidak

ada ulama yang berbeda pendapat mengenai hal itu, karena'memang

mengharuskan ketiadaan hal-hal ifu pada hev,ran akan sangat

menyulitkan atau memberatkan orang yang akan berkurban.

265 gu6i1" tersebut diriwayatkan oleh At{irmidzi pada bab her,rran kurban
(4/L5L7l, dan juga oleh lbnu Majah pada bab heuran kurban (2/3L301.
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L754. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila

hewan yang akan dikurbankan sudah ditunjuk, namun

setelah itu hewan tersebut mengalami sesuafu hingga terluka

di bagian yang tidak boleh terluka (misalnln hingga buta

matanya), maka hewan itu tetap boleh disembelih dan

terhifung sebagai hewan kurban.

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan, apabila seseorang telah

menetapkan seekor het,van unfuk disembelih sebagai heuran kurbannya,

dan heunn ifu sehat dan terhindar dari segala aib (kecacatan) yang

terlarang, narnun kemudian terjadi suafu peristiwa yang menyebabkan

hewan itu memiliki salah satu aib (kecacatan) yang terlarang, maka

hewan ifu tetap boleh disembelih olehnya dan dihitung sebagai he'uran

kurbannla.

Pendapat seperti ini juga dinyatakan oleh Atha, Hasan, An-

Nakha'i, Az-A)hi,Ats-Tsauri, imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ishaq.

Sementara ulama madzhab Hanafi berpendapat,. bahwa jika

terjadi seperti itu maka herryan tersebut tidak boleh menjadi hewan

kurban, karena menurut madzhab mereka berkurban ifu hukumnya

wajib, dan kalajiban itu tidak gugur jika ha,van yang dikurbankan tidak

sempuma saat disembelih.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwayat dari Abu Said, ia berkata: Suatu ketika kami

membeli seekor kibas png akan kami iadikan hev.ran kurban, namun

setelah kami mernbelinya kibas tersebut diterkam oleh seekor serigala

hingga terluka kemaluanryn. lalu kami pun bertanya kepada Nabi $
tentang hukum kibas ifu, dan Nabi $ memerintahkan kami untuk tetap

menyembelihnp sebagai heu;an kurban.26

?66 Hadie tersebut diriwa3atkan oleh lbnu MaFh pada bab hannn kurban
(2/3146,), dan juga oleh Ahmad dalam kitab Mursnadnya (3/32L
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Hukum ifu berlaku jika kecacatan terjadi tanpa ada campur
. tangan dari orang yang hendak berkurban, sedangkan jika. heraran ifu
cacat karena perbuatannya, maka ia harus mengganti dengan hev.ran

kurban lainnya.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam Syafi'i.

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa lika orang
yang hendak berkurban ketika hendak menyembelih helvan kurbannya
terjadi sesuafu yang menyebabkan hewannya menjadi cicat, misalnya
pisaunya terpeleset hingga terkena mata hewan kurbannya dan
tercungkil hingga keluar, maka hewan kurban itu tetap sah dan boleh
disembelih sebagai heuran kurban.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya kecacatan itu terjadi akibat perbuatannya

dan sebelum sempuma penyembelihan, maka hewan ifu fidak dapat
dijadikan sebagai he{uan kurban.

Pasal: Apabila seseorang bemadzar . unfuk
menyembelih seekor hewan temak, kemudian ia menentukan
seekor kambing tertenfu sebagai her,r.ran temak yang akan dikurbankan
olehnya, latu tanpa diketahui temyata hewan itu terluka sebelum

disernbelih, maka he',r,ran ifu tidak sah hukumnya unfuk memenuhi
nadzar tersebut, karena ker,r,ajibannya tidak gugur kecuali dengan

menyembelih kambing yang tidak cacat, sebagaimana jika ia bemadzar
unfuk membebaskan seorang hamba sahaya, lalu ia membelinya dan

ntenjadi cacat setelah dimiliki, maka hamba sahaya itu tidak sah unfuk
dijadikan pemenuhan nadzamya.

Terkecuali jika kalimat nadzamya dikaitkan dengan hevr,nn

tertenfu atau hamba sahaya tertenfu, misalnya: aku bemadzar akan

menyembelih kambing ini, atau aku bemadzar akan membebaskan
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hamba sahaya ini, maka jika kambing itu terluka atau terjadi sesuatu

terhadap hamba sahaya yang akan dibebaskannya, maka kambing ifu

tetap sah unfuk memenuhi nadzamya, dan begifu juga dengan hamba

sahaya tersebut.

Pasal: Apabila hewan yang telah ditetapkan untuk
dijadikan sebagai hewan kurban temyata hilang atau mati,

maka orang yang hendak berkurban itu harus mengganti sesuai dengan

harganya. Sebab hewan kurban termasuk harta yang dapat diperkirakan

harganya. Dan harga yang dimaksud adalah harga yang berlaku saat

he',r.ran itu mati atau hilang. Adapun jika harganya sudah jauh lebih

mahal dari harga beli, maka menggantinya dengan kambing yang sama

persis dari kambing yang mati atau hilang akan lebih baik daripada

mengganti sesuai harga 5nng berlaku saat ifu.

Sedangkan Abu Al Khaththab berpendapat, bahwa omng

tersebut harus mengganti dengan kambing yang sama pe.rsis dengan

kambing lnng mati atau hilang, karena hanya itu yang dapat memenuhi

makna pergantian. Dan juga karena kaitan penyembelihan heuran

kurban ifu dengan hak Allah, maka ia harus mengganti dengan kambing

yang sama, sebagaimana jika her.van itu tidak mengalami apapun,

namun tidak seperti jika halan ifu hilang atau mati akibat tangan orang

lain.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam Syafi'i.

Sernentara menurut Al Qadhi, orang tersebut harus mengganti

sesuai dengan harga ketika kambing itu hilang atau mati.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh ir4am Abu

Hanifah.

At Mughni - [343 I



Dengan alasan, karena penghilangan atau pengrusakan pada

suafu barang yang dapat diperkirakan harganya harus diganti dengan

harganya, dan tidak wajib baginya untuk mengganti lebih dari harga

yang sesuai pada hari kematian atau kehilangannya, sebagaimana jika

hewan ifu mati akibat tangan orang lain, dengan hukum yang sama pula

seperti hal-hal lain yang dijamin dan harus diganti oleh orang yang

merusakkannya.

Apabila kambing itu turun harganya dengan harga yang jauh

lebih murah dari harga aslinya, hingga ada sisa uang dari biaya ganti,

misalnya harga kambing saat ia menghilangkannya atau

menyebabkannya mati seharga safu juta, namun harganSn sudah furun

menjadi setengah juta, maka hanya ada satu pendapat dari para ulama,

yaitu ia tetap harus menggantinya satu juta. Jika ia mau. ia boleh

membeli heuran kurban yang lebih baik yang seFarga safu juta, atau ia
juga boleh membeli dua ekor sekaligus, atau ia juga boleh membeli safu

ekor kambing dengan harga setengah juta dan sisanln ia gabungkan

dengan yang lain unfuk berjoin membeli sapi atau her,vari lainnya.

Namun apabila sisanya tidak cukup untuk digabungkan dengan yang

lain, atau tidak cukup unfuk membeli safu ekor kambing lainnya, maka

ada dua pendapat,

Pertama: ia dapat menggunakan uang ifu unfuk membeli daging

dan menyedekahkannya, karena penyembelihan dan membagikan

daging merupakan dua maksud yang inti dari kurban, apabila salah

safunya tidak memungkinkan, maka ada altematil maksud yang inti

lainnya.

Kdua; ia dapat bersedekah dengan uang ifu se@ra tangsung

tanpa hanrs mernbelikan daging, karena jika tidak tercapai pendekatan

diriqn kepada Allah dengan cara berkurban maka daging ataupun

harganya yang disedekahkan akan sama saja nilainya
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Adapun jika ha,rnn itu hilang atau mati akibat ulah orang lain,

maka para ulama sepakat orang ifulah yang harus menggantinya, sesuai

dengan harga saat ia menghilangkannya atau membunuhnya, lalu

memberikan uangnya kepada pernilik hewan tersebut. Apabila harga

ho,uannya lebih mahal dibandingkan saat ia menghilangkan atau

membunuhnya, maka hukumnya sama seperti hukum yang berlaku jika

pemiliknya sendiri yang menghilangkannya atau membunuhnya, begifu

juga jika harga her,van ifu lebih murah.

Sedangkan jika haran ifu mati atau hilang tanpa ada kelalaian

dari siapapun, atzu hevuan itu dicuri, maka ia tidak harus menggantinya,

karena he,ann tersebut merupakan amanah yang harus dijaga, namun ia

tidak harus menggantingra jika ia tidak lalai dalam fugasnya, sama seperti

hukum wadiah (titipan).

Pasal membeli seekor hewan unfuk dijadikan sebagai
hewan kurban namun . ada. cacatnya yang diketahui
kemudian.

Apabila seseorang membeli seekor hewan unfuk dijadikan

sebagai hewan kurban, namun ia tidak langsung menetapkannya hingga

kernudian ia menemukan ada cacat pada ha;.ran tersebut, maka ia

berhak unfuk mengembalikannya jika ia mau, atau ia dapat menuntut

ganti rugi atas kecacatannya saja dengan konsekuensi hewan ifu tidak

dapat lagi menjadi her,ruan kurban jika ia menganggap kecacatan ifu

buruk, namun jika tidak maka ia boleh berkurban dengan heuran ifu

dengan tetap berhak mendapatkan ganti rugi atas kecacatan her,rran

yang dibelinya itu.

Adapun jika ia sudah menetapkanngra sebagai herr,larn kurban,

dan setelah itu barulah ia mengetahui bahwa hewan tersebut ada

kecacatan, maka pendapat Al Qadhi tentang hal ini sama seperti jika ia
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tidak langsung menetapkannya, yakni ia dapat memilih apakah

mengembalikan heuran itu ataukah ia hanya menunfut ganti rugi atas

kecacatan heuran tersebut. Apabila ia sudah menerima ganti rugin3n

malo hukumnya sama seperti hukum orang 5lang harus mengganti

heunn kurbann5a yang rnat atau trilang akibat kelalalannya tapi harga

herran sudah lebih murah dari harga heunn saat ia menghilangkannya.

Namtrn ada kemungkinan pula ganti rwi itu disimpan sendiri olehnya,

karena penetapan heunn ifu sebagai treunn kurban terledi sebelum ia

mendapatkan kecacatan pada heuan ifu, rnaka dapat dikatakan tidak

ada kaitannSn antara penetapan dengan penerirnaan ganti rugi atas

kecacatan Snng ia temukan.

Sedangkan menurut Abu Al l(haththab, omng tersebut tidak

berhak untuk menerima ganti rugi, karena kepemilikannya telah gugur

dengan telah ditetapkannya hewan ifu menjadi her,van kurban,

hukumnya sama seperti jika seseorang membeli hamba sahaya yang

beraib (cacat) tanpa sepengetahuannya, lalu ia membebaskan hamba

sahaya itu, dan setelah pembebasan ifulah ia baru mengetahui bahwa

ada kecacatan pada hamba sahaya yang dibelinya itu.

Begitulah pendapat yang dinSatakan pula oleh Imam Syafi'i.

Dengan pendapat seperti itu maka pembayamn ganti rugi

menjadi unjib hukumnya.

Adapun pemberianrrya kepada pembeli dan penetapannya

terhadap heruan kurban tersebut ada dua pendapat. Dan setelah ifu

dilihat terlebih dahulu, apabila cacatrya bukanlah termasuk kecacatan

png terlarang unfuk dijadikan her,rran kurban, rnaka penetapannya sah

dan berkurban dengan haryan itu juga sah. Sedangkan iika kecacatannya

terlarang, maka hukumn5a sama seperti hukum jika ia menetapkan

seekor her,r,ran r.rnfuk dikurbankan dengan menyadari adanp kecacatan
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pada ha,r,ran tersebut, lnng insya Allah hukumnya akan kami bahas

sesaat lagi.

L755. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila

hewan kurban melahirkan anaknya maka anak itu harus

disembelih bersama induknya
' Untuk lebih jelasnya kami sampaikan, bahwasanya apabila

seseorang telah menetapkan seekor hewan sebagai herryan kurban, lalu

hewan tersebut melahirkan anaknya, maka anak tersebut mengikuti

hukum induknya sebagai heuran kurban, baik itu induknya telah hamil

saat ditetapkan ataupun terjadi setelah penetapan.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam Syafi'i.

Sementara riwayat dari Imam Abu Hanifah menyebutkan, bahwa

anak yang terlahir dari induk yang telah ditetapkan sebagai hewan

kurban tidak boleh disembelih melainkan diberikan kepada orang miskin

dalam keadaan hidup. Namun jikapun ia menyembelihnya maka ia juga

dapat memberikannya kepada orang miskin dalam keadaan tersembelih

lalu ia juga harus memberikan ganti rugi (diyat) atas penyembelihan yang

dilakukan olehnya, karena seharusnya anak hewan itu dapat tumbuh

berkernbang menjadi besar.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya keberhakan unfuk memiliki anak dari

seekor heqan didapati oleh orang yang memiliki induknya, dan ketika

induknya sudah ditetapkan sebagai he',rran kurban maka anaknya pun

memiliki hukum yang sama seperti induknya. Apabila sudah memiliki

hukum seperti induknya, maka anak henpan ifu harus diperlakukan sama

seperti induknya, ia harus disembelih, dan penyembelihannya tidak

boleh dilakukan sebelum hari raya Qurban dan tidak boleh telat dari

waktu akhimya, sama persis seperti induknya.
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Sebagaimana diriwayatkan, dari Ali, bahwasanya suafu ketika

ada seorang lakilaki yang bertanya kepadanya, "Wahai amirul

mukminin, aku membbli sapi ini untuk dikurbankan, namun temyata

sapi ini melahirkan seekor anak, lalu bagaimana hukumnya?" AIi

menjawab, i'Janganlah kamu mengambit air susu induknya kecuali

berlebih setelah.diberikan kepada anaknya. Apabila telah datang hari

raya Qurban, maka sembelihlah induk tersebut beserta anaknya dengan

mengatas namakan fujuh orang."267

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Said bin Mansur, dari

AbulAhwash, dari Zuhair, Al Abasi, dari AlMugirah bin Hazaf, dari Ali.

Pasal: Air susu hewan yang telah ditetapkan sebagai
hewan kurban tidak boleh diminum.

Air susu her,rran yang telah ditetapkan sebagai her,r,ran kurban

tidak boleh diminum kecuali berlebih setelah air susu itu diberikan

kepada anaknya. Namun jika anak her,ryan ifu tidak menyisakannya, atau

pengambilan air susunya akan membahayakan induk tersebut, atau akan

mengurangi dagins pada fubuhnya, maka air susu ifu mutlak tidak boleh

diperah. Namun jika tidak seperti itu maka omng tersebut boleh

mangambilnya dan memanfaatkannya.

Begifulah pendapat 5nng dinptakan pula oleh Imam Syafi'i.

Sementara Imam Abu Hanilah berpendapat, bahwa air susu

hevuan yrang sudah ditetapkan sebagai her,van kurban tidak boleh diperah

sama sekali, kalaupun ada kandungan air susu dalam ambingnp maka

hendaknya omng Spng berkurtan mexnercikkan air ke ambing induk

heuran itu hingga ia berhenti mernproduksi susun!,a. Jikapun ia

memerah susunla, maka susu tersebut hanrs disedekahkan kepada

267 664 tersebut diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab As.1umn19/2881.
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orang lain, karena air susu yang dihasilkan dari hewan yang telah

ditetapkan sebagai heqan kurban tidak boleh dimanfaatkan oleh orang

yang berkurban, seperti halnya ia tidak boleh memanfaatkan anak yang

terlahir dari hewan kurbannya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwayat dari Ali yang menyatakan, "Janganlah kamu

mengambil air susu induknya kecuali berlebih setelah diberikan kepada

anaknya."

Dan juga karena memanfaatkan susu tersebut tidak akan

membahayakan terhadap hewan yang telah ditetapkan sebagai hewan

kurban dan juga terhadap anaknya, maka hukumnya sama seperti jika

orang yang berkurban menunggangi hewan kurbannya sebelum

disembelih. I--agi pula jika susu itu telah diperah dan dibiarkan b.egitu saja

tanpa diminum maka akan basi dan menjadi mubazir, sedangkan. jika

tidak diperah maka akan menyakitkan ambing induk hewan itu dan

membahayakan bagi dirinya. Oleh karena itu susu yang dihasilkan dari

hewan itu boleh diminum, walaupun jika ia menyedekahkannya akan

lebih baik baginya. Apalagi jika mengambil susunya akan

membahayakan bagi induk tersebut atau bagi anaknya, maka

pengambilannya tidak diperbolehkan dan harus disedekahkan.

Apabila dikatakan, domba yang sudah ditetapkan sebagai hewan

kurban jika dicukur bulunya maka bulu tersebut harus disedekahkan dan

tidak boleh diambil manfaatnya oleh orang yang hendak berkurban, lalu

mengapa kalian menibolehkan baginya untuk memanfaatkan susu

hewan yang akan dikurbankan olehnya?

Kami menjawab, ada dua perbedaan antara hukum bulu dengan

susunya, pertama: susu dihasilkan dari makanan yang diberikan kepada

hewan tersebut, dan orang yang hendak berkurbari itulah yang mernberi

makanan tersebut, maka iapun diperbolehkan untuk memanfaatkan susu
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yang dihasilkan, sebagaimana orang yang memelihara her,pan orang lain

yang digadaikan kepadanya, apabila ia mernberikan makanan kepada

hewan tersebut maka ia boleh mengambil manfaat dari susu yang

dihasilkan, dan ia juga boleh mengendarai heuran tersebut, namun ia

tidak boleh mengambilbulu-bulu yang ada pada her,van itu.

Kedaa: bulu-bulu pada he,,r,ran dapat dimanfaatkan unfuk waktu

yang lama, maka hukumnya sama seperti kulit dan bagian lain pada

fubuh her,van tersebut, sg{angkan susu hanya dapat diminum sedikit

demi sedikit, maka hukumnya sama seperti manfaat yang diarnbil

darinya ataupun mengendarainya.

Dan juga karena susu her,r.ran tersebut dapat dihasilkan pada

setiap harinya, sedangkan bulu harus ditunggu selama safu tahun atau

lebih agar dapat tumbuh kernbali.

Pasal: Bulu pun jika dengan mencukumya akan lebih

bermanfaat bagi hewan yang akan dikurbankan, misalhya saat ifu adalah

musim semi yang biasanya membuat domba akan memsa lebih ringan

jika dicukur bulunya dan dapat membuahrya lebih gemuk, maka hukum

mencukumya menjadi diperbolehkan, nalnun oftmg Snng mencukumya

tetap harus menyedekahkan bulu yang dihasilkan.

Akan tetapi jika dengan menorkum5n akan mengurangi nilai

hewan tersebut karena sudah dekahrya masa p€nyembelihan, atau tidak

mencukumya akan lebih bermanfaat bagi haruan itu, misalnya untuk

menjaganya tetap hangat dari cuaca yang dingin atau menlaganya dari

hawa panas ketika sedang musim pilffi, mal€ mencukumln tidak

diperboletrkan, sebagaimana orang yang berkuban itu fidak boleh

mengambil anggota fubuh manapun dari heuan yang akan dikurbankan

olehnya.
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L756. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Pehetapan

hewan kurban harus diucapkan dengan lisan bahwa hewan

itu adalah hewan kurban.

Unfuk lebih jelasnya kami sampaikan, bahwasanya orang yang

hendak menetapkan seekor hewan unfuk dikurbankan, maka ia harus

melafalkan niatnya, bukan hanya disiratkan di dalam hati.

Begitulah pendapat yang dinyatakarr pula secara eksplisit oleh

Imam Syafi'i.

Sementara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat,

jika seseorang membeli seekor kambing atau he'uuan lainnya dengan niat

unfuk berkurban, maka hewan ifu sudah menjadi hewan kurban, karena

ia memang berkewajiban untuk membeli hetruan kurban. Oleh karena ifu

apabila ia membeli he',r.ran itu dengan niat, maka niat itu sudah cukup

baginya, seperti halnya hukum perwakilan

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya kurban adalah pengguguran hak milik

sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka pengguguran

tidak bisa dilakukan dengan cara bemiat di dalam hati tatkala membeli

hewan yang akan dikurbankan, seperti halnya pembebasan hamba

sahaya ataupun wakaf. lain halnya hukum perwakilan dalam jual beli,

karena orang yang akan mengangkat orang lain sebagai wakilnya tidak

mungkin melakukan hal itu setelah ia melakukan jual beli, sedangkan

unfuk kurban, orang yang akan berkurban boleh menyatakan he',rran

yang dibelinya sebagai hevrran kurban setelah pembelian.

L757. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila

hewan yang ditetapkan sebagai heunn kurban temSnta tidak

sempurna, maka orang yang hendak berkurban ifu tetap
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harus menyembelihnya, namun hewan yang disembelih tidak
terhitung sebagai hewan kurban.

Maksudnya adalah apabila het;,ran yang ditetapkan menjadi

her,van kurban tidak memenuhi syarat hingga tidak sah unfuk menjadi

hetvan kurban maka hewan tersebut tetap wajib unfuk disembelih,

karena ketrrajiban unfuk menyembelihnya setelah penetapan sama

seperti kewajiban orang yang bemadzar unfuk menyembelihnya, yaitu

harus dipenuhi dengan cara disembelih.

Dan juga karena penetapannS;a sama seperti bemadzar untuk

menyembelih hewan hadyr dengan selain ha;.ran temak yang juga harus

dipenuhi.

Namun heuran yang disembelih itu tidak boleh diiadikan herann

kurban secara syariat dan tidak dapat menjadi heuran kurban,

sebagaimana sabda Nabi $, "Ada empt hal Sang tidak boleh.satupun

ada pada heunn temak 5ang akan disembelih sebagai kurban.."

Dan setelah disembelih, maka orang yang menyembelih hs,rmn

tersebut akan mendapatkan pahala sedekah setelah ia membagi-bagikan

daging herlmn sembelihannya, sebagaimana pahala yang didapatkan

oleh orang yang bershadaqah dengan hewan yang tidak layak unfuk

menjadi her,r,ran hadgru, dan juga seperti ketika seseorang membebaskan

hamba sahayra atas dasar pemenuhan kafarat dari pelanggaran yang

dilakukan olehnya, hanlra bedanln unfuk heru.ran kurban tidak wajib

untuk diganti dengan har.ran lainnya, khrena pada dasamya hukum

berkurban tidak diwajibkan dan tidak ada hal lain yang mauajibkannya

(seperti nadzar).

, Apabila hewan kurban itu diwajibkan atasnya, misalnln ia

berq$zar unfuk berkurban, atau her,r,ran kurban yang diwajibkan atasnya

terbunuh olehnya, mal€ he,wan !/ang tidak sempuma itu tidak
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menggugurkan kewajibannya untuk menyembelih heu;an kurban

walaupun ia sudah menyembelih hewan yang tidak sempuma itu.

Adapun jika ketidak sempumaan hewan itu sudah tidak ada lagi,

misalnya herryan kurbannya kurus lalu sudah menjadi gemuk, atau he',ruan

kurbannya sakit lalu sembuh dari sakitnya, atau he',uan kurbannya

pincang lalu hilang kepincangannya, maka Al Qadhi menyatakan:

hewan itu sudah dapat menggugurkan kewajibannya menurut pendapat

yang diunggulkan dalam madzhab kami.

Sementam menurut ulama madzhab Syafi'i, hou.ran itu tetap

tidak dapat menggugurkan ker,vajibannya, sebab keadaan yang

diperhitungkan adalah saat penetapan hewan ifu sebagai hevvan kurban.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya hewan kurban yang seperti ifu
diperbolehkan untuk hs,van lainnya, maka hukumnya sah dijadikan

sebagai hewan kurban, sebagaimana jika hewan ifu baru ditetapkan

sebagai hewan kurban setelah hilang ketidak sempumaannya.

L758. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Hewan yang

telah ditetapkan sebagai hewan kurban tidak boleh diiual
ataupun dimakan oleh ahli waris apabila orang yang hendak

berkurban meninggal dunia, meskipun ia masih memiliki
hutang.

Maksudnya adalah, apabila seseomng telah menetapkan seekor

hewan sebagai hewan kurbannya, lalu ia meninggal dunia, maka her,van

kurban tersebut tidak boleh dijual, meskipun orang itu memiliki hutang

yang tidak dapat terttrtup oleh hartanya.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Abu Tsaur, dan

mirip dengan pendapat Imam Syafi'i.
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Sementara Al Auza'i berpendapat, bahwa jil<a orang itu
meninggalkan hutang yang tidak dapat tertufup oleh hartanya yrang tain

kecuali dari ho;.ran kurbannya, maka hslan kurban ifu boleh dijual

untuk menufupi hutangnya.

Sedangkan Imam Malik berpendapat, apabila pam peurarisnya

bertengkar memperebutkannya, maka sebaiknya herpan temak ifu dijual.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya her,r,ran itu telah ditenfukan sebagai heuran

kurban, maka her,r.ran ifu harus berujung pada penyembelihan dan tidak

boleh dijual unfuk menufupi hutangnya, sebagaimana jika omng itu

masih hidup. Apabila sudah terbukti demikian, maka ahli warisnya lah

yang menggantikan tempahya untuk memberi makan, pendisfuibusian,

ataupun hadiah, karena mereka ifulah yang mememg meru.rarisi segala

peninggalan mayit, baik harta yang ditinggalkan ataupun hutang.

Pasal: hukum berkurban atas n.rma

dengan menggunakan hartanya sendiri.

Ada beberapa riwayat yang menyebutkan pendapat berbeda

terkait dengan hukum berkurban atas narna anak yatim dengan

menggunakan hartaqn sendiri.

Ada riwayat menyebutkan bahwa wali Snng bertanggung jawab

atas anak lntim tersebut tidak berhak unfuk memufuskan pengurbanan

he,rJan atas nama anak yatim ifu, karena kurban termasuk penyisihan

harta anak yafim tanpa pengganti, dan seperti'hukum sedekah atau

hadiah, kurban pun tidak diperbolehkan

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam Syafi'i.

Ada pula riwayat yang menyebutkan, bahwa wali tersebut boleh

menggunakan harta anak yratim yang menjadi tanggung jawabnya ifu

anak yatim
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unfuk berkurban atas nama anak yatim ifu sendiri, selama harta yang

ditinggalkan untuknya cukup berlimpah.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam Abu
Hanifah dan imam Malik.

Imam Malik menyatakan, apabila anak yatim itu memiliki harta

tiga puluh dinar, maka walinya boleh berkurban atas nama anak yatim

ifu dengan seekor kambing yang harganya hanya setengah dinar saja.

Sebab, berkurban merupakan penyisihan harta yang terkait dengan

suafu hari raya tertenfu, maka boleh disisihkan dari harta anak yatim

tersebut sebagaimana untuk zakat fitri saat hari raya ldulFitn.

Dengan demikian penyisihan dari harta anak yatim unfuk

berkurban didasari atas keluasan hartanya, pembersihan hatinya, dan

berbagi dengan sesama di hari yang datang hanya satu tahun safu kali

itu. Sebagaimana diperbolehkan bagi wali untuk membelikan baju yang

cukup bagus unfuk anak yatim dengan menggunakan hartanya sendiri,

agar anak itu dapat berpenampilan dengan layak, atau membelikan

makanan yang cukup lezat, ataupun membelanjakan unfuk hal lain

untuk kepentingan anak ifu sendiri, meskipun yang demikian itu tidak

wajib untuf< dilakukan.

. Namun kedua riwayat dari Ahmad tersebut dapat juga dimaknai

untuk dua keadaan yang berbeda. Apabila anak ifu dalam keadaan ynng

sama sekali belum disyariatkan untuk berkurban, misalnya ia masih

sangat kecil dan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan berkurban,

ia juga tidak bergembira ketika melakukannya, ataupun terluka hatinya
jika tidak ikut berpartisipasi, maka sebaiknya walinya tidak

mengeluarkan harta anak itu untuk berkurban, karena tidak ada faedah

yang berarti unfuk anak ifu, hingga hanya akan membuang hartanya

tanpa manfaat sama sekali.
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. Sedangkan jika anak itu dalam keadaan yang diperbolehkan

unfuk berkurban, misalnya anak yatim itu sudah dapat mengerti maksud

dari berkurban, hatinya pun terasa teriris pilu ketika ia tidak

berkontribusi di dalamnya, maka sebaiknya walinya menyisihkan sedikit

harta yang dititipkan kepadanya unfuk membelikan seekor kambing

dengan mengatas namakan anak ifu, agar ia mendapatkan faedahnya

dan menghindari dari luka hati karena tidak melakukannya.

1759. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Anjuran untuk
memakan sendiri sepertiga dari hewan kurbannya,
memberikan sepertiga lainnya kepada para tetangga sebagai
hadiah, sedangkan sepertiga yang terakhir dishadaqahkan.
Namun kalaupun orang yang berkurban mengambil porsi
lebih banyak dari sepertiga maka hal itu diperbolehkan.

Ahmad menyatakan: Pendapat kami mengenai hal ini seperti

disebutkan para riwayat Abdullah, ia mengatakan: Orang. yang

berkurban mengambil sepertiganya, lalu memberikan makan sepertiga

lainnya kepada siapa saja yang ia kehendaki, dan menyedekahkan

sepertiga temkhir kepada orang-orang miskin.

Diriwayatkan pula, dari Alqamah, aku pemah diufus bersama

Abdullah untuk membagikan dagng kurban, lalu ia memerintahkan

kepadaku untuk mengambil sepertiga dari daging kurban ifu, dan

sepertiga lainnya unfuk diberikan kepada keluarga saudara kandungnya

Utbah, serta bershadaqah dengan sepertiga terakhir.

Juga diriwayatkan, dari hnu Umar, ia berkata: Hadiah dan

heunn kurban dibagi sepertiga unfukmu, sepertiga unfuk keluargamu,

dan sepertiga unfuk kaum papa.

Begitulah pendapat lnng din5ratakan pula oleh Ishaq dan

menjadi salah safu pendapat Imam Syafi'i.
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Sernentara pendapat lain dari Imam Syafi'i menyebutkan, bahwa

dagng kurban ifu dibagi menjadi dua, dimakan sendiri separuhnya dan

separuh lainnya disedekahkan. Sebagaimana firman Allah S, ."Maka
makanlah sebagian dainya dan (sebagian lagi) benkanlah untuk dimakan

orang-omng Wng sengnm dan fakir." (Qs. Al Hajjl22l:28).

Sedangkan ulama madzhab Hanafi berpendapat: jika lebih

banyak porsi yang diberikan untuk sedekah maka itu tentu lebih afdal,

karena diriwayatkan, ketika Nabi $ menyembelihkan serafus ekor unta,

beliau hanya memerintahkan untuk diiriskan sepotong dagrng dari setiap

unta yang disembelih, lalu potongan-potongan daging itu diletakkan di

dalam sebuah kuali, dan setelah matang beliau memakan daging itu

bersama Ali dengan juga menyicipi kuah sayumya. Diriwayatkan pula,

bahwa ketika ada lima atau enam unta disembelih di hadapan beliau,

beliau berkata, "Jika di antara kalian menghendaki, mala pilihkh unfuk

tidak mengambil appun dari hevnn tnng disembelih dan frdak

memakann5a."

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwayat dari Ibnu Abbas terkait he',r,ran kurban yang

disembelih Nabi $, ia berkata: Beliau memberi makan anggota

keluarganya dengan sepertiga bagiannya, beliau memberi ,nakun puru

tetangganya yang fakir dengan sepertiga bagan lainnya, dan beliau

bershadaqah kepada para peminta-minta dengan sepertiga bagian yang

terakhir. HR. Al Hafiz Abu Musa AI Asfahaniz6s dalam kitab Al Wazaif,

lalu setelah menyebutkannya ia berkata: hadits ini tergolong hadits

hasan.

26 Nama lengkapnya adalah Abu Musa Muhammad bin Umar bin Ahmad bin
Al Madini asy-Spfi'i Al Hafiz, penulis sejumlah buku temama, di antamn5ra buku
Al Wazaif. Ia wafat pada tahun lima ratus delapan puluh satu hiiriah. Lh.
Thatuqat AsySs fiiph N Kubra (6/160-1621.
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Dan juga riwayat dari ibnu Mas'ud yang menyatakan hal serupa,

bahkan kami tidak mendapatkan ada pendapat berbeda dengan

pendapat kedua sahabat Nabi $ tersebut, hingga sudah dapat

dikatakan sebagai ijma sahabat.

Dan juga karena Allah & berfirman, "Dan berilah makan orang

tnng merasa cukup dengan apa yang da pdang (tidak meminb-minta)

dan onng 5ang meminta." (Qs. Al Hajil22l:361.

l<ata Al qani (yang dimaknai pada ayat di atas dengan makna

merasa cukup), maksudnya adalah para peminta, yakni orang-orang

miskin yang menufupi kebufuhannya dengan meminta-minta.

Sebagaimana disebutkan dalam sebuah bait syair259:

Kesempumaan seseorang akan meluruskan j;alann5a sendiri,

Segala kebufuhan akan terpenuhi tanp harus meminta-minta.

Sedangkan kata Al mu'tar (yang dirnaknai pada ayat di atas

dengan makna meminta), maksudnya adalah oftmg miskin yang tidak

menghalangi jalan orang lain unfuk meminta-minta.

Dengan demikian ayat ini juga sebenamya menyebutkan tiga

macam kelompok yang berhak unfuk diberikan daging kurbarl, oleh

karenanya mereka semua harus mendapatkann5;a secara merata.

Adapun pendapat Imam S5nf i yang menafsirkan ayat tersebut

dengan dua kelompok saja, maka penafsiran ifu belum lengkap tanpa

disertai dengan penjelasan dari Nabi $ dan para sahabahrya, karena

ayrat tersebut tidak menjelaskan secara spesifik bempa bagian yang

harus diberikan kepada masing-masing kelompok. Sernentara dalam

hadits Nabi $ beliau telah menjelaskan ayat tersebut melalui perbuatan

269 Penpimya adalah Syirnakh, dan syair tersebut tercanfum dalam rangkaian
syair Syimakh hal. 2211.
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beliau, juga dijelaskan pula oleh Ibnu Umar melalui perkataannya, dan

dijelaskan pula oleh lbnu Mas'ud melalui instruksinya.

Sedangkan unfuk riwayat yang dijadikan landasan oleh ulama

madzhab Hanafi, riwalnt itu terkait dengan he',r,ran yang disembelih para

jemaah haji unfuk hadyu, dan sembelihan hadyu selalu berlimpah,

hingga sulit unfuk memilah daging dari hettran yang dikurbankan

olehnya unfuk kemudian diambil sepertiganya.

Namun bagaimanapun, pembagian itu tidak mengikat dan

sangat fleksibel. Jikalau penyembelih hewan kurban hendak

menyedekahkan seluruh dagingnya atau sebagian besarirya pun

diperbolehkan. Dan jikapun ia hendak memakannya semua kecuali safu

kilo daging untuk disedekahkan, itu juga diperbolehkan.

Bahkan .ada pendapat dari ulama madzhab Syafi'i yang

memperbolehkan bagi penyembelih her,rran kurban unfuk memakan

seluruh daging kurbannya sendiri.

Tapi hal itu terlalu berlebihan, karena Allah & berfirman, "Maka

makanlah sebagian darin5a dan (sebagian lagil benkanlah untuk dimakan

orang-orang yang sengnra dan fakir." (Qs. Al Haij l22l: 28). Dan

Allah & juga berfirman, "Dan berilah makan onng Wng merasa cukup

dengan aW Wg ada pdanSa (tidak maninia-minb) dan omng 5nng

meminta." (Qs. Al HaA12212.36l,.

Hukum awal unfuk sebuah perintah adalah diwajibkan.

lalu ada pula beberapa ulama yang berpendapat, bahwa

mengambil daging dari heraran yang dikurbankan unfuk diri sendiri

hukumnya wajib dan tidak boleh menyedekahkan seluruhnya, atas dasar

perintah pada ayat di atas unfuk memakannya.

Menurut kami fidak seperti itu, karena Nabi $ pemah

menyembelih lima atau enam unta tanpa memakan sedikitpun dari
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dagingnya, lalu beliau berkata, "Jika di antam kalian menghendaki,

maka pilihlah unfuk tidak mengatnbil arypun dari hq,wn tpng
disembelih dan tidak mennkanngn."

Dan juga karena hewan kurban merupakan her,van sembelihan
yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SI, maka tidak

wajib bagi orar,! yang berkurban unfuk , seperti halnya

heuran yang disembelih untuk akikah.

Pasal: Diperbolehkan unfuk menyimpan da$ng her,van kurban

lebih dari tiga hari, menurut segenap para ulama.

Namun hal itu tidak diperbolehkan oleh Ali dan hnu Umar,
dengan dasar riwayat dari Nabi # y*S melamng penyimpanan daging

ho;uan kurban lebih dari tiga hari.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, sabda Nabi $, "Aku pemah melamng lalian untuk

manyimpn dagtnT hqtan kurban lebih dari tiga hari, nzrrnun mulai dai
sel<amng kalian boleh menyimpnnSa bemp latnapun l<atian -uu."27o
HR. Muslim.

Juga diriwayatkan, dari Aisyah, bahwasanya Nabi $ pernah

bersabda, "Aku melamngnSa kepada kalian waktu ifu l<arqa omng-

omng daffah (t/akni serbtan sekelompok oftng 5ang han5n

mengincar daging kufran). Oleh l<arena itu sel<amng kalian bleh pilk
bagaimanapun tnng l<alian inginkan, kalian boleh metnakann5a

270 pu611r tersebut diriwayatkan oleh Muslim pada bab jenazah (2/106/6221,
juga pada bab heuran lottan (3/37/1563,1564). Juga diriwaptkan oleh Abu
Daud pada bab minuman (3/3698), dan juga oleh Arr,.Nasa'i pada bab herpan
kurban l7/444,ll.
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tungung t<alian bleh menjadikannSn qebagai bekal perialanhn, kalian

boleh menyde!<ahkann5a, dan kalian iuga boleh menyimpnn3n."z7l

Ahmad mengatakan: Hadits ini diriwayatkan dari sejumlah sanad

yang shahih dan memperkuat safu sama lain- Adapun pendapat yang

berbeda dari Ali dan lbnu Umar kemungkinan besar dikarenakan

mereka belum mendengar hadits keringanan (rukhsah) dari Nabi # di

atas, mereka hanya mendengar larangan dari Nabi $ dan

men5rampaikan riwayat yang mereka dengar ifu.

PasaL Diperbolehlmn bagl oftmg yang berkurban

unfuk memberikan daging hewan kurbannya kepada or.rng

kafir.

Begitulah pendapat png dinyatalon pula oleh Hasan, Abu

Tsaur dan ulama madzhab Hanafi.

Semrentam Imam Malik berpendapat: Kami lebih senang jika

dagrng hetvan kurban diberikan kepada selain mereka (yakni kepada

sesarra muslim).

Bahkan Imam Malik dan iuga Al-laits memakruhkan pemberian

kulit hewan kurban kepada orang Nasrani.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasan5n daging hewan kurban termasuk dalam

kategori makanan yang dapat dimakan, maka seperti makanan lainnya

dagr,S her,van kurban pun boleh diberikan kepada kafir zimmi. dan juga

tawanan kafir, seperti halnya sedekah yang sunnah lainnya-

271 gu6i1" tersebut diriwayatkan oleh Mluslim pada bab hewan kurban

13/28/1561), iuga oleh An-Nasa'i pada bab heu/an kurban (7/4M31, juga oleh

Abu Daud pada bab henran kurban (3/28121, dan juga oleh Malik dalam /"1
Muwaththa' en / 484,4851.
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Lain halnya dengan zdEt wajib, karena harta zakat tidak boleh

diberikan kepada orang kafir.

1760. Masalah: Abu Al Qasim berkata: [-arangan
unfuk mernberikan bagian dari hewan kurban kepada
penjagal hewan yang menerima upah dari pekerjaannya.

Bq;itulah pendapat yang diryntakan pula oleh Imam Syafi'i dan

ulama madzhab Hanafi.

Sementara Hasan dan Abdullah bin Ubaid bin Umair

membolehkan pemberian kulit heuran kurban sebagai rukhsah saja.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwaSnt dari Ali, ia berkata: Aku pemah dipedntahkan

oleh Nabi & ur,tuk menjadi penanggung jawab dalam penyembelihan

terhadap unta-unta kurban beliau, lalu membagi-bagikan kulit d; bagian

lainnya, namun aku juga dilarang oleh beliau unhrk memberikan apapun

dari unta-unta ifu kepada penjagal. lalu AIi juga berkata, "Kami

memberikan upah tersendiri kepadangra ." (Muttafaq Naihl.

Dan juga karena upah yang diberikan kepada penjagal sudah

merupakan bapmn unfuk pengganti tenaga dan keringatnya, hingga

tidak berhak lagl unttik menerima apapun dari daging yang disernbelih.

Namun jika pemberian itu dilakukan karena kemiskinannya atau

sebagai hadiah untuknya maka hal itu diperbolehkan, karena ia juga

berhak unfuk menerima daging ku$an seperti lnng lain, bahkan harus

lebih diutamakan, karena ia ikut bersumbangsih dalam pemotongan dan

memperlihatkan diri bahwa ia memerlukan daging tersebut.

1761. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Orang yang

berkurban boleh mengambil manfaat dari kulit hewan
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kurban, namun ia tidak boleh menjualnya, begifupun bagian

yang lain.

Untuk lebih;elasnya kami sampaikan, bahwasanln omng yang

berkurban tidak diperbolehkan untuk menjual apapun dari her,rnn

kurbannya, tidak dagingnya dan tidak pula kulitrya, baik itu heuan

kurban png wajib ataupun yang sunnah. Sebab, he,uran kurban itu telah

ditentukan untuk disernbelih dan dimakan.

Sebagaimana diqntakan oleh Ahmad: Tidak bol€h meniual

her,van yang sudah ditentr*an unfuk dihdikan kurban ataupun bagian

dari herrnn tersebut.

Dan ia juga pemah berkata: Subhanallah, bagaimana mungkin

seseorang menjualnp sedangkan heuran ifu telah ditenfukan sebagai

hevran kurban yang dipersernbahkan kepada Allah.

Al Maimuni meriwayatkan, ia berkata: Abu Abdillah pemah

ditanya mengenai hukum pemberian kulit herpan kurban kepada fukang

kulit, ia menjawab: ndak boleh. Diriwayatkan, bahwa Nabi $ pemah

bersabda, "Janganlah kamu bertkan apapun kepda tukung iagal dari

hewan WnS diiasatntn." Lalu Al'Maimuni berkata: isnad hadits ini

tergolong bagus.

Pendapat itulah yang diriwayatkan dari Abu Huraimh dan

menjadi pendapat yang dinyatakan oleh Imam Spfi'i.

Namun Al Hasan dan An-Nakha'i membolehkan sekedar untuk

rukhsah bagi orang Snng berkurban untuk menjual kulitrya, untuk

digunakan membeli peralatan dapur.

Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Al Auza'i. Dengan

alasan bahwa kulit itu dapat dimanfaatkan olehnp dan juga yang lain,

maka hukumnya sama seperti pembagian dagrng.
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Bahkan Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa orang yang

berkurban boleh menjual apapun yang ia mau dari her,van kurbannya

lalu menyedekahkan hasil penjualannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ia pemah menjual kulit
heunn kurbannya dan menyedekahkan hasil penjualann3n.

Pendapat serupa juga diriwayatkan Ibnul Mundzir dari Ahmad

dan Ishaq.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pardapat
pertama) adalah, perintah Nabi $ kepada Ali untuk membagi-bagikan

kulit dan bagian lainnya dari her,van kurban lalu melamngnSn untuk

memberikan apapun kepada penjagaldari her,van kurban tersebut.

Dan juga karena hewan ifu telah ditetapkan olehn5n (orang yang

berkurban) sebagai henr.ran kurban yang dipersembahkan kepada Allah,

maka apapun Snng menjadi bagian darinya tidak boleh dijual, seperti

halnya hukum wakaf.

Adapun riwayat yang disebutkan oleh pendapat lain, mengenai
penjualan kulit unfuk membeli peralatan dapur, riwayat ifu telah

terbantahkan dengan larangan menjual daging kurban oleh omng yang

berkurban walaupun unfuk membeli peralatan dapur dan

memanfaatkannya.

[.ain halnya dengan pemanfaatan secara langsung kulit herann

kurban tersebut, maka tidak ada perbedaan di antara ulama dalam

pernbolehannya, karena kulit menrpakan bagian dari hewan kurtan
seperti dagms dan bagian lainnln, dan bagian-bagian tersebut boleh

dimanfaatkan oleh orang png berkurtan unfuk dirin5ra sendiri (asallon

tidak untuk d[ual).
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Sebagaimana diriwayatkan, bahwa Alqamah dan Masruq pemah

men!/arnak kulit he{ 76n kqrban mereka, lalu di}dikan sebagai alas unfuk

shalat.

Diriwayatkan pula, dari Aiq/ah, ia berkata: Aku pernah berkata

kepada Nabi $, "Wahai Rasulullah, Pam sahabat memanfaatkan

her,ruan-her,r,ran kurban mereka dengan mengambil lernak unfuk diiadikan

sesuahr dan rnengambil kulthrp unfuk ternpat air minum." Nabi S prt

bertanya, "Mangary denikian?' aku menjawab, "Sebab engkau

melamng mereka unfuk menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari.""

Lalu Nabi $ berkata, ",/4ku melanngng kepda kalian unktu ifu

karena orznryftrng dafkh (gkni sabuan sekelompok omng pdalaman

gng han5n mengincar daStng kurban). Oleh l<arena ifu sekamng lalian

boteh pilk bagaimanapun tnng kalian inginkan, lalian boleh

memakann5m kalian boleh manladilannia sebagai bekal

perjalanan, l<alian boleh men@ekahkann5a, dan l<alian iuga boleh

menyimpnn5a."

Hadits ini hadits shahihyang diriwayatkan pula oleh Malik, dari

AMullah bin Abu Bakar, dari Amrah, dari Ais!/ah.

Dan juga karena kulit itu hanya dimanfaatkan ,uiu, maka

hukumnya sama seperti daging herrran kurban yang boleh dimanfaatkan.

t762. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Pembolehan

menukar hewan kurban dengan hewan yang lebih baik

walaupun telah ditebpkan

Begifulah keterangan yang dinyatakan secam eksplisit pada

riwayat dari Ahmad. Sementara pendapat itu pula yang din5ntakan oleh

Atha, Mujahid, Ikrimah, imam Malik, imam Abu Hanifah, dan

Muhammad bin Hasan.
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Sementara Abu Al Khaththab berpendapat, bahwa heuran

kurban fidak boleh dijual dan tidak boleh pula ditukar dengan he',ryan

lain. Dengan alasan bahwa keterangan Ahmad terkait dengan hewan

hadyu (kurban untuk para jamaah haji), bahwa he',r.ran itu boleh ditukar

jika teriadi sesuatu terhadapnya, sedangkan terkait dengan heuran

kurban pada umumnya tidak boleh ditukar jika tempta heraran itu mati

ataupun dicuri. Kecuali jika belum ditetapkan dan masih menjadi

miliknya, maka ia boleh menukamya dengan heraran lain.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Abu Yusuf, Imam

Syafi'i, dan Abu Tsaur.

Dengan alasan bahwa orang yang hendak berkurtan itu telah

menetapkan bahwa he'u.ran yang dibelinya akan dijadikan kurban sebagai

persembahan kepada Allah St, maka ia sudah tidak memilikinya lagi dan

tidak pula berhak unfuk bertindak sesuatu atas hewan tersebut seperti

menjual atau menukamya, sama hukumngra seperti hukum wakaf.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwa5rat dari Nabi $, bahwasanya beliau menggiring

sendiri seratus ekor saat beliau berhaji, lalu datanglah Ali dari Yaman

dan diikut sertakan dalam kurban tersebut. HR. Muslim.

Ifu merupakan benfuk pemberian atau semacamnla.

Dan juga karena orang tersebut hanya menukar ha,rlan yang

telah ditetapkannya dengan yang lebih baik dari jenis yang samar maka

boleh-boleh saja ia melakukannya, sebagaimana omng yang

berkewajiban unfuk mengeluarkan zakat dengan sapi betina yang

berumur tiga tahun narnun ia membayamya dengan sapi betina yang

berumur empat tahun, rnaka hal ifu diperbolehkan.

Adapun hukum menjualnya jelas fidak diperbolehkan.
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Namun Al Qadhi berpendapat lain, ia mengatakan bahwa hs,rran

yang telah ditetapkan sebagai her,r,ran kurban boleh dijual dan dibelikan

yang baru dengan yang lebih baik dari sebelumnln

Pendapat itu pula yang dinyatakan oleh Atha, Mujahid, dan

imam Abu Hanifah. Dengan dalil riwapt hadits yang telah kami

sampaikan sebelumnya terkait dengan unta-unta yang dijadikan sebagai

heunn kurban oleh Nabi $ lalu mengikut sertakan Ali di dalamnya. Dan

juga karena kepemilikannSn masih sedikit melekat pada halan tersebut,

buktinya orang itu masih boleh menukamSn. Dan juga karena-hewan

kurban mempakan komoditas yang boleh dihrkar dengan ha,van yang

lain, maka boleh pula unfuk dijual, sebagairnana he,,van itu boleh dijual

sebelum ditetapkan sebagai heuuan kurban.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahuasanp hqnn ifu telah ditetapkan sebagai he'*ran

kurban sebagai persernbahan kepada Allah &, maka tidak boleh

diperjml p.lik"n seperti halnln wakaf. Adapun pembolehan untuk

menukamya adalah hanya untrrk yang sejgnis saja, seakan omng yang

berkurban ifu hanp menggabungkan penambahan atas hannn yang

telah ditetapkan olehngra. Bukankah mushaf Al Qur'an boleh ditukar-

tukar tanpa boleh diperjul belikan.

Adapun mengenai riwayat hadits yang disebutkan oleh pendapat

lain, sepertinya Nabi $ tidak menjualnya kepada Ali, melainkan

mengikut sertakan Ali dalam pahala dan ganjarannya saja. Dan

dimungkinkan pula terjadi jual beli, namun hal itu terjadi sebelum

penetapan'.

Dan mengenai kalimat "dengan herrlan yang lebih baik" yang

dinyatakan oleh Al l{hiraqi unfuk pembahasan ini, hal itu menunjukkan

bahwa pertukaran hanya boleh dilakukan apabila her,van yang menjadi

pengganti adalah herpan yang lebih baik dari heunn sebelumnya,
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meskipun dari jenis yang srna, namun tidak boleh lebih rendah kualitas

ataupun nilainp dari heunn sebelumnya.

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal itu. Sebab jika

lebih rendah maka artin5ra menghilangkan sebagian dari heruran

kurbannya, dan itu tidak diperbolehkan. Dan tidak boleh puta dengan

yang setara, karena tidak ada faedah dari pertukaran tersebut.

Namun AlQadhi berpendapat, bahun perhrkaran dengan her,ruan

Snng setara bisa jadi diperbolehkan, karena orang Snng berkurban itu
tidak mengurangr apapun dari heuuan 3nng telah ditetapkan olehnya
sebagai her,r,ran kurban.

Tapi menurut kami menukar herpan lnng telah ditetapkan
dengan herruan lain yang setara tidak ada manfaatrya sama sekali, maka
hal ifu seperti menggantinya dengan hewan jenis lain yang tidak
diperbolehkan.

1763. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila telah
masuk wakfu siang di hari raya kurban, kira-kira telah setara
dengan pelaksanaan shalat led beserta khutbahng;a, maka
sudah boleh dilakul€n penyembelihan hewan kurban. Dan
waktunya terbentang hingga uaktu-waktu terakhir di siang
hari pada hari kedua dari hari taqniq, namun tdak sampai
malam hari.

Ada tiga hal yang perlu dibahas mengenai waktu penyembelihan

ini, yaitu waktu awalnya, wakfu akhimln, dan wakfu idealnya:

Pertama: Unfuk waktu awalnya, dari pemyataan AI
Khimqi dapat diambil kesimpulan bahwa masuknya waktu
penyembelihan adalah ketika hari telah masuk siang di hari rayn kurban
(hari mya ldul Adhal. Yaitu kira-kira setelah masuknya waktu shalat ied,
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dan selesainya shalat ied beserta khutbahnya dengan kadar shalat dan

khutbah yang paling ringan.

Jika waktunya telah seperti ifu, maka sudah dihalalkan untuk

menyembelih hewan kurban. Sedangkan shalat ied dan khutbah yang

sedang berlangsung ketika itu tidak dapat diladikan ukuran sebagai

masuknya waktu penyembelihan. Tidak untuk penduduk di perkotaan

dan tidak pula untuk masyarakat pedesaan.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam Syafi'i dan

Ibnul Munzir.

Namun menurut pemyataan imam Ahmad dapat dikatakan

bahwa salah satu syarat diperbolehkannya menyembelih heruan kurban

untuk penduduk kota adalah selesainya shalat dan khutbah yang

dilaksanakan di kota tersebut.

Pendapat sempa juga diriwayatkan dari Hasan, Al Auza'i, imam

Malik, imam Abu Hanifah, dan Ishaq.

Dengan dalil riwayat dari Jundab bin Abdullah Al Bajalli,

bahwasanya Nabi $ pemah bersabda,

6?l qGJ "^r{''tt;'ol 
"p Ct ;

".hmngsiapa Snng sudah -)ny"-bain n"*ulo**, sebelum

melakukan shalat Id, maka hendaknlm ia mengganti hewan

dengan hewan lainn9a."272 (Muttafaq Alaih)

Juga diriwayatkan dari Al Barra, ia berkata: Rasulullah S
pemah bersabda,

272 11u6i1, tersebut diriwayatkan oleh AI Bukhari pada bab hewan sembelihan

dan heuran buruan (9/5500), juga oleh Muslim pada bab hewan kurban
(3/3/1552), juga oleh Ibnu Majah pada bab haran kurban (2/3751), dan juga

oleh An-Nasa'i pada bab haran kurban (7/4370).
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4bf .,tti t* 'a;J ,v atiy*
u-ft6tEJ:t {'i;;""t|'# c,U :U;lt

"Barangsiapa 5nng ikut shalat bersama kami dan berkurban

dengan cara ibadah kami, maka benarlah Namun

barangsiapa yang sudah menyembelih hewan kurbann5n sebelum ia

melakukan shalat id, maka hendaHah ia mengganti hewan kurbannya

dengan hewan lainnya."213 (Muttafaq Alarh)

Pada riwayat lain disebutkan, " sesungguhnya awal peribadatan

di hari ini dimulai dengan shalat ini lalu dengan

penyembelihan. Barangsiapa yang sudah menyembelih hewan

sebelum melal<sanakan shalat id maka hewan ifu hanyalah

daging kambing biasa yang ia persembahkan unfuk keluargan5n, dan

bukan termasuk hewan kurban."

Sernentara Atha berpendapat, bahwa dimulai sejak

terbitnya matahari, karena penyembelihan hewan kurban merupakan

suatu rangkaian ibadah yang diakhiri dengan waktu tertenfu, maka

seharusnya diawali dengan waktu tertenfu pula, seperti halnya puasa.

Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat Al Khiraqi

dan sejumlah ulama lainnya.

Namun pendapat yang benar insya Allah adalah, bahwasanya

waktu awal daripada penyembelihan heuran qurban adalah wakfu yang

diperbolehkan untuk melaksanakan shalat (yakni bukan waktu yang

diharamkan/waktu terbitrya matahari) dan setelah pelaksanaan shalat

ied, sesuai dengan ketemngan dari hadits Nabi$.

273 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al BuL*rari pada bab heuran sembelihan
dan hewan buruan (2/533\, dan juga oleh Mr:slim pada bab hewan kurban
(3/6/75s31.
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Adapun unfuk mereka Snng tidak tinggal di perkotaan, maka

awal waktunya adalah setelah diperbolehkannya shalat dan setelah kim-

kira selesainya shalat led beserta khutbahnp. Hal itu dikarenakan

mereka mernang tidak diuajibkan unfuk mengadakan pelaksanaan

shalat ied, oleh karena ifu wakfunp hanya dapat diperkirakan saja.

Sementam Abu Hanifah berpendapat bahwa awal walfu

penyembelihan heqnn kurban bagi penduduk kawasan terpencil adalah

kefika fajar kedu telah terbit (yalmi kefika terbibgn matahari), karena

waktu tersebut masih temasuk hari kurban dan rrnsuk waktu untuk

berkurban, sebagairnana hari-hari bi*1.

Adapun landasan png mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya penyembelihan heunn kurban adalah

suafu pelaksanaan ibadah png wakfunya bagi penduduk kota dimulai

sejak matahari sudah meleurati masa terbitnya, maka bagi mereka png

tidak menetap di perkotaan wakfunya tidak mungkin mendahului walfu

png lain, seperti halnp wakfu pelaksanaan shalat ied. Sementara

pendapat mereka terbantahkan dengan waktu pelaksanaan shalat ied

bagi penduduk kota, karena jilo iamaah shalat ied belum selesai dari

shalat mereka maka penyembelihan belum bol€h dimulai hingga

matahari tergelincir (lrakni tengah hari), karena pada saat itulah wakfu

1nng sangat difkini pelaksanaan shalat ied sudah selesai, seakan ia ikut

shalat bersama jamaah lainnya. Dan wakfu tersebut berlaku bagi mereka

png tidak mengikuti petaksanaan shalat ied, entah itu secara sengaia

atau tidak, entah itu karena alasan 3nng Erar'i ataupun fidak.

Adapun untuk penyernbetihan di hari kedua, rnaka awal

waktun5n adalah pagi hari, karena tidak ada shalat 3nng u/ajib dilalnlkan

pada hari iht, dan waktunSp ptrn sudah dimulai sepk hari pertarna,

sernentara hari kedtn hanyalah mengikuti uraktu hari pertama salt
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dengan perbandingan tidak ada shalat dan khutbah yang harus

dilakukan.

Kedua: Untuk waktu akhimln, adalah di penghujung
hari pada hari kedua dari hari taq6rq.

Dengan demikian hari penyembelihan itu ada tiga hari, yaitu hari

raya kurban, dan dua hari setelahnya (dua hari tasynq dari tiga hari

secara keseluruhan, gang mana hari tasyriq ifu adalah tanggal 11,12,13

Zulhijjah).

Itu adalah pendapat Umar, Ali, Ibnu Abbas, Abu Humirah, dan

Anas.

Ahmad menyatakan: Hari penyembelihan he,,,r,ran kurban itu
terbentang hingga tiga hari lamanya, hal ini diriwa5ntkan dari sejumlah

sahabat Nabi $. Pada riwapt lain dari Ahmad dinyatakan, ada lima

sahabat Nabi $ yang menyampaikan hal ifu, tanpa menyebutkan nama

Anas di dalamnya.

Pendapat r"rypu juga dinSratakan oleh imam Malik, Ats-Tsauri,

dan imam Abu Hanifah.

Namun ada riwalnt dari Ali phg menyebutkan bahun hari

terakhir unfuk penyembelihan her,ran kurban ifu bertepatan dargan hari

terakhir dari hari tasyrik.

Pendapat ini pula Snng dinyatakan oleh Irnam S1pfi,i, Atha, dan

Hasan.

Dengan dalil riwayat dari Jubair bin Muth'im, bahruasanln
Nabi $ pernah bersabda, "Hai-hari Mina itu seluruhnja tnri
Perzpnbelihan."zT4

274 Hadits tersebut diriwayatkan oteh Ahrnad dalam kitab Musnadqra 14/821,
dan luga oleh Al Baihaqi dalam kitab As.1umn19/295,2961.
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Dan juga karena hari-hari ifulah saat yang dianjurkan untuk

bertakbir dan berbuka (!,akni diharamkan unfuk berpuasa), maka hari

ketiga dari hari tasyriq pun termasuk hari unfuk menyembelih hewan

kurban seperti dtn hari sebelumnya.

Berbeda lagi dengan pendapat Ibnu Sirin lnng mengatakan,

bahwa penyembelihan tidak boleh dilakukan kexuali khusus pada hari

raya kurban saja, karena penyenrbelihan ifulah yang menjadi tugas hari

mya kurban, maka tidak boleh dilakukan pada hari lainnya, sebagaimana

penyerahan zakat fiffi pada hari raya ldulhtn.

Said bin Jubair dan Jabir bin Zaid juga berpendapat demikian,

'namun khusus unfuk masyamkat di daerah lain selain Mina, sedangkan

unfuk penduduk Mina mereka berdua berpendapat sama seperti

madzhab kami.

Sementam riwapt dari Abu Salarnah bin AMurrahman dan

Atha bin Yasar menyebutkan, bahwa penyembelihan hewan kurban

masih boleh terus dilakukan hingga masukn5a bulan Muharram.

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahal bin

Hunaif: Ada seorang laki-laki mgslim suafu ketika ia membeli he'wan

unfuk dikurbankan, natrlun ia menggemukkan he'u.rannya terlebih dahulu

sebelum disembelih, hingga di akhir bulan Zulhijjah barulah ia

menyembelih het,rran kurban tersebut. HR. Ahmad.

Namun setelah menyampaikan riwayat itu Ahmad berkata:

Riwapt ini benar-benar aneh. lalu ia juga berkata: Hari penyembelihan

png disepakati hanya boleh dilakukan dalam waktu tiga hari saja-

Adapun landasan 5nng mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanp Nabi $ p€rnah melarang penyimpanan

dagrns haran kurban lebih dari tiga hari, dan tentu saja jlka disimpan

saja tidak boleh melebihi waktu tersebut rnaka penyembelihan pun tidak

boleh melebihinya.

Al Mughni - ml



Dan juga karena hari keempat (dari hari raya kurban) tidak

diwajibkan untuk melontar jumrah (bagr para jamaah hajr), maka

berkurban juga sudah tidak diperbolehkan seperti hari-hari setelahnya.

Dan juga karena tiga hari penyembelihan merupakan pendapat

dari sejumlah sahabat Nabi $ yang telah kami sebutkan namanya

sebelum ini, dan tidak ada pendapat berbeda dari para sahabat lain

kecuali riwayat dari Ali yang juga ada riwayat lain darinya dengan

pendapat seperti pendapat madzhab kami.

Sementara hadits yang mereka (pendapat lain) sebutkan, yakni

"Hari-hari Mina ifu hai pan5rcmbelihan," pada hadits ini

tidak disebutkan secara spesifik hari-harinya

Begitu juga dengan takbir, karena takbir lebih umum. daripada

penyembelihan. Dan begitu juga dengan berbuka (penghamman untuk

berpuasa). Buktinya, masuknya hari raya kurban (yakni setelah shalat

Maghrib di hari sebelumnya) sudah disyariatkan unfuk bertakbir, namun

belum masuk waktu unfuk menyembelih kurban.

Ketiga: Waktu ideal untuk menyembelih hewan
kurban adalah di siang hari, dan tidak boleh dilakukan di
malam hari.

Begitulah pendapat yang diqntakan secara eksplisit oleh Ahmad

5ang diriwayatkan oleh Atsram. Sementara pendapat itu pula yang

dinyatakan oleh imam Malik. Serta dinlptakan pula pendapat serupa

pada riwayat dari Atha.

Namun ada riwayat tain dari Atrmad 5nng menyatakan bahwa

penyernbelihan hewan kurban boleh dilakukan di malam hari.

Pendapat inilah yang menjadi pilihan para ulama madzhab kami

yang terkini. Juga menjadi pendapat Imam Syaf i, Ishaq, dan Imam Abu
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Hanifah beserta dua sahabahrp. Dengan alasan, bahwa lontar jumrah

bagi iamaah haji boleh dilakukan di malam hari, maka begitu juga

dengan penyernbelihan heulan kurban.

Adapun landasan yang mendasari pendapat Al l(hiraqi

(pendapat pertama) adalah, firman Allah 8i, "Dan agar mereka

menyebut rE rna Allah pda bebuap hari gng telah ditentukan atas

rueki 5ang diberikan Dia kepda mereka berup heunn temak." (Qs. Al

Hajjl22l:281.

Juga diriwayatkan, bahwasanya Nabi $ pemah melarang untuk

menyembelih di malam 5u6.275

Dan juga karena malam sebelum hari raya kurban tidak

diperbolehkan unfuk menyenrbelih hetmn kurban, maka malam lainnya

pun tidak boleh seperti halnSn malam tersebut.

Dan juga karena pada malam hari biasanya sulit bagi.siapapun

unhrk memisah-misahkan dagng kurban dan membagi-bagikannya,

hingga tidak sempuma pembagiannya dan hilanglah salah satu rnaksud

dari penyembelihan he',rran kurban. Oleh karena itulah ada juga yang

berpendapat bahwa dimakruhkan unfuk menyernbelih di-malam hari.

Dengan demikian, apabila penyembelihannya adalah

penyembelihan yang diwajibkan (misalnya karena bemadzar), maka

penyembelihan yang dilakukan di malam hari tidak menggugurkan

kewajibannya. Sedangkan jika hukum penyembelihannya hanya

disunnahkan saja, maka daging herwan Snng disernbelih tidak menjadi

daging kurban melainkan hanya daging biasa saja.

PasaL Apabila uaktu terakhir untuk menyembelih
hewan kurban telah berlalu.

275 gu6i5 itu disebutkan oleh Al Haibamt dalam kitab Al Majma 14/23I
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Apabila waktu terakhir unfuk menyembelih hev,ran kurban telah

berlalu, maka unfuk penyembelihan yang diwajibkan harus diqadha

pelaksarmannya saat itu juga dengan melaksanakan sernua hal yang

dilakukan terhadap hetr,an sembelihan. Sedangkan unfuk

penyembelihan yang hukumnya sunnah, maka terdapat pilihan, apabila

tetap disembelih dan dibagikan, maka nilai pendekatan diri kepada Allah

didapatkan dari pembagian daging kurbannya, natnun tidak unfuk

penyembelihannya, karena penyembelihan unfuk kurban sudah letrat

waktunya dan dihifung hanya sebagai daging sembelihan biasa, bukan

daging kurban.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula gleh Imam Syaf i.

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa hepan yang

sudah ditetapkan sebagai hewan kurban diserahkan kepada orang fakir

tanpa perlu disembelih, karena jika disembelih dan dibagikan dagingnya,

maka ia harus membayar ganti rugi (diyat) atas penyernbelihan tersebut,

karena penyembelihan sudah gugur darinya dengan lawatnya wakfu

penyembelihan yang disyariatkan

Adapun .landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya penyembelihan adalah salah safu dari dua

maksud dari berkurban, maka syariatnya fidak gugur dengan

berakhimya waktu penyembelihan.

Pasal: Jika hewan kurban hilang atau dicuri tanpa ada
kelalaian, maka tidak perlu mengganti dengan heunn yang
lain-

Apabila seseorang sudah menetapkan seekor herruan sebagai

her,rnn kurbannya, lalu ternlnta setelah ifu hewan tersebut hilang atau

dicuri tanpa ada kelalaian dari dirinya, maka ia tidak perlu mengganti

dengan her,r,ran yang lain, karena bewan ifu menrpakan amanah yang
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harus dijaga, dan selamd ia tidak lalai dalam penjagaan maka ia tidak

harus menggantinya.

Namun jika suafu ketika temyata tanpa sangka hewan itu
kernbali pada dirinya, maka hev,ran itu hanrs langsung disembelih, baik

masih di dalam waktu penyembelihan yang disyariatkan ataupun sudah

lau.rat wakfunya.

' L764. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila
seseoftmg menyemblih hewan kurbannya sebelum waktu

lrang dignriatkan, maka penyembelihann3p fidak sah dan ia
harus menggantinya dengan hewan png lain.

Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi $, "Elamngsiap 5ang
sudah menyembelih heu,an kurban sebelum melakukan shalat id, maka

handakngn ia mengganti heunn kurbannjn dengan heq,tan lainn5/a."

Dan juga karena heu,ran itu telah ditetapkan sebagai hewan

kurban yang disembelih sebelum wakfunya, maka ia harus

menggantinya, seperti halnya hewan hadyu yang disembelih sebelum

masuk waktu dihalalkan untuk menyembelihnp.

Her,r,lan pengganti harus sepadan dengan herrran sebelumnya

atau lebih baik darinya, karena penyembelihan yang ia lakukan sebelum

wakfuqn merupakan bentuk kelalaian dari dirinya.

Adapun pemyataan Al Khiraqi dan para ulama kami yang

sependapat denganngn, dapat diartikan bahwa penyembelihan terhadap

her,rnn kurban yang dilakukan adalah penyembelihan yang hukumnya

wajib, baik itu karena dinadzarkan ataupun setelah ditetapkan sebagai

her,rnn kurban, sebab jila tidak wajib maka orang tersebut tidak harus

menggantinSra dengan heunn !/ang lain, h*!n saja her,van yang

disembelihnya tidak dianggap sebagai heunn kurban, melainkan heuran
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sembelihan biasa yang dibagikan dagingnya kepada oftmg lain. Dengan
begifu ada salah satu maksud dari kurban ia dapatkan, yaitu
pendistribusian hevuan sembelihan. Namun ia tidak diwajibkan untuk
menggantinya, kecuali ia sendiri yang menginginkannya.

Dan hadits yang disebutkan di atas juga dapat diinterpretasikan
dengan dua hukum, entah itu sebagai anjurin, ataupun hanya

dikhususkan bagi orang yang telah menetapkan herr.ran kurbannya.

. Adapun her,r,ran yang disembelih, hukumnya menjadi seperti
hs,,van sembelihan biasa seperti dideskripsikan oleh Nabi $. Maknanya,

orang yang menyembelihnya boleh melakukan apa saja yang ia
kehendaki terhadap daging he'uuannya, seperti halnSn ho;nn sembelihan
lain yang tidak diperunfukkan untuk kurban.

1765. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Tidak
dianjurkan penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh
selain muslim, dan jika disembelih oleh orang musrim maka
sembelihannln lebih afdal.

untuk lebih lelasnya kami sampaikan, bahwa dianjurkan agar
penyembelihan tidak dilakukan kecuali oleh omng muslim, kar'ena
penyembelihan herr,ran kurban merupakan benfuk pendekatan diri
kepada Allah &, maka tidak layak jika dilakukan oreh selain orang yang
ingin mendekatkan dirinya kepada Allah &.

Namun kalaupun penyembelihannya diwakilkan kepada omng
kafir zimmi, maka sembelihannya tetap sah dengan kemakruhan.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam syafi'i, Abu
Tsaur, dan Ibnul Munzir.

sementara ada riwayat pula dari Ahmad yang menyatakan
bahwa penyembelihan tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang muslim.
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Begitu pulalah pendapat yang dinyatakan oleh imam Malik.

Di antam ulama yang memakruhkan hal itu adalah Ali, Ibnu

Abbas, dan Jabir.

Pendapat ifu dinyatakan pula oleh Hasan dan Ibnu Sirin.

Jabir menyatakan: Tidak boleh menyembelih her,rnn kurban

kecuali orang muslim, karena diriwayatkan pada sebuah hadits yang

cukup panjang dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi $ berkata, "Janganlah

hewan kurban kalian disanbelih oleh omng gng tidak suci."

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwa omng yang diperbolehkan unfuk dimakan hasil

sembelihannya selain kurban pastilah dibolehkan pula hasil sembelihan

hetvan kurbannya unfuk dimakan, sebagaimana yang berlaku unfuk

penyembelihan yang dilakukan oleh orang muslim. Bukankah orang

kafir boleh diberikan tanggung jawab unfuk membangun sesuafu yang

digunakan oleh omng Islam unfuk mendekatkan diri kepada Allah,

misalnya membangun masjid; atau jembatan, ataupun yang lainnya.

Adapun untuk hadits Nabi $ yang disebutkan oleh pendapat

lain, itu dapat dimaknai sebagai anjuran.

Namun tentu saja akan lebih baik jika penyembelihan hev,ran

kurban dilakukan oleh orang muslim sendiri, dan sekaligus untuk

menghilangkan perbedaan pendapat mengenai hal ini.

Apalagi jika haran kurban itu disernbelih sendiri oleh orang

yang berkurban, itu akan lebih afdal bagityu, karena riwaSnt

menyebutkan bahwa Nabi $ menyembelih sendiri dua kibas yang

diperunfukkan sebagai heuran kurban, riwaynt lain menyebutkan bahwa

beliau juga menyembelih sendiri enam ekor untanSra, dan riwayat lainnya

juga menyebutkan bahwa beliau menyernbelih sendiri enam puluh tiga

ekor unta yang drgiring oleh beliau sendiri tatkala beliau berhaji.
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Dan juga karena penyembelihan hevran kurban merupakan salah
satu bentuk pendekatan diri kepada Allah &, dan melakukan

pendekatan itu akan lebih baik dilakukan sendiri daripada diwakilkan
kepada orang lain, apalagi orang kafir, walaupun penyembelihan yang
dilakukan oleh orang lain tetap sah. Sebab riwayat lain menyebutkan
bahwa setelah Nabi S menyembelih enam puluh tiga ekor untanya,

beliau mewakilkan penyernbelihan sisa untanln kepada orang lain.

Dan juga karena menghadiri penyembelihan heunn kurbannya
dapat menghapus dosa sejak tetesan darah pertama yang jafuh ke muka
bumi, sebagaimana diriwayatkan, bahwa Nabi $ pernah berkata

kepada Fathimah, "Hadirilah penyantbelihan ha,nn l<arena

dosadosanu akan dianpuni sejak tetaan damh pertama mqtets dari
ha,wn kurbanmu."

1766. Masalah: Abu Al Qasim berkata: IGlimat lpng
diucapkan ketika menyembelih adalah, bismillaahi unllaahu
akbar. Namun jika terlupa mengucapkann5;a maka
penyembelihannya tetap sah.

Hadits shahih dari Anas menyebutkan, bahwa ketika Nabi $
menyembelih herruan kurbannya, beliau mengucapkan: bismillaahi
wallaahu akbar. Pada riwayat lain disebutkan, bahwa Nabi $ selalu

berbasmalah dan bertakbir ketika menyembelih hewan kurban. Kalimat
ifu pula yang diucapkan oleh Ibnu umar ketika menyemberih. Dan
kalimat itu yang juga menjadi pendapat ulama madzhab Hanafi. Bahkan
kami tidak mendapatkan seorang pun yang mengatakan bahvrn

mengrrcapkan kalimat itu ketika menyembelih fidak dianjurka4 ataupun
bahwa berbasrnalah itu tdak diperbolehkan.

Adapun jika seseorang terlupa unfuk mengucapkannya, maka
penyembelihannya tetap sah, sebagaimana telah kami jelaskan pada
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pembahasan tentang heuuan sembelihan. Sedangkan jika kalimat itu

ditambah dengan kalimat, "allaahumma haaza minka wa laka,

allaahwnma taqabbal minni -aw min fulaan-" (ya Allah her,rran ini dari-

Mu dan unfuk-Mu. Ya Allah, terimalah ini sebagai persembahanku -atau
persembahan si fulan-), maka akan lebih baik.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh sebagian besar

ulama.

Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa penyebutan nama

lain selain Allah dimakruhkan, karena Allah & berfirman, "Dihammkan

bagimu (memakan) bangkai, danh, dagtn7 babi, dan (dagingl ha,,nn

gng disembelih bukan atas (nama) Allah.." (Qs. Al Maa'idah [5]: 3).

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya Nabi $ ketika hendak menyembelih

kibasnya, beliau merebahkannya dan berucap, "Allahumma taqabbal

min muhatrunadin wa aali muhammadin wa ummati muhammadin (g
Allah terimalah persembahan Muhammad bqerta keluarga Muhammad,

dan juga umat Muhammad)." HP'. Muslim.

Dan pada riwayat Jabir disebutkan, bahwa Nabi $ ketika

menyembelih berucap, "Allaahumma minka wa laka, 'an muhammadin

wa ummatihi, bismillahi uallaahu akbar (tn Anah heunn ini dari-Mu dan

unfuk-Mu, atas nama Muhammad dan umat4a, dengan menStebut

narna Altah Yang Maha Agung)."

Ini adalah dalil secara tekstual yang eksplisit dan tidak.mungkin

dibandingkan dengan interpretasi dari sebuah apt.
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L757. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Tidak perlu
bagi orang yang hendak menyembelih unfuk menyebutkan
nama orang yang berkurban, karena niat mja sudah cukup.

Kami tidak mendapatkan ada perbedaan di antara para urama
bahwa niat saja sudah cukup, namun jika disebutkan nama orang yang
berkurban maka ifu juga baik, sebagaimana diriwayatkan dari Al Hasan,
bahwa ketika ia menyernbelih hqrran kurban ia berkata: bismillaahi
wallaahu akbar, hetr.ran ini dari-Mu dan untuk-Mu, terimalah her,van ini
sebagai persembahan si fulan.

Akan tetapi ulama madzhab Hanafi mernakruhkan penyebutan

nama lain selain Allah, sebagaimana telah kami sampaikan pada

pembahasan sebelumnya

Pasa} Hukum hewan kurban yang disembelih orang
lain tanpa seizinnya.

Apabila seseorang telah menenfukan seekor heruan unfuk
menjadi herrran kurban, lalu ada orang lain yang meyembelih heunn
tersebut tanpa seizinnya, maka kurbannya tetap sah dengan atas nama
pemiliknya, dan tidak ada ganti rugi 5nng harus dibayarkan oleh
penyembelih.

eegitutah pendapat yang dinlntakan pula oleh imam Abu
Hanifah.

Sementara Imam Malik berpendapat, bahwa hewan yang
disembelih ifu menjadi sembelihan biasa, bq<an kurban, dan pemitik
heralan ifu harus menggantinya dengan heunn 5ang baru, namun ia
dapat menunfut ganti rugi atas penyembelihan her,r;an kurbannya yang
pertiama. Hal ifu dikarenakan penyembelihan heuran kurban mempakan
pelaksanaan ibadah, apabila dilakukan oleh selain orang yang hendak
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berkurban atau dilakukan oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka

tidak sah, seperti halnYa zakal.

Sedangkan Imam Spfi'i berpendapat, penyembelihannya tetap

sah atas natna pemiliknya, dan bagi penyembelih harus mengganti rugi

(diyat) dengan harga di antara he',r,ran yang belum disembelih dengan

hetr,ran yang sudah disernbelih. Pasalnya, penyembelihan adalah salah

satu faktor yang dimaksud dari berkurban, apabila dilakukan oleh omng

lain tanpa seizin pemiliknyra maka orang tersebut harus memba5nr ganti

rugi.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama), unfuk pendapat imam Malik: penyembelihan itu merupakan

sebuah perbuatan yang tidak membutuhkan niat, apabila dilakukan oleh

selain pemiliknya maka penyembelihan itu tetap sah, seperti halnya

membersihkan baju dari suatu najis. Dan unfuk pendapat Imam Syafi'i:

penyembelihan ifu adalah penyembelihan hetrJan kurban, maka boleh

dilakukan oleh siapapun dengan mengatas namakan pemiliknya, dan

penyembelihnya tidak perlu mengganti apapun, karena fidak ada

kerugian yang harus diganti, sebagaimana jika penyembelihan itu

dilakukan dengan seizin pemiliknya.

Dan juga karena penyembelihan heunn kurban adalah

penghilangan nyawa yang diperbolehkan dengan tujuan sebagai

persembahan kepada Allah, rnaka tidak perlu ada denda 5nng hanrs

dibapr, seperti halnya mernbunuh omng murtad tanpa seizin pemimpin

tertinggi.

Pas:al: Apabila seseoftmg bemadzar unfuk
menyembelih seekor hewan untuk dikurbankan, lalu ia
menyembelihnya, maka ia berhak unfuk memakan daging heunn

tersebut.
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sernentara Al Qadhi menyebutkan, bahwa ada di antara ulama
madzhab Hambali yang melarang orang tersebut unfuk mernakan her,van

kurbann5n. Pendapat ifu pula yang disinSprir dari riwayat Ahmad,
dengan didasari atas pendapatrya terkait kurban hadyu yang
dinadzarkan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, bahwasanyn nadzar berkaitan dengan suafu ketetapan,
dan ketetapan di dalam syariat berkurban adalah dengan menyembelih
dan memakan sebagiannya. Nadzar tidak dapat mengubah sifat yang
dinadzarkan ifu kecuali unfuk mewajibkannya saja. Lain halnya dengan
heuran hadyu wajib png memang hukum awal png disyariatkan tidak
boleh memakannyra, hingga nadzar unfuk berkurban hady, juga
mengikuti hukum tersebut.

Pasal: Tidak boleh menyembelih hewan kurban
dengan mengatas namakan janin lrang belum terlahir.

Begitulah pendapat yang diriwayatkan pula dari Ibnu umar, dan
dinyatakan pula oleh Imam syafi'i, Abu Tsaur, dan Ibnul Munzir.

Tidak boleh pula menyembelih hs,uan kurban bagi hamba
sahaya, mudabbir (hamba sahaya yang dijanjikan akan merdeka setelah
fuannya meninggal), dan juga mukatib (hamba sahaya yang mencicil
sendiri biaya pembebasan dirinya secara berkala), kecuali dengan seizin
fuan mereka, karena mereka dilarang unfuk menggunakan harta mereka
kecuali dengan seizin tmnnSa, kecuali mukatib, narnun mereka juga
tidak boleh menyembelih heunn kurban karena heuan kurban bemakna
sedekah dan mereka dilamng unfuk bershadaqah.

Adapun unfuk mukatib png sudah setengah bebas $akni ia
sudah melunasi separuh dari harga juatnya), maka ia sudah berhak untuk
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berkurban tanpa seizin dari tuannya dan ia juga tidak dilarang untuk

bershadaqah

1768. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Tuiuh orang

boleh berjoin unfuk berkuiban seciarr pafungan, lraifu
dengan menyembelih unta atau sapi.

Maksudnya, diperbolehkan bagi maksimal fujuh orang unfuk

berjoin dalam menyernbelih herr,nn kurban, baik ifu sapi ataupun unta,

baik itu kurban wajib ataupun sunnah, baik ifu seluruhnp untuk

berkurban ataupun sebagiannya'berkurban dan sebagian lainnln hanya

unfuk mengambil dagingnya saja.

Begitulah pendapat yang din5ntakan pula oleh Imam S5nfi'i. r

Sementara Imam Malik berpendapat, bahwa kurban unfuk

hadyu (khusus bagi jemaah haji) tidak boleh dilakulon dengan berjoin.

. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa berioin

diperbolehkan, selama mereka semua bemiat unfuk berkurban, namun

jika ada salah safu dari meret<a berniat hanp untuk mengambil

dagingnya saja maka berjoin fidak diperbolehkan, karena

penyembelihannya satu rnaka tidak boleh dirusak dengan niat yang lain.

Adapun landasan png mendasari pendapat kami (pendapat

pertarna) adalah, riwalnt dari Jabir, ia be,rkata: Kami pernah

diperintahkan oleh Nabi * ,-tuk berioin ddam penyenrbelihan unta

dan sapi, setiap tujuh orang dari karni berpin pada satu unta- HR.

Muslim.

Dan terhadap pendapat Abu Hanifah, bahuamnya bagan

hevtran png diniatkan gntgk berkurban tidak terpengaruh dengan bagian

lain yang tidak diniatkan untuk berkurban, sama halnfra seperti jikalau
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niat kurbannla berbeda-beda, sebagiannya kurban unfuk hari ra5n Adha
sedangkan png lain unfuk membayar fidyah.

PasaL Diperbolehkan bagi mereka 37ang berjoin untuk
memilah daging hasil sembelihannya. Namun ada pendapat dari'
ulama madzhab Syafi'i yang metarang hal ifu, dengan landasan
bahwasanya pemilahan daging biasanya dilakukan dalam jml beti, dan
jual beli daging kurtan itu secara umum tidak diperbolehkan.

Adapun landasan png mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, Nabi $ telah mernpqtolehlon umatrya
untuk berjoin dalam safu her,ryan kurban, padatral syariat dalam kurban
itu boleh dimakan dagingnya, dan itu menjadi dalil nntuk pernbolehan
peniilahan daging tersebut, karena tidak mungkin di antara mereka
memakan daging herpan tgrsebut jika fidak dipilah terlebih dahulu,
.:o"* haln5ra sedekah dan hadiah

1769. Masalah: Abu AI Qasim berkata: Hukum
aqiqah itu disunrnhlran.

Aqiqah (atau aqiqah) adalah menyembelih heunn trntuk
menyambut jabang bay FnS baru terlahir

Dan ada pula yans mendeftnisikannp sebagai rnakanan !,ang
dipersiapkan dan dis€dialon kepada para tamu undangan untuk
menyambut rabarg buy, lBr,g baru terlahir.

Abu Ubaid mengatakan: pada aualqp aqhah itu berrnakna
rambut bayi yang baru terlahir. s*"g"lr** disebutkan dalam bait

ryifr.t6l

276 Pehnttrn qlair terseb,t adahh umrul ears. Dikutp darr kitab tangl.ian
qdrnla fta1.128).
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Hei Hindun, ianganlah kamu menikah dengan si pandir,

Karena ia mqtiliki mmbut pda tagkukng kiasan untuk kekikimn).

lalu masyamkat Amb menyebut kata aqiqah pada hewan

sembelihan yang dipotong saat menggunting mmbut jabang bayi, karena

mereka memang terbiasa menyebut sesuafu dengan' sebutan

penyebabnya atau padanannya. lalu penyebutan ifupun menjadi

semakin ltns hingga kemudian menjadi kata baku dan menenggelamkan

makna sebenamya, hingga ketika kata itu disebutkan maka makna yang

terlintas secam langsung di dalam pikiran adalah hetr,ran sembelihan.

Ibnu AMil Barr mengatakan: Imam Ahmad tidak menerima

penjelasan seperti itu, ia berpendapat bahwa aqiqah adalah benar-benar

haryan sembelihan, sebab l<ata Al 'ag (sebagai kata dasar dari aqiqah)

juga bermakna memufuskan atau mernotong, sebagaimana digUnakan

pada kalimat: bqqa waalidaihi (ia memufuskan tali silafurahim dengan

kedua orcmg fuanya). Dan penyembelihan adalah memotong atau

memutuskan pembuluh darah pada kerongkongan.

Hukum aqiqah sendiri adalah sunnah, menurut segenap ularna,

di antaranya Ibnu Abbas, Aisyah, dan atrli fikih dari golongan tabiin.

Begifu juga pendapat ulama dari berbagai daerah (pada zaman tabi

tabiin), kecuali ulama madzhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa

aqiqah tidak disunnahkan karena aqiqah merupakan salah safu warisan

budaya yang ditinggalkan dari zaman iahili!,ah.

Sebagaimana diriwayatkan, bahwa Nabi $ pernah ditanya

tentang hukum aqiqah, namun beliau menjawab, "sesungguhnSa Allah

frdak suka dangan pantutuan (hubungW),"fl7 sal<arr beliau tidak

senang dengan penyebutan aqlqah, tapi setelah itu beliau bersaMa,

277 966 tersebut diriwa5ratkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya l2/L821.
Syeikh Ahmad Syakir menganalisa: .gnadhadits fin shahih.
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"Barangsiapa yang baru saja dikaruniai seorang anak dan ia

ingin menyembelih hewan untuk anak itu, maka lakukanlah."278 y1g.

Malik dalam kitab Muwaththanya.

Sementara Hasan dan Daud berpendapat, bahwa aqiqah itu

hukumnya wajib. Sebagaimana diriwayatkan, dari Buraidah, bahwasanya

orang-orang dalam seketika menampilkan pengaqiqahannya

sebagaimana mereka menampilkan shalat lima wakfu, karena mereka

mendengar riwayat dari Samurah bin Jundab, bahwasanya Nabi $
bersabda,

z Lt

lll. llo )z . /oz Jzuts,HS cP p-J
t "Setiap anak yang baru lahA furgadai dengan aqiqahnya, maka

sembelihlah di han ketujuh sejak kelahirannya, berikan nalna untuknya,

dan potonglah ram butnya." 27 9

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah yang senada dengan

riwayat di 665.280

278 gu411r tersebut diriwayatkan oleh Malik dalam Al Muunththa' (2/1/5OO),
juga oleh Abu Daud pada bab hewan kurtan (3/28421, dan juga oleh An-Nasa'i
pada bab aqiqah (7/4223).

279 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud pada bab hetvan kurban
(3/2838), juga oleh At-Tirmidzi pada bab he\r.,an kurban (z[/1522), juga oleh An-
Nasa'i pada bab aqiqah (7/423L), juga oleh Ibnu Majah pada bab hewan
sembelihan (2/3765), juga oleh Ad-Darimi pada bab hewan kurban (2/1969), dan
juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (5/7,8,72,77,221.

280 66. Sunan At-Tirmidzi pada bab hewan kurban (4/8U, dan juga Sunan
Al Baihaqi (9/302).
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Ahmad mengatakan: Isnad riwayat itu cukup bagts, dan hadits

Samumh ifu dirir,rnyatkan oleh Al Atsram dan Abu Daud.

Diriwayatkan pula, dari Aisyah, bahwasanya Nabi $ pemah

memerintahkan agar anak laki-laki diaqiqahkan dengan dua ekor

kambing sedangkan unfuk anak perempuan diaqiqahkan dengan safu

ekor kambing.28l

Dan hukum awal dari sebtnh perintah adalah diwajibkap.

Sedangkan menunrt kami, perintah pada hadits-hadits itu

mempakan anjumn saja, karena ada dalil lain 5nng membuahrya tidak

diwajibkan.

P€rintah'itu juga disebutkan pada riwayat dari Ummu Kurz Al

Ka'bilnh, ia berkata: Aku pemahmendengar Rasulullah $ bersaMa,

itz iirt;t * t )q* pia lfit *
" Llntuk anak taki-taki daqiqahkan dua ekor katnbing ynng

sebm, dan unfuk anak perempuan dlaqiqahkan safu ekor kambing."zez

HR. Abu Daud.

Pada riwayat lain disebuflan, "Aqiqah untuk anak laki-laki itu

dua ekor kambing."zat

Abu Zinad mengatakan: Aqiqah termasuk kebiasaan yang

enggan unfuk dileuratkan.

28r Hadits tersebut oleh AlTirmidd pada bab haran kurban

Wlslsl, Juga ol€h Ibnu Maph pada bab her,rnn senrbethan 12/31621, dan juga

oleh Ahmad dalam kitab Musnadr$n 16/37,158,2571.
282 Hadits tersebtrt diriwaSptkan oleh Abu Daud pada bab hewan kurban

(3/28361, juga oleh An-Nasa'i pada bab aqhah (l/4227), luga oleh lbnu Malah
pada bab heuran sembelihan (2/3L631, dan iuga oleh Ad-Darimi pada bab hewan
lnnban Qn98l.a Hadits tersebut dlriwayatkan oleh M-Darimi pada bab herran kurban

l2/L9661, dan Juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnla (6/81,422,4561.
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Ahmad menyatakan: Aqiqah ifu disunnahkan berdasarkan
hadits dari Rasulullah $, beliau sendiri mengaqiqahkan Hasan dan

Husein (dua cucunya dari Fathimah), dan para sahabat beliau juga
melakukannya. Nabi $ bersaMa, "setiap anak 5ang baru lahir tergadai

dengan ." dan hadits ini memiliki isnad yang bagus yang

tersandar kepada Abu Humirah. Namun Abu Hanifah menganggapnya
sebagai warisan budaya dari zaman jahiliyah, dan ifu.haqn dikarenakan
kumngnya wawasan dan pengetahuannya tentang hadits-hadits Nabi $.

Adapun dalil lain yang membuatnya fidak diwaiibkan di
antaranya adalah riwayat-riwayat yang disebutkan oleh ulama madzhab
Hanaft. Dan unfuk menggabungkan makna di antara riwayat tersebut
dengan hadits-hadits yang memerintahkan aqiqah, nrat<a hukumnya
menjadi dianjurkan saja. Dan juga karara aqiqah menrpakan ekspresi

dari sebuah kegembiraan yang dimsakan oleh seseorang, maka
pun tidak diwajibkan, sebagaimana rnakanan yang disiapkan

untuk menSambut kedatangan famili yang baru datang dari perjalanan
jauh.

PasaL Aqiqah lebih afdal dari sedekah yang setara
nilainya.

Begifulah Snng dinyatakan oleh Ahmad secam eksplisit. Dan
Ahmad juga mengatakan: Apabila seseorang tidak memiliki keluasan
rezel( untuk beraqiqah, maka hendaknya ia berhutang terlebih dahulu
unfuk melakukannya, dengan harapan sexnoga Allah dapat memberi
rq-z.el<i unfuk mengganti hutang tersebut karena ia telah melaksanakan

sunnah dan menyerna

' Ibnul Munzir mengatakan: Benar sekali ifu merupakan semarak
sunnah (yakni syariat), dan mengikuti ajaran sunnah ifu memang lebih
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baik. Dan banyak sekali hadits-hadits yang kami riwayatkan terkait hal

itu png fidak disebutkan pada kitab lain.

Dan juga karena aqiqah itu mempakan perintah Nabi $, maka

seharusnya aqiqah itu lebih diutamakan daripada pen3ambutan kembat

dari luar negeri ataupun perayaan ulang tahun.

1770. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Dua kambing

untuk aqiqah anak lald-laki dan satu kambing untuk aqiqah

anak perempuan

Begitulah pendapat sebagian besar ulama, di antaranya adalah:

Ibnu Abbas, Aislnh, Imam Syafi'i, Ishaq, dan Abu Tsaur.

Sementara Ibnu Umar berpendapat bahwa aqiqah cukup dengan

safu kambing saja, untuk anak laki-laki safu kambing dan unhrk anak

perempuan juga safu kambing.B Sebagaimana diriwayatkan,

bahwasanya Nabi $ menyembelih safu ekor kambing unfuk aqiqah

hasan dan satu ekor kambing lainnl;a unfuk aqiqah 11*"6.285 HR. Abu

Daud.

Sedangkan Al Hasan dan Qatadah bahkan berpendapat bahwa

anak perempuan tidak perlu aqiqah, karena gqiqah merupakan benfuk

luapan kegernbiraan atas kelahimn anak laki-laki, sedangkan kelahimn

anak perempuan biasanSn tidak mernbuat seseorang' merasa

bergembira, maka tidak pula disyariatkan untuk beraqiqah.

284 Atsar tersebut diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab Al Mushannaf

@ne64l.
285 Hadis tersebr:t diriwayatkan oleh Abu Daud pada bab her,van kurban

13/2841), juga oleh At-Tirmidzl pada bab ha,van l$rban l4/l5l9l, juga oleh Ar
Nasa'i pada bab aqlqah (l/42241, dan luga oleh Ahrnad dalam kitab Mrsnadnp
(5/355,361), dengan samd yang shahih.
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Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, hadits yang diriwaSatkan dari Aiqnh dan Ummu Kurz

yang telah kami sampaikan pada pembahasan sebelumnla (yakni

riwayiat: Nabi $ pemah mernerintahkan agar anak laki-laki diaqiqahkan

dengan dua ekor lombing sedangkan unhrk anak perempuan

diaqiqahkan dengan safu ekor kambing. Dan riwayat: Aku pemah

mendengar Rasulullah $ bersaMa, " Untuk anak laki-laki dkqiqahkan

dua ekor kambing tnng sebft4 dan unfuk anak paempuan diaqiqahkan

safu ekor kambing."l. Riwayat tersebut menrpakan dalil tekstual yang

eksplisit. Sedangkan riwayat yang dijadikan sandamn oleh pendapat lain

berkernungkinan unfuk diperbolehkan

Jika sudah demikian, maka dapat disimpulkan bahwa anjuran

dalam aqiqah adalah, dtra ekor kambing 5nng setara ukumnnya unfuk

anak laki-laki, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi $, " Untuk anak laki-

laki diaqiqahl<an dua ekor l<ambing 5ang sebm.."

Pada riwayat lain disebutl<an, "..dua ekor l<ambing Wng sama

besar.."

Ahmad menyatakan: Maksudnya adalah yang ukurannya sama

persis atau hampir sama.

Untuk jenisnSn, kambing aqiqah boleh menggunakan kambing

yang jantan ataupun betina, sebagaimana riwaSnt lain dari Ummu Kurz,

bahwa ia pemah mepdengar Rasulullah $ bersabda, " Untuk anak laki-

laki diaqiqahkan dua ekor kambing yang setam, dan unfuk anak

perempuern diaqiqahkan safu ekor kambing. Dan tidak ada lamngan

unfuk jenis kambing Sang disanbelih, jantan ataupun betina."2% llR.
Said dan Abu Daud.

286 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud pada bab heunn kurban
(3/2834\.
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Namun jantan lebih afdhal, karena diriwayatkan bahwa Nabi $
menyembelih unfuk aqiqah Hasan dan Husein, masing-masing satu

kibas, dan beliau menyembelih dua kibas yang bertanduk sebagai hewan

kurbannya.

Dan aqiqah setara hukumnya dengan berkurban.

Untuk wama kambing, lebih afdhal iika wamanya putih,

sebagaimana wama kambing unfuk kurban, karena memang keduanla

menriliki hukum yang setara.

Dan dianjurkan agar kambing yang akan meniadi aqiqah

digemukkan terlebih dahulu, dipertesar ukumnnya, dan dipercantik

penampilannya.

Dan jikapun ada yang tidak sejalan dengan ketentuan tersebut,

lnkni bemqqaf, dengan hanln satu kibas saja, maka itupun

diperbolehkan, sebagaimana riwayat tentang aqiqah Hasan dan Husein.

L77l- Masalah: Abu Al Qasim berkata:

Penyembelihan hewan untuk aqiqah dilakukan ketika bayi

bemmur tuiuh hari.

Pam ulama madzhab kami mengatakan: Menurut sunnah (yakni

sesuai syariat), penyembelihan kambing aqiqah dilaksanakan pada saat

anak mernasuki usia tujuh hari. Apabila terlerpat dan belum dilalsanakan

rnalo dapat dilakulGn k€fiq anak berusia empat belas hari. Apabila

masih belum dilalGanalon juga maka masih dapat dilakulmn pada saat

anak mernasuki rrsia dtn puluh safu hari.

Pendapat itu diriwayratkan dari Ais5lah, dan dinlntakan prla oleh

Ishaq.

Sebuah riwayat dari Imam Malik menyebutkan, ketika ada

seorang bapak bertanya tentang aqiqah unfuk anaknln, ia berkata: Aku
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tidak senang karena masyarakat sekamng ini fidak tagi melakukan hal

ifu, sebab aku tidak mendapatkan adanya perbedaan di aniam para

ulama, bahwa menyembelih hetr.ran unfuk aqiqah ifu dianjurkan, yaifu

pada hari ketujuh sejak kelahiran jabang bayr.

Asal hukumnya adalah hadits png diriunyatkan dari Samurah,

bahwasanya Nabi $ pemah bersaMa, "Setkp anak gng baru lahir
tugadaikan dengan aqiqahn5Ta. Senbelihlah pda hari
kefujuh, lali diberi nana, dan dipotong mmbuhz5a."

Adapun unfuk hari keenrpat belas dan kedua puluh satu,

hujjahnSa tersandar pada pemptaan Aisyah. Dan diperkimkan ia tidak
akan berpendapat demikian kecuali atas dasar pengetahuannya yang
didapatkan dari Nabi $.

Sedangkan jika penyernbelihan dilakukan sebelum hari ketujuh,
atau setelah hari kedua puluh safu, maka aqiqahnla tetap sah, karena

maksudnya sudah tercapai.

Dan jika leuat dari hari kedua puluh safu dimungkinkan untuk
menyembelih her,rnn aqiqah setiap kelipatan fujuh hari, yaitu pada hari

kdua puluh delapan, atau selanjutrya pada hari ketiga puluh lima, dan

setenrsnSa, dengan memperbandingkannlla dengan tiga wakfu
sebelumngla.

Dan dimungkinkan pula pada hari apapun setetah hari kedua
puluh safu itu, karena penyembelihan yang dilakukan mempakan qadha

dari syariat yang telah terlannt, seperti halryn mengqadha

penyembelihan her,uan kurban, atau Snng lainqa.

Apabila anak itu tidak diaqiqahkan sama sekali ketika masih
kecil, riraka ia tidak perlu mengaqiqahkan dirinya sendiri, meskipun

sudah merniliki penghasilan sendiri. Sebab ketrka Ahmad ditanya

mengenai hal itu, ia menjawab: Syariat aqiqah dibebankan kepada

bapak dari anak itu. Artinya, il* ifu tidak perlu mengaqiqahkan dirinya
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sendiri apabila bapaknya tidak melakukannya, karena sunnahnya (yakni

syariatrya) dibebankan kepada orang lain, bukan pada dirinya.

Sementara Atha dan Hasan berpendapat, bahwa anak itu dapat

mengaqiqahkan dirinya sendiri, karena aqiqah ifu disyariatkan bagi

dirinya, dan juga karena ia masih dalam keadaan tergadaikan selama

aqiqah ifu belum.dilaksanakan, oleh karenanya jika orang fuanya tidak

melakukan aqiqah terhadap dirinya maka ia sendiri yang harus

membebaskan diri dari status gadainya.

Adapun landasan 5nng mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya aqiqah disyariatkan pada bapak dari anak

tersebut, maka anak ifu tidak perlu melakukan apa yang dibebankan

kepada oftmg lain, seperti halnya pernbayaran zakat fitri.

Pasal Dianjurkan pula pada hari ketuiuh itu untuk
menggunting rambut bayi dan memberikan nama.

Dianjurkan pula pada hari kefujuh itu untuk menggunting rambut

bayi dan memberikan nama unfuknya, seperti diterangkan dalam riwaSnt

dari Samurah di atas. Dan apabila omng tuanya ingin bershadaqah

dengan perak yang seberat rambut yang dipotong, maka ifu lebih baik,

karena diriuayatkan bahwa Nabi $ ketika Fathimah melahirkan Hasan,

beliau berkata kepadanSn, "Cukurlah mmbunya dan bershadaqahlah

dangan pemk gng sebemt mmbut 5ang dicukur dan berikanlah kepda

oft,ng-omng miskin dan kkir."287 HR. Imam Ahmad.

Said iuga meriwaSptkan dalam kitab SunannSn, dari Muhammad

bin Ali, bahunsaqn Nabi $ menyernbelih her,rnn aqiqah untuk Hasan

dan Husein, masing-rnasing satu kibas, dan beliau iuga mernb€rikan

287 Hadie tersebut diriuaptkan oleh imam Ahrnad dalam kitab Mwnadqn
16/390,3921
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perak sebagai sedekah dengan bemt yang setara dengan berat mmbut

mereka ftIasan dan Husein) yang dipotong. Dan Fathimah begitu juga,

apabila ia melahirkan seorang anak laki-laki maka ia akan mencukur

mmbut anak itu dan mernberikan sedekah p€rak yang seberat rambut

yang dicukur.2s

Penamaan anak juga boleh dilakukan saat ia terlahir,

sebagaimana diriwaptkan dari Nabi $, belhu bersaMa, "Malam ini aku

dikaruniai seoftng anak 5ang aku beri nalna dangan narra l<akekku

16*1ii-."289

Beliau juga memberi nama kepada seorang anak png dibawa

oleh Anas bin Malik, beliau menghanaknln terlebih dahulu (yakni

memasukkan kurma atau sesuatu yang manis lainnp ke dalam mulut

bayr lalu digerakgerakkan di dalamnya), lalu memberinya nanxt

Abdullah.2e0

Dan dianjurkan agar nama yang diberikan adalah nama yang

baik, sebab diriwayatkan bahwa Nabi $ pemah bersaMa,

,a:b *P\ v(;l' ?:;
o/ ol

JJ

'€rt*'f try:u 8.q

2s Atsar tersebut diriwaptkan oleh AMurrazzaq dalam htab Al Mushannaf

l4/797s\.
289 Haditr tersebut diriwaptkan oleh Muslim pada bab keutamaan

l4/62/L807), iuga oleh Abu Daud pada bab jenazah (3/3L261, dan juga oleh

Ahmad dalam htab Musnadnya (3/1941.
2e0 gu611r tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bab aqrqah (9/54701,

dan juga oleh Muslim pada bab adab (3/22/1689).

'€\oje
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"Sesungguhn5n

dengan nama kalian

katian di hari kiamat nanti akan dipanggil

dan nama bapak kalian, oleh karena itu

perbaguslah nama kuli*."297

Dan Nabi S iWu bersabda, "Nama tnng Pling aku sukai

adatah AMuttah dan Abdurmfunan 
tr2e211u6i1" shahih.

Diriwaptkan pula, dari Said bin Musayib, ia berkata: Nama yang

paling disukai oleh Allah & adalah nama-nama Nabi.

Juga diriwayatkan dari Nabi $, beliau bersabda, "Gunal<anlah

namaku sebagai nalna katian Intnun iangpn katian gunakan tmlna

gelarku."2gs Pada riwapt lain disebutkan, "Janganlah l<alian

menggabungkan anbm rnnnku dangnn nafin gelarku-"z94

Pasal: Dimakruhkan unfuk mengusap atau melumuri

kepala anak dengan darah.

291 6u4i1s tersebut diriwaptkan oleh Abu Daud pada bab adab 14/49481,1r;€ia
oleh Ad-Darimi pada bab perizinan 12/26941, dan juga oleh Ahmad dalam htab

Musnadnln (5/1941.
292 6u611r tersebut diriwayatkan oleh Muslim pada bab adab (U2/L682), iuga

oleh At-Tirmidzi pada bab adab (5/2823,28U), juga oleh Abu Daud pada bab

adab (4/40491, juga diriwayatkan oleh hnu Majah pada bab adab (2/372't ' l$a
diriwayatkan oleh Ad-Darimi pada bab perizinan (2/2695, dan luga oleh Ahmad

dalam kitab Musnadnya (2/24/1281.
2e3 gu611s tersebut diriwa5ntkan oleh Al Bukhari pada bab ilmu (1,2110)' iuga

pada bab adab (10/6188). Juga diriwayatkan oleh Muslim pada bab adab

ig/tnOAZl, iuga oleh Abu Daud pada bab a4"1b 14/4965), iuga oleh hnu Maiertr

pada bab adab l2/3735,37371,iuga oleh Ad-Darimi pada bab perizinan (2/26931,

iusa oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (2/28,260,270,392,45fl, dan iuga
l[n ef Baihaqi dalam kitab AsSwan(g/SOS,SOg)

2% Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Mtsnadqn e/433,
g/450, 

'n(]/,\ 
Dan disebutkan pula oleh Al Haitsami dalam kitab Al lvlajma

(8/48l,lalu ia berkata: hadits ini diriwayatkan oleh ahmad dengan perawi-perawi

yang shahih.
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Pendapat ifu dinyatakan oleh imam Ahmad, Az-A)hrt, imam

Malik, Imam Syafi'i, dan lbnulMunzir.

Sementam ifu diriwayatkan dari Hasan dan Qatadah, bahwa hal

ifu dianjurkan, sebagaimana riwayat dari Samurah, bahwa Nabi $
bersabda, "Anak png baru dilahirkan tergadai dengan aqiqahnln, maka

menyembelihlah dan darahilah." HR. Hammam

Namun lbnu Abdil Barr menyanggahnya, ia mengatakan: Aku

tidak pemah mendengar ada ulama yang berpendapat seperti itu kecuali

riwayat dari Hasan dan Qatadah saja, sementara segenap ulama lainnya

mengingkari hal ifu dan memakruhkannya, karena Nabi $ bersabda,

"Bersama kelahimn anak ada aqiqahnSa, maka sembetihlah kambing

sebagai aqiqah bagin5n dan bersihkanlah ia dari segala kotoran." HR.

Abu Daud.2es

Hadits ini menunjukkan larangan unfuk melumuri kepala anak

dengan darah, karena darah termasuk dalam salah safu jenis kotoran.

Diriwayatkan, dari Yazid bin AMul Muzani, dari aphn5n, bahwa

Nabi $ bersaMa, "Aqiqahlah untuk anak lalian dan finganlah sqttuh

dangan darah."z96

Muhanna mengatakan: Aku pernah menyebutkan hadits ini

kepada Ahmad, lalu ia berkata: Betapa luannSn (orang yrang melumuri

kepala anaknya dengan damh). Hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah,

nalnun tanpa kalimat "dari ayahnya".

2es gu6i1r tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bab aqiqah (9/54721,
juga oleh Abu Daud pada bab her,uan kurtan (3/2839l,juga oleh An-Nasa'i pada
bab aqtqah (7/4225l,juga oleh lbnu Ma!fi pada bab haran sembelihan 12/3164),
juga oleh Ad-Darimi pada bab hewan kurban (2/19671, juga oleh Ahmad dalam
kitab Musnad nya (4/ I8,2L4,2151.

296 gu6i1" tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Ma}rt pada bab hewgn sembelihan
(2/31661.

@t - Al Mughni



O* lugu karena hal ifu akan membuat anak menjadi najis, oleh

karena itu tidak disSnriatkan sama sekaliT sebagpimana jika anak itu

dilumuri dengan najis-najis jenis lainnya.

Buraidah mengatakan: Dulu ketika kami masih dalam masa

jahiliyah, apabila ada seor,ang dari kami dikaruniai anak maka ia akan

menyembelih seekor kambing dan melumuri kepala anak dengan darah

kambing tersebut. Namun ketika Islam datang, kami hanya

menyembelih kambing sja, lalu kami mencukur mmbutrya, lalu

melumuri kepalanya dengan zafmn (serrncam kunyt). HR. Abu

fiaud.297

Adapun unhrk riwayat lang menyebutkan "damhilah" (Wdmll,

Abu Daud mengatakan: Riwayat yang benar adalah "berilah nama"

$ntsammi, hanya beda satu huruf saja d"pg* kata ytdmi, yaitu daal

dengan sirfr. Begitulah yang dikatakan oleh Salam bin Abi Muthi dari

Qatadah, dan Iya" bin Dagfal dari Hasan. Namun Hammam

berhalusinasi hingga menyebutkan kata " grudml'.

Ahmad mengatakan: Terkait hal ini hnu Abi Arubah juga

men5atakan: Riwayat 56ng benar adalah "3fllammf, namun Hammam

menyampaikann5n "5rudmf', aku melihatnya ifu merupakan kekeliruan

dariqn.

Ahmad melanjutkan: Bahkan ada png menSntakan bahwa

perubahan ifu merupakan pemalsuan dari perawi.

1772. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Segala cacat

lpng harus dihindari pada heunn kurban juga harus

dihindari pada heunn aqiqah.

297 fi6ay tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud pada bab haran lrurban
(3/2U31.
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Maksudnya, hukum aqrqah dengan hukum kurban itu iampir
serupa, begifupun dengan cqcat yang harus dihindari pada hauuan yang

akan disembelih, dan sifat yang dianjurkan ada pada henruan yang akan

disembelih juga sama.

Di antiranya, seperti permintaan Aisyah, "Carikanlah untukku

kambing yang sehat kedua matanya dan sehat pula kedua tanduknya."

Dan seperti pemyataan Atha: Kambing yang jantan lebih aku

sukai untuk disembelih daripada kambing yang betina. Dan kambing

domba lebih aku sukai daripada kambing kacang, karena tidak boleh

menyembelih kambing domba yang kurang dari enam bulan sedangkan

kambing kacang tidak boleh kurang dari satu tahun. Dan tidak

diperbolehkan pula kambing yang buta sebelah matanya dengan

kebutaan yang jelas, atau kepincangan yang jelas pincangnya,. atau

bemenyakit yang tidak mungkin disembuhkan, atau kekurusan hingga

tidak ada caimn pada fulangnya (sumsum), atau adhba, kambing yang

salah satu kuping atau tanduknya terpotong lebih dari separuhnya. Dan

dimakruhkan pula kambing yalg muqabalah, mudabamh, l<harqa, dan

juga s5arqa. pkni: heuran yang terpenggal telinganya pada bagian atas,

hetvan yang ierpenggal telinganya pada bagian bawah, horuan yang

terlubangi telinganya, dan hewan yang sobek telingangra. Dan dianjurkan

agar ketika memilih henr/an kurban hendaknya dipedksa terlebih dahulu

mata dan telinganya, agar diyakini kesehatannya.

Itulah hal-hal yang harus dihindari pada kambing yang akan

disembelih untuk dikurtankan, sebagaimana juga berlaku pada hevuan

yang akan diaqiqahkan, karena keduanyn memiiiki hukum lnng serupa,

maka jenis herruannya pun disetarakan.

L773. Masalah: Abu Al Qasim berkata:
Pendistribusian yang berlaku pada dagng kurban juga
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berlaku pada daging aqiqah, yaitu untuk dimakan sendiri,
untuk dihadiahkan, dan untuk sedekah. Hanya bedanya
pada aqiqah dagingnya dimasak per-bagian tubuh (misalnlp

kaki, dimasak dari pangkal hingga ujungnya).

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam S5nfi'i.

Sedangkan lbnu Sirin berpendapat: Terserah kamu bagairnana

kamu rrreru mernasak daging aqiqah ifu.

Sernentara lbnu Jumij berpendapat: Daging aqiqah ifu dimasak

dengan air dan garam saja, lalu diberikan kepada tetangga dan handai

tolan, tanpa sedikitpun harug disedekahkan

Ahmad ketika ditanya mengenai cara mernasak daging aqiqah,

ia menjawab dengan riwayat lbnu Sirin, dan jawaban itu menunjukkan

bahwa pendapatnya sama seperti ifu. Namun ketika ditanya apakah

orang yang bemqiqah boleh memakan seluruh daging aqiqahnya, ia

menjawab: Aku tidak mengatakan ia boleh memakan seluruhnya dan

tidak sedikitpun berbagi kepada orang lain.

Namun pendapat yang paling ideal adalah menyamakannya

dengan daging kurban, karena aqiqah adalah bentuk penyembelihan

yang disyariatkan namun tidak diwajibkan, sama halnya seperti her,rran

kurban. Dan juga karena sanua hal yang berlaku pada ho*ran kurban

juga berlaku pada aqiqah, seperti sifatnya, syaratnya, umur kambingnya,

maka pendistribusiannya juga seharusnya sama. Kalaupun ia memasak

semuanya lalu ia mengundang kerabat dan handai tolan unfuk makan

daging yang sudah dimasak itu, mal<a itu akan lebih baik.

Dan dianjurkan agar daging aqiqah dimasak dengan hanya

dipisah-pisahkan per-anggota tubuhnya saja, tanpa dipatahkan

fulangnya, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: Menurut

sunnah (yakni sesuai syariat), untuk anak laki-laki aqiqahnya dua

kambing yang setara dan untuk anak perempuan safu kambing saja.
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Lalu daging kambing itu dimasak per-bagian tubuhnya tanpa

mematahkan fulang-fulangnya, unfuk kernudian dimakan' sendiri,

diberikan kepada orang lain, dan disedekahkan. Ifu semua dilakukan

pada hari ketujuh sejak kelahiran anak.298

Abu Ubaid Al Harawi terkait dengan aqiqah ini mengatakan:

Dagingnya dimasak secara per-bagian fubuh tanpa mematahkan

tulangnya, itu artinya safu potongan dagng per safu bagian fubuh, yakni

kaki (empat potong karena ada empat kaki), paha (ernpat potong

karena ada empat paha), dan setenrsnya. Alasan dimasak seperti ifu,

karena aqiqah adalah sembelihan pertama yang disembelih unfuk

seorang m*, maka dianjurkan seperti ifu sebagai hampan untuk

keselamatan baginya. Pendapat ini pula yang dinyatakan oleh Aisyah

dan diriwayatkan dari Atha dan lbnu Juraij, sebagaimana juga menjadi

pendapat Imam SSrafi'i.

PasaL kulit, kepala, dan bagian isi perutnya fieroan)
hewan aqiqah boleh dijual dan hasil penjualannya

disedekahkan.

Ahmad mengatakan: Unfuk bagan kulit, bagian kepala, dan

bagian isi peruturya (jeroan), selnua itu dapat dijual, dan hasil

penjualannya dapat disedekahkan

Pemyataan Ahmad yang terkait dengan daging aqiqah ini

bertolak belakang dengan pemyataannya mengenai daging kurban,

namun pendapahrya di sanalah yang lebih diunggulkan unfuk keduanya,

karena penyembelihan keduanya dilakukan sebagai persembahannya

298 66ur tersebut diriwayatkan oleh Al Hakim 14/238,239\, lalu setelah

meriwayatkannln ia berkata: hadits ini memiliki sanad yang shahih, namun Al
Bukhari dan Muslim tidak menggunakannya. Keterangan ihr juga diamini oleh Adz-

Dzahabi.
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kepada Allah, maka tidak pantas jika ada bagian yang dijual, seperti

halnya pada penyembelihan hewan hadyu (khusus bagi jamaah hajil.

lagi pula semua bagian tersebut dapat langsung disedekahkan

tanpa harus dijualterlebih dahulu.

Abu Al Khaththab mengatakan: Ada kemungkinan satu

pemyataan Ahmad pada safu masalah dikutip pada masalah lain hingga

kedua masalah masing-masing memiliki dua pemyataan. Namun ada

kemungkinan pula dipisahkan, karena het,van kurban merupakan

penyembelihan heuuan png disyariatkan pada hari kurban saja, hingga

hukumnya sama seperti hadyu, sementara aqiqah disyariatkan ketika

ada hari bahagia yang dirasakan oleh seseorcmg atas kelahimn anaknya,

hingga penyembelihan her,uan unfuk syariat tersebut sama Seperti

penyembelihan yang dilakukan seseorang unfuk perayaan pemikahan.

Dan juga karena penyembelihan yang dilakukan untuk aqiqah tidak

membuat kambing yang akan disembelihnya keluar dari kepemilikannya

sebagaimana yang berlaku untuk heruuan kurban, oleh karena ifu orang

tersebut boleh melakukan apapun gnng ia kehendaki dari herruan

tersebut, baik itu dijualataupun yang lainnya.

Pasal: .seorang ayah dianjurkan agar
mengumandangkan adzan di telinga anaknya yang baru saja
dilahirkan.

Beberapa ulama mengatakan, bahwa seoftmg a5nh dianjurkan

agar mengumandangkan adzan di telinga anaknya yang baru saja

dilahirkan, karena diriwayatkan dari Abdullah bin Rafi, dari ibunya,

Al Mughni - mtl



bahwasanya Nabi $ mengurrrandangkan adzan di telinga Hasan kefika

Fathimah melahirkan nya.299

Driwayatkan, dari Umar bin AMul Aziz, bahwa setiap kali ia
dikaruniai seorang anak maka ia akan mengambil sepotong kain unfuk

membalut anaknya ifu, lalu ia mengumandangkan a&an di telinga kanan

anaknya dan mengumandangkan iqamah di telinga kirinya, lalu setelah

itu ia memberikan nama unfuk anaknya.

Diriwayatkan, bahwasanya suafu ketika di hadapan Al Hasan

ada seorang laki-laki sedang memberi selamat kepada temannya yang

baru saja dikaruniai seorang anak, lalu laki-laki ifu berkata kepada

temannya: Semoga ia besar nanti menjadi penunggang kuda. lalu
Hasan berkata kepadanya: Kita tidak tahu apakah dia akan jadi

penunggang kuda atau penunggang keledai. talu laki-laki itu pun

bertanya: Jika tidak seperti ifu, maka bagaimana seharusnya kita

memberi ucapan selamat? Hasan menjawab: Katakanlah, semoga

diberkatilah anak yang dikaruniai kepadamu, sernoga kamupun

bersyukur kepada Tuhan yang memberi karunia, dan semoga ia berbakti

kepadamu setelah ia besar nanti.

Diriwayatkan, bahwa Nabi $ pemah menghanak (yakni

memasukkan kurma atau sesuafu yang manis lainnya ke dalam mulut

bayi lalu digerakgerakkan di dalamnya) bayi-bayi dari golongan anshar

dengan kurma.3oo

Diriwayatkan, dari Anas, ia berkata: Ketika AMullah bin Abi

Thalhah lahir ke dunia, aku membawanya kepada Nabi $. Kemudian

2ee p1u6i1" tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud pada bab adab (4/5105), juga

oleh At-Tirmidzi pada bab hewan kurban (4/75L41, dan juga oleh Ahmad dalam
kilab Musnad nya 16 /9,391,3921.

3ffi Hadits tersebut diriwaptkan oleh Muslim pada bab thaharah (l/LO1/2371,
juga oleh Abu Daud (4/5LO6l tanpa menyebutkan kalimat "dengan kurma", dan
juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (6/2721, iuga tanpa kalimat "dengan
kurma".
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beliau bertanya kepadaku, "Apakah kamu membawa sebiii kurma?' lalu

aku memberikan beberapa butir buah kurma kepada beliau, setelah itu

Nabi $ memasukkan kurma-kurma ke dalam mulut beliau dan

mengunyahnya, lalu beberapa saat kemudian beliau membuka mulut

anak ifu dan memasukkan kurma tadi ke dalamnya hingga anak itu

mencicip-cicipinya. [-alu Rasulullah $ berkata, "Kaukaan orang anshar

adalah buah kurma." Lalu anak itu oleh beliau diberi nama Abdullah.3ol

Pasal: Fara'ah dan atirah.

Para ulama madzhab kami mengatakan: Fam'ah dan atirah tidak

disunnahkan (keduanya juga merupakan penyembelihan halan, farabh

dilakukan saat temak yang baru dimulai telah menghasilkan atau

melahirkan sahi ekor anak, sedangl<an atimh adalah penyembelihan

yang dilakukan pada bulan Rajab).

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh segenap ulama

lainnya, kecuali hnu Sirin. Ia pemah melakukan penyembelihan hewan

di bulan Rajab dan meriwayatkan sesuatu tentang syariatnya.

Farbh,.biasanya dilakukan penyembelihannya pada kelahiran

anak unta yang pertama, dan mereka melakukan hal itu di jaman

jahiliyah sebagai persernbahan kepada tuhan-tuhan mereka, hingga

kemudian dilarang setelah datangnya Islam.

Begitulah keterangan yang disampaikan oleh Abu Amru asy-

Syaibani.

Unfuk afirah, Abu Ubaid mengatakan: atinh adalah

penyembelihan di bulan Rajab yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah

ketika seorang di antara mereka berharap sesuafu maka ia akan

bemadzar untuk menyembelih salah satu kambingnya di bulan Rajab.

301 5;,. penjelasan Nawawi dalam kitab Syarhu Muslim (L4/133).
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Namun yang benar insya Allah adalah, bahwa mereka

menyembelih kambing di bulan Raiab tanpa ada nadzar sebelumnya,

mereka hanya meniadikannya sebagai sunnah (syariat) di antara mereka

saja, seperti halnya penyernbelihan heuran kurban di hari rap ldul adha.

Walaupun di antara mereka mungkin ada juga yang menadzarkannya

sebagaimana oftmg bemadzar unfuk berkurban di hari raya kurban.

Dalil yang menjadi dasar pendapat tersebut adalah sabda

Nabi $, " Wahai sekalian manusia, saungguhn5a divnjibl<an atas setiap

keluarga untuk berkufran pada ldul aurban dan pda bulan Rajab pada

setiap tahunnyn."

Itulah yang memang dikatakan oleh Nabi $ pada awal

datangnya Islam, sebagai penetapan atas kebiasaan yang dilakukan oleh

masyarakat di sekitamya di masa jahiliyah mereka. Dan ketetapan

tersebut diwajibkan tanpa perlu ada nadzar. Namun setelah sekian lama

kemudian hukum tersebut dinasakh (dihapuskan)

Apabila dikatakan atirah ini sesuafu yang dinadzarkan, maka

tidak mungkin hukumnya dihapuskan, karena nadzar masih tetap ada

sampai sekarang, dan jika seseorang bemadzar unfuk menyembelih

hewan kupun saja yang ia kehendaki maka ia harus melaksanakan

nadzar ifu unfuk memenuhi janjinya. Wallahu a'lam.

Dan dalil lain yang digunakan untuk memperkuat pendapat

tersebut adalah, riwayat dari Aisyah, ia berkata: Kami diperintahkan

oleh Nabi # untuk membiasakan penyembelihan fartah, yaitu dengan

menyembelih satu ekor her,r.ran temak untuk setiap lima ekomya.3o2

lalu Ibnul Munzir mengatakan: hadits ini adalah hadits shahih.

302 Hadits tersebut diriwayatkan oleh AI Baihaqi dalam kitab As-1unan
(9/3L2\.
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Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwayat dari Abu Hurairah, bahwa Nabi $ pemah

bersaMa, "Tidak ada farbh dan tidak ada atimh (dalam agama

Islan).',3o3 (Mutbhq Nakl

Hadits ini lebih akhir daripada hadits yang memerintahkan kedua

hal tersebut, hingga dapat dijadikan nasikh (hukum pengganti terhadap

hukum sebelumnp). BukU bahwa hadits ini lebih akhir dapat dilihat dari

dua'perkara,

Pertama Perawi utama tiadits ini adalah Abu Hurairah, dan ia

merneluk agama Islam lebih akhir, yaitu pada tahun tujuh hijriah Snng

bertepatan dengan peristiwa l(haibar.

Kdua: Far'ah dart atimh sering dilakukan ketika Islam baru

muncul di kota Makkah.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwa masyamlot

Amb ketika itu masih melaksanakan keduanya sejak Islam datang hingga

awal tahun hijriah, hingga akhimya hukumnya dihapuskan oleh Nabi $,
dan penghapusan hukumnya terus berlanjut tanpa ada hukum lain yang

menggantikannya.

Kalaupun diumpamakan larangan berbuat keduan5n lebih dahulu

daripada perintah, maka ifu artinya sebuah pembatalan suafu hukum

terhadap hukum lainnya dibatalkan kembali dengan hukum semula, dan

halitu sangat sulit ditemukan jika tidak dikatakan mustahil.

Apabila telah terbukti dernikian, maka tersisa penjelasan tentang

maksud dari hadits yang terakhir. Yakni, hadits tersebut hanya

303 gu6its tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bab aqiqah (9/5473,
54741, juga oleh Abu Daud pada bab hewan kurban 13/28311, juga oleh At-
Tirmi&i pada bab harran ln:rban (4/1512), juga oleh An-Nasa'i padabab far'ah
dan afinh (7/4223, 42241, juga oleh Ibnu Majah pada bab helvan sembelihan
(2/3168,3169), juga oleh Ad-Darimi pada bab haran kurban (2/L9641, dan iuga
oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (2/239, 279, 4901.
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membatalkan hukum saja, yaitu disunrnhkan, bukan

mengharamkannyn ataupun mernakruhkannp. Oleh karena itu apabila

seseorang menyernbelih heunn di bulan Raiab, atau omng tersebut

menyembelih anak unta trnfuk suatu keperluan atau unfuk disedekahkan

atau unhrk mernberi malon orang lain, maka hal itu tidak dimakruhkan

sama sekali. Wallahu a'lam.
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,i;r;fr""?
KITAB PEBLOYNAA}I DAN

PERTANDINGAN

Perlombaan hukumnln boleh untuk dilakukan. Dan dasar

hukumnya berasal dari hadits Nabi $, dan ijma para ulama.

Untuk dasar hukum dari hadits Nabi $ antara lain, riwayat dari

Ibnu umar, bahwasanya Nabi $ pemah melombakan kuda pacuannya

dari mulai Hafva sampai Tsaniyah wada, dan beliau juga pernah

melombakan kuda non pacuannya (kuda yang tidak dipersiapkan unfuk

berlomba pacu) dari mulai Tsaniyah Wada hingga masjid bani Zuraiq.so4

lMuttafaq Naihl

Musa bin Uqbah : Jamk antara Hafua dengan

Tsaniyah wada kira-kira enam atau tujuh mil. sedangkan untuk jamk

antam Tsaniyah wada dengan masjid bani Zuraiq sufuan bin uyainah

mengatakan: jaraknln hanya sekitar satu milsaja atau lebih s€dikit.

304 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al BuktEri pada bab shalat (1,/420), iwa
oleh Mnslirn pada bab kepernimpinan daerah 13/95/1491), iuga oleh An-Nasa'i
pada bab larda (6/3585,3586), iuga oleh At-Tirmidzi pada bab iil:Eld l4/L6991,
juga oteh hnu Majah pada bab iibad (2/2877), juga oleh Ad-Dariml mda bab lihad
(2/24291,dan juga oleh Malik dilam N Muwaththa' 12/45/467,4681'

Sufipn bin Uyainah mengatakan: Antara Tsaniyah Wada dengan Hafua

berFmk lima atau enam mil.
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Para ulama juga sepakat bahwa perlombaan pada umumnya

diperbolehkan. Dan kesepakatan itu merupakan ijma dari mereka.

Perlombaan sendiri ada dua macarn, perlombaan tanpa hadiah

dan perlombaan dengan hadiah.

Unfuk perlombaan tanpa hadiah, hukumnya mutlak

diperbolehkan, tanpa syarat apapun dan dalam kondisi apapun.

Misalnya lomba jalan kaki, lomba adu cepat kapal laut, lomba

menerbangkan burung,.lomba pacu baghal, lomba pacu keledai, lomba

pacu gajah, lomba lempar lembing, dan lain sebagainya.

Begifu juga dengan lomba gulat atau lomba mengangkat beban,

dengan fujuan unfuk mengetahui siapa yang lebih kuat di antam orang-

orang yang berlomba.

Diriwayatkan, bahwa ketika Nabi $ dalam suatu perjalanan

bersama Aisyah, tiba-tiba saja Aisyah mengajak Nabi $ untuk adu cepat

dalam berjalan kaki, dan kali itu Aisyah memenangkan pertandingan

tersebut. Lalu setelah berselang cukup lama, Aisyah menantang Nabi $
untuk lomba jalan kaki kembali, padahal ketika itu Aisyah sudah

bertambah berat badannya, hingga akhimya Nabi S pun berhasil

mengalahkannya. lalu Nabi $ berkata, "Ini adalah balasan unfuk

kekalahanku gang lalu."305 gp. Abu Daud.

Diriwagratkan pula, bahwa suatu ketika Salarnah bin Akwa

pemah juga berlomba dengan seorang laki-laki dari golongan anshar di

hadapan Nabi $ pada peristiwa Zu Qarad306.soz

3os Hadits tersebut diriwaptkan oleh Abu Daud pada bab iihad 13/25781, dan
juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya 16/2641.

3oG 7n Qarad adalah nama suafu tetaga 1nng berFnk temprh sahr hari dari
kota Madinah dengan berjalan kaki. Dan letaknya ihr penisnSra setelah kota
Gathfan.

307 Hadits tersebut diriwayratkan oleh Mr.rstim pada bab rihad (3/1439-LMO\,
dan luga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (4/53).
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Diriwayatkan pula, bahwa Nabi $ juga pemah bertanding gulat

dengan Rukanah, dan beliau berhasil mengalahkan Rukanah pada

pertandingan i6.308 HR. At-Tirmidzi.

Diriwayatkan pula, bahwa suafu ketika beliau melintasi suafu

daerah di mana para penduduknya sedang berlomba mengangkat bafu

(y.rkri seperti angkat beban), unfuk mengetahui siapa di'antara
penduduk di sana yang paling kuat. Dan Nabi $ kaika itu fidak

melarang mereka unfuk melakukannya.So9

Dan perlombaan lain disetarakan dengan

perlombaan-perlombaan png disebutkan pada hadits-hadits di atas.

Adapun unfuk perlombaan berhadiah, hukumnp tidak

diperbolehkan, kectnli unhrk lomba pacu kuda, pacu unta, dan

memanah, dengan dalil yang al<an kami sesaat lagi insln

Allah.

Alasan dikhususkannya ketiga perlombaan ifu sebagai

pengecualian, karena ketiganya digunakan unfuk berperdng yang

merrrirng diperintahkan unfuk dilatih, ditekuni, dan memahirkannya.

Apabila ketiganya diperlombakan dengan pemberian hadiah

kepada pemenangnya, maka akan membuat para pesertanya terpacu

unhrk mendalami cara-cara unfuk memenanginya.

Di dalam syariat Islam sendiri ada perintah dan dorongan unfuk

melakukan hal itu, sebagaimana firman Allah ffi, "Dan persiapkanlah

dengan segala unfuk menghadapi mereka dengan kekuatan

5nng kamu miliki dan dari psukan berkuda gng dapt menggentarkan

musuh Allah dan musuhmu." (Qs. Al Anfaal [8l: 60).

308 6u611r tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmi&i pada bab pakaian (4/l7%l,
dan juga oleh Abu Daud pada bab pakaian (4/40781.

3@ Riwayat itu disebutkan oleh Abu Ubaidah dalam kitab Garib. Al Hadits
(L/Ls,L61.

AI Mughni - J7111



Mengenai maksud dari kekuatan pada ayat tersebut Nabi $
bersabda, "Kebhuilah, bhwa kekuabn Spns plks utama adalah

memanah. Ketahuilah, bahwa kekuatan t/ang Fling utama dahh

^ur*ru1r."3lo , '

Said meriwaptkan dalam kitab Sunannya, dari Khalid bin Ziad

ia berkata: Aku termasuk seorang pemanah rl*g, setiap kali Uqbah bin

Amir lenruat di kediamanku ia berkata: Wahai Khalid, keluarlah! Mari kita

lomba memanah. Aku selalu menerima ajakannya, hingga pada suafu

hari aku merasa berat unfuk menerima tantangannya, dan ia pun

berkata kepadaku: Marilah sini aku beritahukan kepadamu sebuah hadits

yang aku dengar dari Rasulullah $. Aku pemah mendengar

Rasulullah $ bersabda,

u /2/ / . O

F u>s bul,
-1iJr, Jri ,y:'7 ?tt',ty

* bt')t) pJt *b A U-J- kG ,'a%r
'it'n'jyUf Gj'o?r;-#r$ i;rt, {*,
L1,y)t or:L,Lx1 #' ',y;t#t
z oz z otttr, ../. c ,. tcrl o1-' ,*r. ,7o( ,rrrt.r.rl.{ ,I)t lt ,yS l#S y_* VtS Mt a4e)v1

W;h,$Vrb$ia?v

3r0 6u6i5 tersehrt diriwaSratkan oletr Mr.rslim pada bab daerah
(3/15221, juga oleh Abtr Daud pada bab f,}nd 13/2514), jwa okh At-nrmida
pada bab tafsir (5/30&3), juga oleh lbnu lvla;ah pada bab fi}rld(2/2813), jWa oleh
Ad-Darimi pada bab fil:rrd (2/240411, dan juga oleh Ahrnad dahrn kitab Mr.rsnadnp
(4/rs7).
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"sesungguhn5n Allah & memasukkan tiga orang ke dalam surga

hanp karena safu pnah saja. Omng pertama adalah pernbuat panah

Wng berhamp kebaikan abs buatann5a. Omng kdua adalah

pemanahnga. Dan oftng ketiga adalah pen5rckongn5a. Bergabunglah

dmgan pm pemanah atau dengan pam penunggang kuda, namun aku

lebih senang jika lebih bryak dari kalian 5ang memanah dartpda gng
menunggang kuda. Tidak ada ganan5a bermain-main kecuali tiga

macam hal gng dilakukan manusia, taifu, seseoftng 5ang melatih

kudan5a, sneomng tang bercanda dengan dan seseomng

5ang memanah dangan menggunakan busur dan anak pnahn5a.

knngskp tnng telah diberikan oleh Allah kenahimn unfuk

mananah, lalu ia maninggalkanqa karaa keanggananrya, maka ia

bemfii telah mencampkl<an nikmat tnng dibqikan Attah

kepdanyl."3ll

Diriwayatkan pula, dari Mujahid, ia berkata: Rasulullah $
pernah bersabda, "SaungguhnSa malaikat tidak pemah hadir tatl<ala

kalian bermin-main kecuali ketika kamu main mhan (omba balap kuda)

dan main nidhat (tomba menanahl."stz

Al Azhari menjelaskan: nidhal mhan dan s/6ag sama-sama

bermakna perlombaan, namun nidhal biasanln digunakan unfuk lomba

memanah, mhan unfuk lomba balup kuda, sedangkan sibaq dapat

digunakan untuk kdmduanya.

Mujahid meriwa5ratkan; Aku juga pemah melihat Ibnu Umar

berlari di antara dua penynngga target untuk melihat target siapa yang

3rl gu6i1" tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud pada bab iihad (3,/3513), juga

oleh An-Nasa'i pada bab jihad (6/3L461, iuga oleh At-Tirmidzi pada bab iihad
(4/L6471, juga oleh lbnu Majah pada bab ifr:erd (2/2811), iuga oleh Ad-Darimi
pada bab jilad (2/2405), dan juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya
(4/1M,746,1481.

312 gu6i1" tersebut diriwayatkan oleh Said bin Mansur dalam kitab SunannSn
(2/ 2453/L72), dengan sanad yang mursal.
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tepat sasaran, lalu apabila dirinya yang berhasil terkcna targetrya ia

berkata, "Aku mengenain5n, aku mengenainya."3l3 Riua5;at dari

Hudzaifah juga menyebutkan hal serupa.

1774. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Perlombaan
hanya untuk nashl (panah), hafir (kuda), dan khuff (unta).

Tidak ada gpng lain.

Yang dimaksud dengan nashl$angarti sebenamya: bagian yang

tajam dari senjata) adalah lomba memanah, yang dimaksud dengan haf?
(yang arti sebenamya: bertapal) adalah lomba berkuda, dan yang

dimaksud dengan khuff (yang arti sebenamya: bertelapak kaki) adalah

lomba pacu unta. Dan kalimat Al Khiraqi di atas itu maksudnla adalah

perlombaan yang berhadiah tidak diperbolehkan kectnli untuk ketiga

lomba tersebut.

Begitulah pendapat png dinyatakan pula oleh Az-Zuhri dan

imam Malik.

Sementam ulama Iraq berpendapat, perlombaan dengan hadiah

juga diperbolehkan unfuk lomba jalan kaki dan bergulat, karena ada

hadits terkait kedua lomba tersebut yang menunjukkan pembolehannya,

5raitu ketika Nabi $ lomba jalan kaki dengan Aisyah dan ketika Nabi $
bergulat dengan Rukanah.

Sedangkan ulama madzhab $nfi'i menyebutkan terbagi menjadi

dua pendapat yang berbeda seperti kedua pendapat di atas. Dan

mereka juga terbagi menjadi dua pendapat dalam hal perlombaan

menerbangkan burung, dengan dasar perbedaan mereka terkait

perlombaan lrlan kaki dan bergulat

313 plu6iL tersebut diriunyatkan oleh Sald btn Ivlarsur dalam kitab Sunannya
(2/2459/t.731.
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Adapun landasan'yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwayat dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi $
bersabda, "Tidak ada pulombaan kecuali unfuk panah, unta dan

1*r4u."314 HR. Abu Daud.

lamngan melakukan perlombaan kecuali unfuk ketiga hal ifu

berkemungkinan maksudnya perlombaan yang diberikan uang lelah, dan

berkemungkinan pula maksudnya perlombaan yang diberikan hadiah,

hanya dua itu saja, karena perlombaan yang tidak diberikan pengganti

apapun baik dalam benfuk hadiah ataupun uang lelah telah disepakati

pembolehannya unfuk ketiga Jenis lomba tersebut. Namun dengan

kemungkinan apapun, hadits tersebut menjadi penguat pendapat karni.

Dan juga karena selain ketiga lomba tersebut tidak dibutuhkan

unfuk berperang (jihad) sebesar kebutuhan perang terhadap ketiga hal

tersebut, oleh karena itu perlombaan lain yang ada hadiahnya tidak

diperbolehkan, seperti lomba melempar bafu atau mengangkat bafu,

dan lain sebagainya.

Apabila telah terbukti demikian, maka selanjutnya kami ingin

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nashl adalah senjata tajam

yang terdiri dari busur dan anak pmfr, bukan senjata tajam yang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan hafir adalah tapal kuda saja, tidak

dengan tapal y,ang lain. Dan yang dimaksud dengan khuff adalah telapak

kaki unta, tidak dengan telapak kaki yang lain.

Sebab ulama madzhab Syafi'i berpendapat, bahwa apapun yang

bernashl (senj,ata png bamata tajam), beilnfir (bertapal) daribe*huff
(bertelapak kaki) boleh dilombakan dengan hadiah, seperti lembing,

tombak dan pedang yang bermata tajam, juga baghal dan keledai yang

314 6u6i1" tersebut diriwa5ntkan oleh Abtr Daud pada bab jihad (3/25741, trya
oleh At-Tirmidzi pada bab jihad (4/17001, juga oleh hnu Malrh pada bab jihad

12/28781, dan juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (7476,898L1-
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bertapal, dan juga gajah yang bertelapak kaki. Semua itu masuk ke

dalam keumuman hadits Nabi,S.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya hewan-heuran ifu tidak dapat diatur

dengan tali kekang, tidak dapat dipacu unfuk berlari cepat, tidak dapat

digunakan unfuk bertempur untuk baghal dan keledai, sedangkan unfuk

gajah bukan merupakan kendaraan umat Islam saat bertempur.

Sementara untuk senjata bermata tajam yang disebutkan \ senjata-

senjata tersebut tidak dapat dilepaskan dengan busur. Oleh karena itu

semua yang disebutkan di atas tidak boleh digunakan untuk berlomba

dengan hadiah, seperti halnya sapi dan perisai.

Hadits di atas itu juga tidak bersifat urnum seperti yang diklaim

oleh ulama madzhab S5nfi'i, hingga mencakup jenis lain dari makna

yang dimaksud, sebab kata yang disebutkan berbenfuk nakirah dalam

kalimat itsbat, bentuk umumnya hanya untuk hal-hal yang tidak boleh

dilombakan dengan hadiah, karena kata yang disebutkan berbenfuk

nakirah dalam kalimat nafi.

Kalaupun seandainya bersifat umum, tetap saja akan dimaknai

dengan ketiga perlombaan yang kami sebutkan, karena perlombaan-

perlombaan itulah yang didorong untuk dilakukan dan dipelajari menurut

dalil syar'i.

L775. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila
keduanya ingin berlomba, lalu salah safu dari mereka yang
memberi hadiah, maka hadiah itu tidak diberikan jika yang
menang adalah pemberi hadiahnya, dan hadiah itu diberikan
jika yang menang adalah bukan pemberi hadiah.

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan, bahwasanya perlombaan

jika dilakukan antara dua orang atau dua kelompok, maka hadiahnya
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bisa jadi dari mereka, ataupun dari selain yang berlomba. Apabila

hadiahnya akan diberikan oleh orang lain, maka harus dilihat terlebih

dahulu, jika orang tetsebut adalah seomng pemimpin tertinggi maka

pertombaan ifu diperbolehkan, baik itu dari kantongnya sendiri ataupun

dari perbendahaman negam, karena perlombaan itu bertujuan unfuk

kemaslahatan nqJara dan kaum muslimin. Namun jika hadiah itu akan

diberikan bukan dari seorang pemimpin tertinggi, maka ia hanya boleh

mengganti uang hadiah yang dijanjikan.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam Abu

Hanifah dan Imam Syaf i.

Sementara Imam Malik berpendapat, bahwa mengganti uang

hadiah oleh selain imam tidak diperbolehkan, karena perlombaan itu

diperlukan unfuk peperangan, maka hanp imam tertinggi yang boleh

membayamln.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwa omng tersebut mengusahakan penggantian

uang hadiah itu unfuk kemaslahatan umat dan juga sebagai pehdekatan

dirinya kepada Allah &, sebagaimana jika ia membelikan kuda dan

senjata bagi pasukan kaum muslimin.

Sedangkan jika hadiah itu berasal dari mereka yang bertanding,

maka hadiah ifu hanrs berasaldari salah satunya saja, tidak boleh kedua-

duanSn. Misalnya salah safu dari mereka mengatakan: jika kamu dapat

mengalahkanku maka aku akan memberikanmu semfus ribu rupiah,

narnun jika aku lang menang rnaka kamu tidak perlu membaSar apa-

apa. Jika seperti itu maka perlombaan itu diperbolehkan.

Namun ada riwapt dari Imam Mdik bahun perlombaan seperti

ifu juga tidak diperbolehkan,-karena ada unsur perjudian.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya pembayaran hanya dikeluarkan oleh safu
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pihak saja, maka dari itu diperbolehkan, seperti halnya jika imam yang

memberikan hadiahnya. Dan tidak benar apa yang dikatakan pada

riwayat dari Imam Malik itu bahwa di dalamnya terdapat unsur
perjudian, karena biasanSa pembayaran pada perjudian harus dilakukan

oleh kedua belah pihak, sedangkan di sini hanya satu pihak saja yang

memba5rar, hingga pihak yang lain tidak meftrsa rugi jikalau ia
dikalahkan.

Apabila penantang kalah dalam pertandingan ifu, maka sesuai

janjinyn ia harus memberikan hadiah kepada lawannya, sedangkan jika

omng yang ditantang kalah, maka ia tidak perlu mengeluarkan apa-apa,

seperti halnya sayembara berhadiah dari seseorang unfuk menemukan

unta atau sapinya gang hilang

Pasal Perjanjian dalam perlombaan adalah atod yang
diperbolehkan saja.

Begitulah png dinyatakan pula oleh lbnu Hamid, sebagaimana

menjadi pendapat Imam Abu Hanifah dan salah satu qaul Imam Syafi'i.

Sementara pada qaulyang lain, Imam Syafi'i berpendapat bahwa

perjanjian dalam perlombaan harus dilakukan jika hadiah diberikan oleh

salah safu dari mereka, namun hanya diperbolehkan saja jika hadiah

diberikah oleh selain mereka. Pendapat yang mengharuskan adanya

perjanjian itu juga disebutkan oleh Al Qadhi sebagai sebuah

kemungkinan, karena pada perlombaan itu mengharuskan adanya syardt

diketahuinya oftmg yang memberi hadiah dan hadiah apa yang akan

diterima oleh lawannya. Oleh kar.ena itu perjanjian harus dilakukan

seperti halnya perjanjian dalam hukum seura menye\ la

Adapun landasan yang rnendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya perlombaan termasuk akad yang tidak

selalu harus diberikan hadiah, maka hukumnya pun hanya
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dipertolehkan saja, seperti halnya pengembalian ho,uan temak yang

hilang, karena hanya kepada penemu saja hadiah itu diberikan sesuai

dengan kemampuan pernilik hannn, oleh karena itu be$eda hukumnya

dengan hukum se\ ra menyeura yang diqipskan oleh pendapat lain.

Dengan demikian, setiap pihak yang berakad pada perlombaan

dapat membatalkan akadqn sebelum dilakukan perlombaan. Atau jika

salah satu pihak menginginkan tambahan hadiah ataupun

mengumnginya, maka pihak lain tidak wajib unfuk memenuhinya.

Sedangkan jika perlombaan sudah dilakukan atau dimulai, dan hasilnya

seri, tidak ada satupun di antara kdua pihak yang memenangkan

perlombaan, maka akad juga boleh dibatalkan oleh salah satu pihak.

Sementara jika ada pihak yang menang, misalnya kuda yang dipacunya

tiba paling awal di fujuan atau panahnya lebih banyak yang terkena

target daripada lawannya, maka pihak yang menang itu berhak unfuk

membatalkan akadnya, namun tidak untuk pihak yang kalah, karena jika

ia diperbolehkan pula unfuk membatalkan akad mereka maka akan

hilang fujuan dari perlombaan tersebut, sebab ketika ia menyadari'

bahwa lawan Sang akan memenangkan perlombaan maka' ia akan

dengan bebas mernbatalkan akadnya dan meninggalkan perlombaan,

hingga tidak tercapai maksud dari perlombaan ifu.

Pasal: Diqnrattran agar status hadiahnya harus

dikehhui.

DiqBratkan agar benfuk hadiahqn harus diketahui, karena

hadiah tersebut menrpakan tnrta yang terkait dengan sebuah akad,

maka hanrs diketahui seperfi halnp al<ad-alod png lain.

. Pangetahuan tentang.b€ntuk hadiah dapat terpenuhi dengan

cara melihat langsung, atau dengan menyebutkan jumlah tertenfu, atau
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menggambarkannya, sebagaimana telah kami jelaskan di sejumlah

pembahasan dalam kitab ini.

Hadiah juga boleh diberikan saat itu juga ataupun di kemudian

hari, sebagaimana dalam jual beli. Dan diperbolehkan pula jika

sebagiannya diberikan saat itu juga dan sebagian lainnln di kemudian

hari. Misalnya ada seseomng berkata kepada temannya: jika kamu dapat

mengalahkanku dalam pertandingan memanah ini, maka aku akan

memberikan serafus ribu rupiah saat ini juga serta safu kilo mangga di
akhir bulan. Maka akad itu sah dan pertandingannlp juga sah. Pasalnya,

jika sesuafu yang diperbolehkan unfuk diberikan saat ifu atau nanti,

maka diperbolehkan pula unfuk diberikan sebagiann5ra saat itu dan

sebagiannla nanti. Hanya saja, sifat mangga yang akan diberikan nanti

itu harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lain.

Pasal: Apabila pihak yang ditantang memberi sgarat
kepada penantang unfuk memberi makan kepadan5Ta.

Apabila pihak yang ditantang memberi syarat kepada penantang

unfuk memberi makan kepadanya, maka syaratnya tidak berlaku dan

terbatalkan dengan sendirinya, karena akad tersebut adalah akad dengan

hadiah atas suatu pekerjaan atau perbuatan tertenfu, maka tidak ada

5nng berhak unfuk memberi syarat kecuali penantang, seperti halnya

hadiah yang diberikan kepada orang yang mengernbalikan hev,ran temak
yang tersesat.

Meski demikian uLudnyu tetap sah. Bqftulah pendapat yang

dinyatakan pula oleh imam Abu Hanifah.

Sementara Imam SSnfi'i berpendapat bahwa akadnya juga

menpdi tidak sah.
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landasan dari pendapat kami adalah, bahwasanya akad tersebut

adalah akad yang tidak terganfung sah atau tidaknya pada penyebutan

pengganti dari hadiah yang diberikan, oleh karena itu syarat yang

diajulon oleh pihak yang ditantang tidak menyebabkan batalnya akad

tersebut, sebagaimana pengajtnn syarat lrang fidak syar'i dalam

pernikahan.

Meng€nai qBrat 3Bng batil itu Al @hi mengungkapkan, bahwa

slprat yang batil tatagi menladi dua,

Pabna, syarat yang menrpenganrhi keabsahan akad. Mlnlryn
qprat yang menrbuat hadhh meniadi fidak ielas lagi, atau qprat png
mernbuat fiuak ternpuh menpdi Udak dipaharni hgi. SyamtqBmt

seperti ihr mernbuat dd menldi tdak sah, karena qprat utarnanya

menftrdi frdak terpenuhi.

Kdua: qBrat yang fidak mernpenganfii keabsatran akad.

Misalqa pihak SBng ditantahg mernberi ryarat untr.rk diberi rnalnn, atau

pihak yang ditantang mernberi qprat agar penantang tidak mernanah

lagi sdarna-larnanlra iilta ia kalah, atau sdarna sebulan penuh, atau

mernberi qprat agar sahh satu pihak dari mereka dapat mernbatalkan

atrad kapanpun diketrendaki setelah dimuhinya pertandingan, atau

qpratqTarat hin s€per6 ifu.

qnrat seperti itu tertatalkan dengan sendiriqn, namun untuk

alod 1nng dib6i qprat s€p€rti ifu ada drra pendapat dari para ularna,

Pqbnn dodqn tetap satr, lot€na tdah sernpr.nna rulnrn dan

qBrat utarnanya. Oleh karena ifu apabila ada pernbatahn qprat png
batl, malra *afu,a tctap sah.

Kdu: alodrlp edah tdak satt lagl, lorena pitrak penantang

srdah rn€ngusahakan hadah wrtr.ilr mdtsd tcrtenht, rnbakrya agar ia

tidalt dibebankan dengan syarat hln sdafoi qprat utarna. Oleh karena itu
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apabila maksud tersebut fidak tercapai maka ia fidak lagi harus

memberikan apapun sebagai hadiah.

Pasal: Apabila pernberi hadiah bukan dari pihak lnng
'bertanding

Apabila pemberi hadiah bukan dari pihak 1nng bertanding, lalu

ia berkata kepada kedua pihak yang bertanding: Siapapr.rn di antam

kamu yang memenangi pertandingan ini maka aku akan

membazrikannya hadiah sebesar serafus ribu rupiah, rndg pi*ding*
ifu sah, karena setiap pihak 5ang bertanding akan mencoba unfuk

menjadi pemenangnya, dan salah safu pihak dari mereka yang

memenangkan pertandingan maka pihak itulah yang berhak unfuk

menerima hadiahnSn.

Namun jika kedua pihak sampai di garis R rirf,."*- bersamaan

(seri), maka tidak ada safupun dari mereka 5nng berhak mendapatkan

hadiah, karena tidak ada pemenangnya

Apabila pemberi hadiah berkata kepada dua pihak yang

bertanding: siapapun di antara kalian yang mernenangi pertandingan

maka aku akan memberikan hadiah sebesar serafus ribu rupiah, dan

siapapun di antara kalian yang menempati posisi kedua maka aku akan

memberikan kepadanya hadiah juga sebesar seratus ribu rupiah. Maka

pertandingan tersebut tidak sah, karena tidak ada faedahnya unfuk

merebut posisi pertama, hingga tidak ada di antara mereka yang

benrsaha unfuk memenangi perlombaan lantamn hadiah Snng diberikan

kepada posisi pertama dan kedua sama sja, hingga fidak dda

faedahnya untuk bertanding.

.*::,rii Narluo jika pemberi hadiah ifu berkata: unfuk juam kedua akan

aku berikan lima puluh ribu. Maka pertandingan ifu sah, karena setiap
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peserta akan berusaha untuk menempati posisi pertama karena akan

mendapatkan hadiah png lebih banyak daripada posisi yang kedua.

Apabila pesertanya lebih dari dua, lalu pemberi hadiah itu

berkata: barangsiapa llang menempati posisi pertama maka aku ahan

memberikannya hadiah sebesar serafus ribu rupiah, dan bagi yang

menempati posisi kedua aku juga akan memberikannSn hadiah sebesar

serafus ribu rupiah. Maka pertandingan ifu tetap sah, karena setiap

peserta akan berusaha unfuk memenangi pertandingan ifu setidaknya

pada posisi Snng kedtn.

Apabila pemberi hadiah berkata kepada para peserta lomba

yang jumlahnya sepuluh orang: Unfuk pemenang pertama aku akan

memberikan hadiah sebesar serafus ribu rupiah, unfuk pemenang kedua

aku akan memberikan hadiah sebesar sembilan puluh ribu rupiah, untuk

pemenang ketiga aku akan memberikan hadiah sebesar delapan puluh

ribu rupiah, unfuk pemenang keempat aku akan memberikan hadiah

sebesar tujuh puluh ribu rupiah, unfuk pernenang kelima aku akan

memberikan hadiah sebesar enarn puluh ribu rupiah, unfuk pemenang

keenam aku akan memberikan hadiah sebesar lima puluh ribu rupiah,

unfuk pemenang ketu;uh aku akan memberikan hadiah sebesar empat

puluh ribu rupiah, unfuk pemenang kedelapan aku akan memberikan

hadiah sebesar tiga puluh ribu rupiah, unfuk pemenang kesembilan aku

akan memberikan hadiah sebesar dua puluh ribu rupiah, unfuk orang

yang tiba terakhir (fuskal) aku akan memberikannya sepuluh ribu rupiah.

Maka pertandingan tersebut tetap sah, karena masing-masing pesert3

akan berusaha unfuk menjadi pemenang agar mendapatkan hadiah

yang paling besar, atau paling tidak dibawahnya, dan seterusnSn hingga

kesembilan, karena hadiahnya lebih besar dari peserta yang terakhir

sampai di garis finish.
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Namun jika pemberi hadiah menjanjikan hadiah untuk juara

kedua lebih besar jumlahnya daripada hadiah untuk juam pertama, atau

setara, atau hadiah unfuk juara-juara yang lebih akhir sampainya lebih

besar daripada juam-juara yang sampai lebih dahulu, atau setara, atau

tidak mernberikan apapun kepada juara kedua sedangkan juara-juam

setelahnya diberikan, maka pertandingan ifu tidak sah, karena hal ifu
akan membuat pertandingan tidak tercapai maksudnln, karena masing-

masing peserta akan mernpertambat diri dan bulon berlomba unfuk

menang lebih awal.

Pasal: Apabila pemberi hadiah berkata . kepada
sepuluh orang peserta lomba: barangsiapa lrang menang
perlombaan ini maka aku akan memberikan hadiah
kipadanya sebesar seratus ribu rupiah. Jika seperti itu maka

perlombaannya sah. Jika salah satu dari mereka sampai lebih awal dari

Snng lain maka ia berhak unfuk mendapatkan hadiah ifu, namun jika

mereka semua sampai di fujuan secam bersama-sama, maka tidak ada

5nng berhak untuk mendapatkan hadiah, karena tidak ada safupun di

antam mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya.

Apabila ada dua oftu'rg yang paling dahulu sampai, maka kedua

orang itu berhak untuk mendapatkan hadiah. Begitu pula jika ada

sembilan orang yang sampai di fujuan secara bersama-sama dan safu

orang lainnya tertinggal di belakang, maka kesembilan oftmg ifu berhak

untuk mendapatkan hadiah tersebut.

Jika pemenangnya lebih dari satu omng, rnaka berkemungkinan

seratus ribu sebagai hadiah yang dijanjikan dibagi kepada setiap

pemenangnya, yakni, jika pemenangnya dua omng, maka masing-

masing mendapatkan lima puluh ribu. Sebab mereka berdua memenuhi

syamt untuk mendapatkan hadiah tersebut, hingga hadiahnya harus
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dibagi dua sarnr mta. Sebagaimana jika ada seseorang'berkata:

barangsiapa png dapat mengembalikan budakku yang melarikan diri

maka aku akan memberikannya hadiah sebesar semfus ribu rupiah. lalu
ada sembilan oftmg yang mengembalikan budaknya secara bersama-

sama, maka hadiah tersebut dibagi rata kepada sembilan orang tersebut.

Namun ada kemungkinan pula setiap oftmg dari kesembilan

orang tersebut berhak mendapatkan serafus ribu, karena setiap mereka

adalah pern€nang, jadi mereka semua berhak unfuk mendapatkan

seluruh hadiah yang dijanjikan. Sebagaimana jika seseorang berkata:

barangsiapa yang mengernbalikan salah seorang hamba sahaya milikku

rnaka aku akan mernberikan hadiah kepadanya sebesar seratus ribu

rupiah. [-alu ada sembilan orang yang masing-masing berhasil membawa

safu omng hamba sahaya milik omng tersebut, maka semuanya berhak

unfuk mendapatkan hadiah yang penuh unfuk masing-masing hamba

sahaln yang dikembalikan.

Berbeda halrya jika orang tersebut berkata: bamngsiapa yang

mangembalikan hamba sahayaku, maka aku akan memberikan hadiah

sebesar seratus ribu rupiah. Sebab masing-masing mereka fidak

mengembalikan satu oftmg hamba sahap orang tersebut, melainkan

semuanya berdistribusi unfuk mengembalikan safu oftmg hamba sahaya

milik orang tersebut.

Sifuasi ifu sama seperti jikalau ada seseomng yang membunuh

orang kafir ketika berperang, maka ia berhak unfuk menyalibnya.

Apabila ada sembilan orang membunuh masing-masing safu orang kaffr,

maka setiap mereka berhak unfuk menyalib omng kafir yang

dibunuhnya. Namun jika kesembilan orang tersebut hanya membunuh

satu orang kafir saja, secara bersama-sama, maka mereka semua berhak

unfuk mendapat bagian untuk menyalib orang kafir tersebut. Begifu pula

pada sifuasi pertandingan tadi, kesembilan orang tersebut mendapatkan
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kemenangannya sendiri-sendiri di atas satu orang yang smpai di garis

finish paling terakhir, maka masing-masing mereka juga berhak unfuk

mendapatkan hadiah secara penuh.

Dengan demikian, jika pemberi hadiah mengatakan: unfuk

pemenang pertama aku akan memberikan hadiah sebesar seratus ribu

rupiah, dan unfuk pemenang kedua aku akan memberikan hadiah

sebesar lima puluh ribu rupiah. Lalu dalam pertandingan itu temlnta ada

lima pemenang pertama dan lima pemenang kedua. Maka menurut

pendapat pertama tadi, lima orang pemenang pertama masing-masing

mendapatkan dua puluh ribu rupiah, sedangkan lima pernenang kedua

masing-masing mendapatkan sepuluh ribu rupiah. Sedangkan menurut

pendapat kedua, lima orang pemenang pertama masing-masing

mendapatkan serafus ribu rupiah hingga berjumlah lima mfus ribu

rupiah unfuk seluruh pemenang pertama, sedangkan lima pemenang

kedua masing-masing mendapatkan lima puluh ribu rupiah hingga

berjumlah dua rafus lima puluh ribu rupiah unfuk seluruh pemenang

kedua.

Namun ada kemungkinan pendapat yang pertama menjadi tidak

sah akadnya, karena jika sembilan orang sampai di garis finish lebih

dahulu secara bersama-sama, maka masing-masing mereka hanya akan

mendapatkan sebelas ribu lebih sedikit, sedangkan safu orang yang

sampai di garis finish setelah mereka akan mendapatkan lirna puluh

ribu, dan itu artinya juara kedua mendapatkan hadiah png lebih besar

daripada juara pertama, dan hilanglah inti dari rnaksud perlombaan

tersebut.

L776: Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila ada
dua orang yang berlomba dan keduaduanya menjanjikan
hadiah maka hukumnya fidak diperbolehkan, kecuali jika ada
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orang ketiga (nuhallilt di antara mereka yang setara kudanya dengan

kuda kedua orang ifu atau untanya dengan unta kedua orang tersebut

atau kemampuan memanahnya dengan kernampuan kedya orang

tersebut. Jika ia mernenangi pertandingan itu rnaka ia berhak unfuk

mendapatkan hadiah dari kedua orang tersebut, natnun jika

pemenangnya adalah salah satu pemberi hadiah, maka ia hanya

mendapatkan hadiah dari lawan yang memberi hadiah pula, dan sama

sekali tidak ada hadiah dari orang ketiga.

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan, bahwasanya jika ada dua

orang atau dua pihak yang ingin berlomba, dan keduaduanya salna-

sama akan mengeluarkan hadiah, maka perlombaan ifu fidak

dibenarkan, karena perlombaan itu sama dengan taruhan, sebab

masing-masing pihak pasti akan ada di antara mereka 5nng bertambah

hartanya atau berkurang hartanya.

Hukum tersebut tetap berlaku berapapun jurnlah yang mereka

janjikan, entah ifu sama nilainya. misalnya masing-masing mereka akan

mengeluarkan serafus ribu jika terkalahkan, ataupun dengan nilai yang

berbeda misalnya salah satu dari mereka menjanjikan serafus ribu jika

dikalahkan sedangkan yang lain menjanjikan lima puluh ribu rupiah.

Oleh karena ifu, jika penantang berkata: apabila kamu dapat

mengalahkanku maka aku akan memberikan hadiah sebesar serafus ribu

rupiah, sedangkan jika aku dapat mengalahkanmu maka kamu harus

memberikan sekilo buah mangga kepadaku, atau ia berkata: jika kamu

dapat mengalahkanku maka aku akan memberikan hadiah sebesar

serafus ribu rupiah, dan kamu harus mernberikan sekilo buah mangga

kepadaku, pertandingan seperti ifu tidak diperbolehkan, dengan alasan

yang kami sebutkandi atas.
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Namun jika ada orang ketiga di antara mereka berdua, dan ia

tidak memberikan hadiah apapun, maka pertandingan ifu menjadi

diperbolehkan.

Be4itulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Said bin Musayib,

Az-A)hr| Al Auza'i, Ishaq, dan ulama madzhab Hanafi.

Sementara Asyhab meriwayatkan pendapat dari Malik yang

menyatakan bahwa ia tetap tidak menyukainln.

Sebuah riwayat dari Jabir juga menyebutkan, bahwa ketika

dikatakan kepadanya bahwa pertandingan yang ditambahkan orang lain

seperti ifu membuat pertandingan tidak lagi dilarang menurut para

sahabat Nabi $, lalu Jabir berkata: Para sahabat itu lebih terhindar dari

dosa unfuk berpendapat seperti itu.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwayat dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi $
pernah bersabda, "Barangsiapa yang memasukkan safu kuda di antara

dua kuda, dan omng itu tidak meSakini bahwa kuda itu psti menang,

maka pertandingan itu bukan taruhan. Dan Wng
memasukkan safu kuda di antara dua kuda, dan orang megakini bahwa

kuda ifu pasti menang, maka pertandingan ifu merupkan taruhan."

HR. Abu Daud.

Jil<a muhallil (orang ketiga) yakin bahwa kudanya pasti akan

menang maka Nabi $ melarang hal itu dan tetap menganggapnya

sebagai taruhan, karena dua peserta lainnya sama-sarna bersifat akan

unfung atau akan rugi. Sedangkan jika orang ketiga itu fidak yakin akan

menang, maka pertandingan itu diperbolehkan karena tidak berbenfuk

taruhan, sebab ketiga peserta bisa sama sekali tidak unfung atau tidak

rugi.

Namun disyaratkan agar kuda yang digunakan oleh muhaltil

adalah kuda yang seimbang (sepadan dan setara kemampuan dan
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kecepatannya) dengan dm kuda yang dipertandingkan, b"gitu juga unta

jika pertandingannya balap unta, ataupun kemampuan memanah jika

pertandingannya adalah lomba memanah. Apabila tidak seimbang,

misalnya dua kuda lainnya berlari cepat sedangkan kuda muhallillambat,

maka'tetap dianggap sebagai taruhan, karena sudah dapat diyakini

kekalahannya, hingga keberadaannya sama saja dengan ketiadaannya.

Jika seimbang kuda muhallil, lalu setelah pertandingan

dilaksanakan temyata sernua peserta mencapai garis finish secara

bersamaan, maka hasilnya seri dan tidak ada yang mengeluarkan

hadiah. Begitu pula jika dua peserta pertama (yang sama-sama hendak

memberikan hadiah bagr lawannya jika dikalahkan) memenangkan

pertandingan, maka tidak ada pula hadiah yang dikeluarkan.

Sedangkan j:/rra muhallil mengalahkan dua peserta lainnya, maka

ia berhak mendapatkan hadiah dari kedua peserta tersebut, menurut

pendapat yang disepakati oleh pam ulama. Sementam jika salah satu

peserta pemberi hadiah memenangi pertandingan, maka ia berhak

mendapatkan hadiah dari peserta pemberi hadiah lainnya, namun tidak

mendapatkan apa-apa dal5 muhallil.

Semua keterangan di atas itu berlaku pula meski peserta

pemberi hadiahnya lebih dari dua dan muhallihya hanla satu, walaupun

pesertanyra mencapai seratus sekalipun atau lebih dari ifu. Begifu pula

dengan muhallilnln, jika pesexta pemberi hadiahnyra hanlra dua omng

dan muhallilnya serafus omng, maka pertandingan itu tetap sah.

Begitulah penjelasan 3nng disampaikan dalam madzhab $nfi'i.

Pasal: Pertandingan lrang menggunakan hewan.

Pertandingan yang menggunakan her,van (yakni kuda atau unta),

disyamtkan harus ada penenfuan jarak yang mesti ditempuh, pkni
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harus jelas garis awal permutaannya dan juga garis akhir sampainya

hingga tidak ada perdebatan setelah pertandingan dirrrulai.

Sebab, tujuan dari perlombaan balapan itu adalah untuk

mengetahui siapa yang lebih kencang dalam berlari, dan hal ifu. tidak

dapat diketahui kecuali jika keduanya sama-sama menempuh jarak yang

sama. Dan juga karena bisa jadi pada haulan tertenfu ada yang lambat

dalam berlari di awalnya saja namun setelah itu hewan tersebut.semakin

kencang dan terus semakin kencang, dan ada pula sebaliknya. Oleh

karena itu dibutuhkan jamk tempuh 1nng memenuhi kedua kondisi

tersebut.

Di antam jenis kuda ada yang mqnang sangat sabar dan pandai

menyimpan stamina, dan kuda dari jenis N qarih (kuda yang usianya

sudah masuk tahun kelirna) adalah 3nng paling sabar di antara yang lain.

Diriwayatkan, dari lbnu Urnar, Rasulullah S
pemah melakukan perlombaan balap kuda, dan tempta kuda Al qalih

lebih dahulu tiba di garis ftrr1r1',.315 HR. Abu Daud.

Beliau juga pemah melombakan kuda pacuanryra dari mulai

Hafua sampai Tsaniyah Wada, yang jaraknya kim-kira enatn hingga

fujuh mil, dan beliau juga pemah melombakan kuda non pacuannya

(kuda yang tidak dipersiapkan untuk berlomba pacu) dari mulai Tsaniyah

Wada hingga masjid bani Zuraiq, vmg kira-kira berjarak satu mil atau

lebih.

Apabila dua kuda dilombakan tanpa ada garis akhir untuk dilihat

mana lnng berhenti lebih dahulu, maka perlombaan itu tidak

diperbolehkan, karena bim jadi seekor kuda tidak akan berhenti berlari

315 Hadib tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud pada bab jihad lB/2STZl,l$a
oleh Ahmad dalam kitab Mr:snadnya (2/1571, dan juga oleh Ad-Daraquthni dalam
kitab Sunannya (4/2991.
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kecuali dihentikan oleh penunggangnya hingga sulit menenfukan siapa

yang lebih unggul di antam keduanya.

Dis5nratkan pula dalam perlombaan balapan heunn agar kedua

her,r,ran tersebut dilepas secam bersamaan, karena apabila ada safu

he'ann yang dilepas terlebih dahulu unfuk mengetahui apakah kuda lain

menyadarinln atau fidak, maka pertandingan itu pun tidak

diperbolehkan, karena bisa jadi kuda yang lain tidak menyadari bahwa

kuda tandingannya telah berlari terlebih dahulu padahal kuda tersebut

lebih kencang larinya daripada kuda yang mulai berlari lebih awal.

Namun lamngan unfuk kedua contoh sifuasi ini lfiusus untuk

pertandingan yang berhadiah saja, sedangkan unhrk pertandingan tanpa

hadiah maka boleh-boleh saja dilakukan bagaimanapun bentuknya.

Seyogyanya di garis permulaan ada orang yang menyaksikan

pelepasan kedua kuda 5nng diperlombakan dan mengafumya sebelum

dilepaskan. B€gitu juga di garis akhir, untuk menenfukan secara pasti

kuda mana png lebih dahulu tiba di sana. Agar tidak terj{tdi perbedaan

pendapat setelah ifu.

Pemenang dalam pertandingan lomba balap kuda dapat

ditentukan melalui kepala kuda mana yang sampai terlebih dahulu,

selama ukumn panjang lehemya sarra. Namun jika berbeda, maka

hukumnya disamalGn d<rgan hukum pertandingan lomba bqlap unta,

yaifu diukur melalui bahr.rnSra, karena menenfukan ler,rat kepalanya tidak

memungkinkan, sebab paniangnya leher seekor kuda atau unta bisa jadi

membuat terlihat lebih dahulu sampai di garis finish, padahal

kecepatan larinya masih kalah dengan kuda lawan yang lebih pendek

lehemya. Bahkan dari jenis unta, ada yang berlari dengan mengangkat

kepalanya dan ada pula yang merebahkan kepalanya, dengan demikian

bisa jadi perebahan kepalanya membuat kepala unta ifu sampai digaris

finish tedebih dahulu daripada kepala unta yang temngkat ke atas.
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. OIeh karena ifulah yang menjadi ukuran pemenangan adalah

lebih dahulu sampainya bagian puridak dari her,van-heuran yang berbeda

ukuran lehernya ifu. Apabila pundak dari hewan png ukuran lehemya

pendek telah sampai lebih dahulu di. garis finish, maka herrlan ifulah
pemenangnln. Dan begifu pun sebaliknlp.

BElitulah penjelasan 5nng disampaikan dalam madzhab $;afi'i.

. Ats-Tsauri berpendapat, bahwa lrang menftrdi. ukuran
pernenangan dalam perlombaan balap herr,ran adalah hidungn5ra. Namun
pendapat itu tidak tepat, karena bisa iadi hertran lang sebenamya tiba

lebih dahulu her,,rran yang mengangkat kepalanln ke atas, sedangkan

hauan png menjulurkan kepalangra saat berlari masih berada di
belakangnya.

Apabila kedua peserta lomba mensyaratkan agar kemenangan

dihitung pula dengan kaki heunn, bila sudah sampai tiga kaki atau lebih,

atau kurang dgri ifu, maka her,van ifulah pemenangnlra. Syamt ini tidak

diperbolehkan dan pertandingan seperti ifu fidak sah. Namun beberapa

ulama madzhab Spfi'i berpendapat, bahwa syamt ifu boleh-boleh saja,

seperti halnya anak panah yang hanya terkena sesuafu yang berada di
dekat target dalam lomba panahan. Tapi pendapat ini tidak tepat,

karena hal seperti ifu Udak dapat dipastikan, dan tidak ada kuda yang

langsung berhenti seketika saat ia sampai di garis finish agar dapat

diketahui jarak antara keduanp unfuk men€ntukan siapa pemenangnya.

Sebuah riwayat yang dituturkan oleh Ad-Damquthni316 6*n*
isnad yang tersandar kepada Ali, bahwasanyra Nabi S pemah berkata

kepada Ni, "Aku berikan tanggang j,avnb sebagai ptgadit pertandingan

ifu kepdamu.'1 Lalu Ali pun segera bangkit unfuk melaksanakannya.

lalu ia menernui Suraqah bin Malik seraya berkata, "Wahai Suraqah,

316 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab As-Sunan
(10/221.
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aku ingin b6rbagi tanggung jawab yang diberikan Nabi S kepadaku

denganmu sebagai pengadil pertandingan ini. Oleh karenanya pergilah

kamu ke Maitan3u (Abu Abdinahman mengatakan bahwa Maitan itu

adalah tempat dimulainya pertandingan), lalu bariskanlah kuda-kuda itu

dan serukanlah, periksalah kuda kalian, apakah tidak ada yang ingln

membenahi tali kekangnya, apakah tidak ada kuda yang sedang hamil,

apakah semua kuda sudah terpasang dengan baik pelananya.

Jika tidak ada yang meniawab semanmu maka bertakbirlah tiga

kali sebagai tanda dimulainya pertandingan, dun ketika takbir ketiga

lepaskanlah mereka." Dan setelah memberikan instruksi tersebut Ali

segem berangkat menuju batas akhir pertandingan, lalu ia membuat

garis sebagai tanda finish. lalu ia pun duduk di suatu tempat strategis

semya memerintahkan kepada dua orang lainqra unfuk berdiri di setiap

uiung garis dengan saling berhadaphadapan dan jempol kaki mereka

menginjak garis finish, dgil mereka dapat melihat dengan ielas ketika

kuda-kuda itu berlari di hadapan mereka..

[-alu Ali berkata kepada mereka, "Apabila ada salah safu kuda

mele,,iati garis ini dengan ujung telinganya saja, atau telinganya secara

keseluruhan, atau sabuk pipinya, maka dialah pemenangnya. Apabila

kalian berdua ragu, maka tetapkanlah hasil seri kepada mereka berdua-

Dan ingatlah, dalam Islam tidak perlu ada penyokong (y&i kuda lain

yang menyokong kuda yang difungganginya), tidak perlu ada suara

sokongan (yakni teriakan untuk menyokong kuda agar lebih cepat

berlari), dan jangan memihak."

Adab yang diajarkan pada riwayat ini unfuk memulai

pertandingan dan mengakhirinya adalah adab yang sangat baik, dan

adab ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali terkait suatu

pertandingan yang dilaksanakan di zaman Nabi $, dan tenfu saja adab

317 Sahh sahr nama gunung di kota Madinah.
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itu diterima AIi dari pengajaran Nabi $, hingga seharusnynlah diikuti,
diteladani, dan dilakukan seperti itu.

Pasal: Diryaratkan agar hewan lpng bertanding dari
jenis hewan yang sama.

Dispratkan pada pertandingan png mengadu kecepatan rari
her,rnn agar har,nn png bertanding dari jenis halan yang sama.
Apabila berbeda jenis heu,ranqn, seperti kuda dengan unta rrraka tidak
diperbolehkan, karena unta hampir mustahil dapat mengalahkan kuda
dalam lomba lari, hingga tidak tercapai rnaksud dari pertandingan ifu.

Adapun jika jenis herlannln satna, rrarnun hunlra
penggunaannya saja ynng berbeda, misalnla kuda penarik detnan, kuda
funggangan, kuda pengangkut beban, dan lain sebagain5ra, rnaka ada
dua pendSpat mengenai hal ini, pertarna: tetap tidak dibenarkan
menurut Abu Al Khaththab, karena siapapun tahu bahwa kecepatan lari
dari kuda-kuda tersebut sangat berbeda, rnalG hukumnya sama saja
seperti hukum pertandingan her,van yang b€rbda jenisnya. Kdua:
diperbolehkan menumt Al Qadhi, yang juga menladi pendapat Imam
s5nfi'i, dengan alasan karena ho,,,;an-heu,ran ifu berasal dari safu jenis,

dan bisa jadi kuda Srang dianggap berlari lambat dapat membnangkan
pertandingan melawan kuda yang dianggap bertari cepat. Dan untuk
hukum seperti ini pertimbangannya cukup dengan perkiraan dan
kemungkinan saja, meskipun agak orkup Fuh kern,ngkinannya.

Hal-Hal Yang Terkait Dengan Munadhalah

Mmadhalah adalah sebutan lrang kh,s,s unfuk tomba
memanah. Munadhalah sendiri adalah bentuk masdar dari kata nadhl
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yang artinya anak panah, dan wadzannya adalah yunaadhilu nidhaalan

wa munaadhalatan, seperl qaatala ytqaatilu qitaalan wa muqaatalatan.

Untuk perlombaan memanah ini, ada delapan syarat yang harus

dipenuhi, yaifu:

Pertama: Jumlah tembakan (msyql harus diketahui (atai

disepakati) oleh semua pesertanya. Dan rasyq oleh ahli bahasa dimaknai

sebagai tembakan memanah yang berjumlah dua puluh hingga tiga

puluh kali.

Keharusan agar jumlah ifu diketahui oleh selnua peserta, karena

jika ada peserta yang tidak mengetahuinya atau tidak menyetujuinya

maka pertandingan akan dipLuhi dengan perdebatan dan perbedaan

pendapat, misalnya sebagian dari mereka ingin melanjutkan

tembakann5n sedangkan sebagian yang lain ingin berhenti pada

tembakan tertenfu, hingga mereka pun berdebat dan tidak mendapatkan

pemenangnya

.Kedua: Jumlah tembakan yang terkena target juga hams

diketahui (atau flisepakati) oleh semua pesertanlB. Misalnya dengan

menentukan bahwa panah yang akan diternbakkan lrasyd berjumlah

dua puluh, sedangkan jumlah tembakan yang terkena targehrya ada lima

atau enam atau sesuai kesepakatan dari para pesertanya (yakni target

yang berbeda-beda, bukan hanya satu target saja). Asalkan tidak boleh

lebih dari jumlah yang biasanya tercapai atau masuk diakal, misalkan

dengan menenfukan target yang terkena tembakannya harus berjumlah

dua puluh dari dua puluh tembakan (10070) atau minimal delapan belas

(90W, atau semacam ifu, sebab biasanya jumlah tersebut sulit sekali

untuk dicapai, hingga maksud dari perlombaan tidak terpenuhi.

Ketigaz Keseragaman datam jumlah tembakan, jumlah target

yang harus dicapai, jarak antara tempat menembak dengan target, atau

hal-hal lain yang terkait dengan perlombaan memanah.
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Oleh karena ifu, dalam perlombaan memanah ini tidak boleh

ada perbedaan untuk masing-masing peserta, misalnya. dengan

menenfukan sepuluh tembakan untuk sebagian peserta dan dua puluh

tembakan unfuk peserta lainnya, atau dengan menenfukan lima

ternbakan sebagai jumlah minimal yang harus terkena target unfuk
sebagian peserta sedangkan yang lain sepuluh tembakan, atau

menentukan target yang khawasil (hanya terkena sasaran saja

bagaimanapun caranya) untuk sebagian peserta sedangkan yang lain

harus khawasiq (menembus sasaran dan menaricap), atau menentukan

unfuk sebagian peserta harus melakukan tembakan safu persatu

sedangkan yang lain boleh dua kali tembakan, atau menenfukan jarak

yang lebih jauh unfuk sebagian peserta sedangkan yang lain jaraknya

lebih dekat dengan target, atau menentukan unfuk sebagian peserta

harus melepaskan satu anak panah setiap kali tembakan sgdangkan

yang lain boleh melepaskan dua anak panah sekaligus, atau menenfukan

untuk sebagian peserta unfuk mengenakan topi baja yang cukup berat
sedangkan yang lain tidak, dan lain sebagainya.

Semua ifu tidak diperbolehkan, karena inti dari pertandingan

tersebut adalah keseragaman. Dan fujuannya adalah mencari peserta

yang paling mahir dalam memanah, apabila ada perbedaan di antara

para peserta hingga sebagiannya lebih mudah unfuk melakukannya

daripada yang lain, maka fujuan tersebut tidak dapat tercapai, sebab lika
ada peserta yang lebih banyak panahnya terkena target bisa jadi hal itu
dikarenakan lebih banyak panahnya yang ditembakkan, bukan karena
kemahimnnSn dalam memanah.

Keempat Seluruh peserta harus mengetahui bagaimana syarat

terkenanya target yang harus disasar, apakah harus khaw,msiq, yal<ni

terkena sasamn dan menancap, atau hanya khawasil, yakni terkena
sasaran saja bagaimanapun caranya, atau hawa6l, yakni menyentuh
target dan lalu terjafuh, atau khaumsir, 5nkni terkena salah safu sisi
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target, atau khawariq, yakni terkena sasarcln lalu terjatuh, ataukah

mawariq, yakni menembus sasaran secara keseluruhan lalu jafuh dari

belakang.

Kelima: Seluruh peserta harus mengetahui besaran target Srang

harus difuju, apakah dengan melihatnya langsung atau dengan perkiman

jengkalan ataupun dengan cara lainnya.

Keenam: Seluruh peserta harus mengetahui jamk target yang

harus disasar, apakah dengan melihatrya secara langsung ataukah

dengan perkiraan meter, hasta, mil, atau yang lainnya,

Ketujuh: Menenfukan jumlah peserta yang mengikuti

perlombaan tersebut. Sebab tujuan dari perlombaan mernanah adalah

mencari orang yang mahir mernanah, bukan mencari kelompok tertenfu

yang didalamnya terdapat orang yang mahir memanah. Oleh karena itu

jika ada dua pihak yang menjadi peserta memanah dengan empat kali

tembakan, lalu setiap pihaknya terdapat empat pemanfi, maka hal ifu

tidak diperbolehkan.

Namun tidak disyaratkan penenfuan anak panah dan busumya,

karena maksud dari perlombaan ini adalah mencari orang yang mahir

memanah, dan kemahiran itu hanya terlihat dari pemanahnya bukan

dari panah dan busur yang digunakan.

Berbanding terbalik dengan lomba balap kuda, karena yang

penting adalah kudanya, bukan pembalapnSn. Sebab tujuan dari

perlombaan balap kuda adalah mencari kuda yang paling cepat larinya,

bukan kemahiran pembalap dalam memacu kudanya.

Untuk yang inti dari setiap perlombaan, apabila terjadi sesuafu

terhadapnya maka akad lombanya menjadi gugur dan tidak bisa

digantikan dengan yang lain, karena akadnya terkait dengan inti

tersebut, yaifu mencari pemanah yuttg mahir atau mencari kuda yang

paling cepat larinya di antara peserta yang ada, hingga pencarian ifu
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tidak mungkin dilakukan jika salah safu pesertanya,/kudanya meninggal

dunia.

Sedangkan untuk yang tidak inti, maka boleh digantikan jika ada

alasan tertenfu untuk tidak mengikuti perlombaan yang sudah

diakadkan.

Kalaupun seandainya dua peserta yang akan bertanding

mensyaratkan agar menggunakan busur tertenfu atau tidak
menggunakan busur tertentu, atau penunggang kudanya tidak boleh

orang tertenfu atau harus orang tertenfu, maka s5nrat ifu batil, karena

bertentangan dengan maksud dari akad perlombaan, seperti h3lnya jika

seorang di antara mereka mensyaratkan agar lawannya dapat

menembak dua target sekaligus dalam safu kali tembakan, oleh karena

itu syarat tersebut terbatalkan dengan sendirinya.

Kedelapan: Penilaian perlombaan memanah harus mengenai

ketepatan menembaknya. Oleh karena itu jika mereka berlomba unfuk

mencari siapa yang lebih jauh jarak memanahnya maka hal itu tidak
diperbolehkan, karena fujuan dari memanah adalah tentang ketepatan

terkena target bukan jauhnya jarak yang dicapai oleh panah yang

dilepaskan. Pasalnya, panah digunakan sebagai senjata untuk

membunuh musuh, atau melukainya, atau pelumpuhkan hev.ran buruan,

atau hal-hal lain semacam itu. Dan semua itu fidak akan tercapai kecuali

dengan ketepatan menernbak, bukan dengan jauhqn jarak yang

ditempuh oleh panah tersebut.

Pasal: Perlombaan memanah ada tiga macam.

Pertamaz Lomba lebih tepat terkena target. Misalqn kedua

peserta lomba sepakat bahwa siapa ynng telah terkena lima target dari

dua puluh tembakan maka dialah pernenangnya. Jika seperti itu maka

siapapun di antara mereka png telah terkena lima target ifu dari dua
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puluh tembakan dengan keseragaman dalam menembak di antara

keduanya maka dialah pemenangnya.

Misalkan saja, jika kedua peserta sama-sama menembakkan

sepuluh panah, lalu salah satu dari mereka terkena lima target di antara

kesepuluh target tersebut, sedangkan peserta lainnya belum

mencapainya maka peserta pertama tidak perlu menembakkan target

selanjuhrya, ia hanya menunggu apakah lawannya dapat terkena kelima

target yang ditenfukan.

Jika peserta tersebut telah berhasil memenuhi target png

ditenfukan, sedangkan pesertia lain baru eqpat, atau lebih sedikit dari

itu, atau bahkan tidak terkena sama sekali, sedahgkan jumlah tembakan

yang tersisa tidak mungkin mencapai angka lima, maka peserta tersebut

fidak perlu melanjutkan tembakannya hingga selesai, karena

pemenangnya sudah'diraih oleh peserta yang sudah memenuhi syamt

target yang harus dicapai.

Begifupun jika keduanya sama-sama sudah terkena lima target

dengan lima tembakan dari jumlah sepuluh Snng disepakati, maka tidak

perlu lagi dilanjutkan perlombaan tersebut hingga sepuluh tembakan,

karena target yang disepakati sudah tercapai, dan hasilnya seri hingga

tidak ada pemenang di antara mereka berdua.

Namun jika salah satu dari peserta terkena lima target dengan

sepuluh tembakan, sedangkan peserta lainnSn baru terkena empat target

dari sembilan tembakan pertandingan itu belum boleh dihentikan

atau ditenfukan pernenangnya, hingga peseria tersebut menembakkan

tembakan kesepuluh. Apabila tembakannya meleset, maka peserta

pertama tadilah yang memenangkan pertandingan itu, sedangkan jika

terkena targehya maka tidak ada pemenang di antara mereka.

Kedua: Lomba lebih banyak terkena target. Misalnya kedua

peserta bersepakat jika salah satu dari mereka terkena target lebih
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banyak dari lawannya, baik ifu safu target, dua target, dan seterusnya,

dari dua puluh tembakan, rnaka didah pemenangnya.

JilG seperti itu, rnaka selunrh ternbakan tnrus terpenutri
semuanla sampai selesai dm Fduh ternbalnn, selama nrasih

dimungkinkan bagi pes€rta hin unfuk mengejar lawannSa.

Misalkan saja mereka sama-sama sefuju bahwa iika di antara
mereka berdua telah terkena tiga target lebih banyak dari lawannya
rnaka dialah pemenangnla. lalu mereka berdua sarna-safira melepaskan
panahnya, hingga ketika tembakan kedm belas, peserta pertama

terkena seluruh target yang disasamya, sedangkan peserta kedua hanya

terkena sembilan targetnya, maka saat ifu sudah dapat ditenfukan siapa
pemenangnya, karena peserta pertama sudah terkena tiga target lebih
banyak dari lawannya. Jika seperti itu maka mereka tidak perlu

menyelesaikan pertandingan hingga selesai dua priuh tembakan, karena
pemenangnya sudah didapatkan.

Ketiga: Lomba lebih cepat terkena target. Misalnya kedua
peseria bersepakat jika ada salah satu dari mereka terkena lima target
lebih dahulu dari dua puluh tembakan yang ditenfukan, maka dialah
pemenangnya. Maka ketika salah safu dari mereka telah terkena lima
target dari sembilan tembakan misalnya, sedangkan lawannya tidak
sampai lima target dari sembilan tembakan maka peserta yang telah
terkena lima target ifulah yang menjadi pemenangnSa.

Adapun jika kelima target dikenai oleh keduaduanya dengan
jumlah tembakan yang sama, maka tidak ada dari mereka 5lang iadi
pernenangnya. Begitu pula jika dari kedua puluh ternbakan itu tidak ada

lang mencapai lima ternbakan yang terkena targefoiya, maka tidak ada
pernenang di antam mereka. Bahkan setelah ternbakan keenam belas

saja sudah dapat dihentikan pertandingannya, iika tembakan yang
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keenam belas ifu kedua-duanya tidak juga terkena target, maka

pertandingan itu fidak perlu dilanjutkan.

Perlombaan memanah png ketiga ini hampir sama seperti

benfuk yang kedua, karena kedua-duanya sarna-sama tidak perlu

dilanjutkan pertandingannya apabila target lrang ditenfukan sudah

tercapai, atau target tidak tercapai hingga jumlah tertenfu.

Pasal: keharumn para peserta menenfukan benfuk
perlombaan yang akan mereka lakukan.

Pam ulama madzhab kami berbeda pendapat mengenai

keharusan pam peserta menentukan benfuk perlombaan yang akan

mereka lakukan, apakah png paling cepat mencapai target, paling

tepat, ataukah paling banyak.

Abu Al Khaththab berpendapat, bahwa para pesertia harus

m"ttg"iahuitya, karena kemampuan para pemanah berbeda-beda dalam

menggunakan panahnya, di antara mereka ada yang lebih mahir di awal

panahan sedangkan jika sudah terlalu lama memanah maka

konsentrasinya akan berkurang. Namun ada juga yang kebalikan dari

ifu, pada mulanya ia tidak terlalu tepat dalam menyasar targetrya (belum

panas), namun lama kelamaan ketepatannya semakin meningkat dan

meningkat tems. Oleh karena itu benfuk perlombaan harus diketahui

oleh para peserta agar mereka mengetahiri perlombaan memanah

macarn apa lnng diikutinya ifu.

Sedangkan menunrt Al Qadhi, para peserta fidak pertu

mensyaratkan benfuk perlombaan apa yang akan mereka jalani, karena

inti dari lomba memanah adalah ketepatan dan kecepatan, maka

siapapun di antara mereka.yang lebih cepat dan lebih tepat dalam

menyasar targetnya, maka dialah pemenangnya.
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Para ulama madzhab Sgnfi'i juga menyebutkan dua pendapat

yang serupa dengan kedua pendapat tersebut.

Pasal: Apabila kedua peserta bersepakat unhrk mernberi

kelonggaran jika ada panah yang terkena sesuafu yang berdekatan maka

panah ifu dianggap telah terkena target, selama peserta lain panahnya

tidak menyentuh target atau lebih dekat jaraknya dengan target daripada

panah tersebut. Yang artinya, siapapun yang panahnya terkena sasaran

ataupun jaraknya lebih dekat dari target maka dialah pernenangnya.

Pendapat ifu dinyatakan oleh Al Qadhi, sebagaimana juga

menjadi pendapat Imam Syafi'i.

Itulah yang disebut dengan sekeliling target.

Maka apabila seorang peserta panahnya berhasil terkena

sesuatu yang berada di dekat target dengan jarak safu jengkal, lalu

peserta lain panahnya menyenfuh tempat serupa namun jaraknya

dengan target kurang dari satu jengkal, maka pemenangnya adalah

peserta kedua. Dan jika peserta pertama panahnln menyenfuh tempat

tersebut (yakni dengan jarak satu jengkal dari target), namun panah

peserta kedua tepat terkena target, maka pemenangnya juga peserta

yang kedua. Namun jika panah pLerta pertama tepat terkena target

sasaran, dan panah peserta kedua menancap di tengah-tengah target,

maka tidak ada pemenang di antara mereka, karena bagian manapun

pada target memang menjadi sasaran tembak, hingga tidak ada dari

mereka yang dianggap lebih tepat sasaran dibandingkan yang lain.

Kecuali jika mereka menyepakatinya terlebih dahulu di awal

pertandingan.
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Pasal: Menurut sunnah (yakni sesuai syariat), kedua peserta

harus memiliki dua target, satu target disasar di awal, lalu dihampiri

unfuk mengetahui siapa yang lebih unggul dan mengambil panah

mereka yang menancap di sana, kemudian barulah setelah ifu mereka

menyasar target yang kedua di tempat mereka melepaskan panahnya

pertama kali.

Begitulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi $ ketika

mereka melakukan lomba memanah.

DriwaSntkan pula dari Nabi $, beliau bersabda, "Di antara sfu
target dangan lnng tain tadapt afu bman dari swga."3l8

DiriwaSntkan pula, dari lbrahim At-Taimi, ia berkata: Aku

pemah melihat Huzaifah berlarian di antam dua penpngga target

seraya berkata, "Aku mengenainya padahal aku mengenakan baju

panjang."319 Riwa5rat dari Ibnu Umar juga menyebutkan hal serupa.

Penyangga target yang disebutkan pada riwayat di atas boleh

dengan menggunakan dinding dan boleh pula dengan menggunakan

bafu-batu yang ditumpuk menjadi agak lebih tinggi, ataupun pasir yang

dikumpulkan di safu tempat selama pasir ifu dapat menyangga target

5nng akan disasar.

Diriwaptkan, dari sejumlah sahabat Nabi $, bahwa mereka di

suafu siang berlarian dari safu target ke target lainn5n dengan saling

menertawakan satu sarna lain, dan ketika menjelang malam mereka pun

kelelahan.

Namun jikapun hendak dipasang satu target saja, maka hal itu

diperbolehkan, karena rnaksud dari pertandingan sudah dapat tercapai

318 Hadits itu disebutkan oleh Ibnu Hajar datam kitab Talkhis Al Habir l4/LSzl.
319 6661 tersebut diriwayatkan oleh Said bin Mansur dalam kitab Sunannya

(2/24s8/r731.
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dengan safu target. Dan ifulah yang lebih sering dilakukan pada zaman

kita sekarang ini.

Pada pertandingan memanah juga diharuskan agar salah satu

peserta memanah terlebih dahulu, karena jika mereka memanah secara

bersamaan maka akan menimbulkan perdebatan dan sulit unfuk

diketahui siipa yang panahnya menyenfuh sasamn di antara mereka

atau siapa yang lebih dekat dengan sasamnnya

Apabila pemberi hadiah bukan berasal dari salah satu peserta,

maka orang tersebut boleh memilih siapa peserta yang hanrs menembak

terlebih dahulu. Jika ia tidak berkehendak untuk memilih salah satu

sedangkan para peserta tidak ada yang mau mengalah, maka harus

dilakukan pengundian.

Siapapun yang terpilih maka dialah yang lebih berhak untuk

menembak leblh dulu, lalu dilanjutkan oleh orang yang kedua, tanpa

memperdulikan apakah orang pertama yang menernbak terkena

sasarannya ataukah tidak. Apabila tembakan pertama dilakukan oleh

salah satu peserta dengan cara tertenfu, maka pada tembakan kedua

dan selanjuforya juga harus dilakukan cara yang sanna, agar tercipta

keadilan di antara kedua peserta.

Kalaupun seandainya kedua peserta sama-sanra sepakat agar

salah safu dari mereka menembak terlebih dahulu pada setiap

penembakan, maka syarat itu tidak sah, karena inti pertandingan adalah

atas dasar keadilan di antara peserta, sedangkan sSnmt tersebut ada

ketimpangan atau keberpihakan pada salah safu peserta.

Namun iika hal itu dilakukan atau terjadi tanpa kesepakatan

sebelumnya, maka hal ifu sah-sah saja, menurut pendapat pam ulama

gnng disepakati. Sebab mengawali penembakan tidak berpengaruh pada

hasil ternbakan
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Apabila kedua peserta sama-sama sepakat agar mereka secara

bergantian menjadi penembak pertama, maka hal itu diperbolehkan,

karena unsur keadilan dalam pertandingan masih tercipta.

Tapi ada juga kemungkinan bahwa kesepakatan kedua peserta

agar salah safu dari mereka memulai terlebih dahulu pada setiap

babaknya adalah hal png tidak lazim, hingga tidak berpengaruh pada

akad pertandingan, karena. memang tidak ada pengaruh sapa sekali

memulai penembakan dengan ketepatan ataupun dengan jumlah

sasaran yang berhasil dikenai. Bahkan iiduk t"dikit pemanah yang lebih

memilih untuk menembak lebih terakhir dibandingkan lebih awal.

Hingga kesepakatan tersebut dapat dikatakan keberadaannya seperti

ketiadaannya.

Apabila omng pertama sudah menembakkan panahnya, maka

dilanjutkan dengan penembak yang kedua, agar terselesaikan safu babak

{engan sempuma, karena kata lomba menunjukkan makna saling, tidak

hanya perbuatan dari satu orang saja. Dan juga karena hal itu lebih

dekat dengan makna keadilan dan lebih mudah bagi setiap peserta,

sebab saat lawan menembakkan panahnya maka pemanah dapat

menggunakan wakfu jeda tersebut unfuk membenahi peralatannya,

meluruskan busumya, dan hal-hal lain yang dapat dipersiapkan untuk

penembakan selanjutnya.

. Namun jikapun para peserta bersepakat unfuk menerhbakkan

dua panah-dua panah sekaligus, maka itupun juga baik. Dan itulah yang

dilakukan oleh para pemanah di zaman kita sekarang ini.

Beglfupun jika para peserta sepakat agar pemanah pertama

menembakkan panahnya dalam jumtah tertentu, lalu baru dilanjutkan

oleh pemanah kedua dalam jumlah yang salna, maka hal itu

diperbolehkan, karena jumlah tembakannya tetap sama, dan tembakan
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yang beruntun frdak berpengaruh pada maksud dari pertandingan ifu
sendiri, rneskipun bertentangan dengan fujuan utama.

Pasal: Apabila kedua peserta sepakat untuk memanah dalam
jumlah 5nng banyak maka hal ifu diperbolehkan, karena jika sesuatu

yang jumlahnya sedikit diperbolehkan maka diperbolehkan pula dalam
jumlah yang banyak. Namun jumlahnp tetap harus diketahui dan

disepakati oleh keduanya

Begifu pula jika mereka berdua sepakat unfuk memanah pada

saat-saat tertenfu di setiap harinya. Hal ifu diperbolehkan, . karena

fujuannya masih benar, sebab mereka dau salah safu dari mereka bisa

jadi telah lelah hingga kernampuan mernanahnya berkumng meskipun ia

sebenamya mahir dalam mernanah.

Namun jikapun mereka fidak menyebutkan syarat waktu

tertentu, hal itu juga diperbolehkan, natnun harus dimaknai sesuai

kebiasaan, yaifu di wakfu siang dan dengan segera, seperti halrrfra akad-

akad lainnya. Dengan demikian pertandingan ifu dimulai sejak pagi hari

dan diakhiri pada sore hari. Terkecuali ada sesuafu y.tng dapat

menghalangi jalannya pertandingan, misalnya ada Snng sakit, mendadak

ada irngin kencang, hujan, ataupun unfuk memenuhi kebufuhan seperti

makan, minum, shalat, buang hajat; dan lain sebagainya.

Apabila hari menjelang malam, maka pertandingan boleh

dihentikan, karena menurut kebiasaan yang berlaku pertandingan tidak

dilakukan di rmlam hari, oleh karena ifu ketika tidak ada qnrat tertentu

yang disepakati maka akadnya disesuaikan dengan kebiasaan yang

berlaku. Terkecuali jika mereka menyepakati unfuk tetap melanjutkan

pertandingan di malam hari, maka kesepakatan ifulah yang dijalankan

oleh mereka. Apabila suasana malam ketika ifu cukup terang, maka

penerangan tambahan tidak diperlukan, namun jika tidak cukup maka
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penerangan boleh ditambahkan dengan alat banfu lainnyd, seperti

lampu, obor, lentera, lilin, dan lain sebagainya.

Jika teriadi sesuafu yang menghalangi pertandingan, seperti

rintangan yang telah disebutkan di atas tadi, atau tiba-tiba saja ada btrsur

panah yang patah, atau anak panahnya, atau tali busump pufus, maka

pertandingan boleh dihentikan unfuk mengganti atau memperbaikinlp.

Apabila tidak mernungkinkan rnalo pertandingan boleh ditunda sampai

rintangannya sudah tidak ada lag.

Pasal: Apabila salah safu dari peserta terlihat seperti mencoba

unfuk mernperlambat julumla pertandingan atau melakukan sesuatu

fng tidak diperlukan, seperti menyeka busur panahnya, membersihkan

anak panahn5n, atau hal lain serncam ifu, dengan maksud unfuk

menjenuhkan lawan hingga terlupa berapa banyak target yang sudah

didapatkan atau hingga lawan menjadi hilang konsentrasinya, maka

peserta ifu harus dilamng berbuat demikian dan diminta agar segera

menembakkan panahnya, narnun tanpa dipaksa atau tergesa€esa

hingga membuafuiln terkejut dan menghilangkan konsentrasinya unfuk

memanah lagi.

Dilarang pula bagi tiap peserta unfuk mengucapkan sesuafu

yang mernbuat lawannya merasa kesenangan hingga seakan melayang-

la5nng di udara, misalnya dengan membangga-banggakan lawan,

berdendang lagu pujian, atau dalam bentuk lain, terhadap ternbakan

lawan yang bagus, ataupun menghinan5n ketika tembakannSn buruk,

atau memberitahukan s:akan ia sedang mengajarinp.

Begifupun dengan para hadirin lnng menonton pertandingan

itu, dimakruhkan bagi mereka unfuk memuji tembakan yang terkena

target ataupun menghina atau meneriakkan tembakan yang meleset,

karena akan membuat hati peserta lomba menjadi gundah.
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Pasal: Apabila antara kedua peserta terjadi silang pendapat

mengenai tempat berdiri dan tidak ada yang mau mengalah, maka harus

dilihat terlebih dahulu alasannya, apabila salah safu dari mereka

mengungkapkan alasan yang masuk akal, misalnya tempat yang

dipilihnya mernbelakangi matahari hingga tidak silau atau tempat yang

tidak diterpa angln yang cukup kencang, sedangkan peserta lain memilih

tempat yang menghadap matahari atau ada angin yang cukup kencang

ke arahn5n, maka hanrs didahulukan peserta yang alasannya cukup

masuk akal, lnifu mernbelakangi matahari atau tidak diterpa Angin
kencang, karena tempat seperti ifulah png biasanya dijadikan tempat

unfuk memanah. Terkecmli jika di awal mereka sudah menyepakati hal

sebaliknya, maka kesepakatan ifulah yang hanrs didahulukan,
sebagaimana meneruskan perlombaan pada malam hari.

Sdangkan jika kedua tempat setara keadaannya, maka tempat
yang hanrs didahulukan adalah tempat lnng dipilih pleh peserta

pertama. Lalu jika babak sudah berganti, dan pemanah kedua berhak

untuk m€rnanah lebih dulu rnaka ia boleh belganti tempat yang

dipilihnya.

PasaL Akad perlombaan memanah juga boleh dilalukan secam
berlamaah, karena diriwa5ntkan bahwasanla suafu k€fika Nabi $
sedang berlrlan melintasi tempat para sahabat beliau sedang'berlomba
panahan, dan beliau berkeinginan unfuk ikut berlomba bersama mereka,

lalu beliau berkata kepada mereka, "Ajo memanah, aku menzilih

be.rcarna lbnul Adm'." Dan para sahabat pun merErsa sungkan seraya

berkata, "Bagaimana mungkin kami dapat mernanah, sedangkan
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engkau memilih bersama hnul Adra"' Lalu Nabi $ berkata, " Ya sudah,

mananahlah, aku bqsama kalian t"-uu."32o HR. Buk*rari.

Dan juga karena jika pertandingan mernanah boleh dilakukan

oleh dua oftmg maka boleh puta ditat<ut<an oleh dua kelompok, karena

maksud dari perlombaan mernanah adalah mencari omng yang lebih

mahir dalam memanah, dan hal ifu dapat diperoleh meskipun dilakukan

antar dua kelompok. Sebagaimana hal itu dipeftolehkan pula dalam

pertandingan balap kuda. Seperti disebutkan dalam riwayat, bahwasanya

beliau pemah melombakan kuda pacuann!/a dari mulai Hafua sampai

Tsaniyah Wada, yang frraknya kira-kira enarn hingga fujuh mil, dan

beliau juga pemah melombakan kuda non pacuannla (kuda yang tidak

dipersiapkan unfuk berlomba paeu) dari mulai Tsaniyah Wada hingga

masjid bani Zuraiq, yang kira-hra berjarak safu milatau lebih-

Jika dernikian, maka safu kelornpok disetarakan hukumnya

dengan safu omng. Oleh karena itu apabila ada sejumlah omng yang

berkeinginan unfuk mengikuti perlombaan memanah, maka semuanya

dibagi menjadi dua kelompok saja.

Pembagian menldi dua kelompok ini disampaikan oleh Al

Qudhi, dan juga menjadi pendapat madzhab Syafi'i.

Namun ada kemungkinan tidak boleh seperti itu, karena

keahlian secam peroftmgan menjadi syamt dalam pertandingan,

sedangkan sebelum dilakukan test keahlian maka tidak dapat diketahui

kesetaraan keahlian dalam dua kelompok tersebut.

Jika menurut pendapat ini, apabila sudah dilakukan test keahlian

maka barulah setelah itu boleh dilakukan akad pertandingan. Sdangkan

menurut pendapat Al Qadhi, akad boleh dilakukan sebelum test

keahlian.

320 96411r tersebut diriwayratkan oleh Al Bukhari pada bab sejarah 16/35071,
dan juga oleh Al Baihaqi dalam kitab As-Sunan(lo/171.
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Bagaimanapun, pembagian kelompok tidak dapat dilakukan

dengan cara diundi, kq;ena bisa jadi safu kelompok diisi oleh orang-

oftmg yang mahir memanah semuanya, sedangkan kelompok lainnya

terdiri dari orang-orang yang tidak terlalu mahir, hingga inti yang

dimaksud dari pertandingan memanah menjadi bias.

Pembagian kelompok hendaknya dilakukan oleh dua orang,

ketua yang mereka pilih bersama-sama, lalu kedua orang tersebut

memilih safu persatu secara bergantian hingga akhim5n menjadi dua

kelompok yang setara jumlah dan kemampuannla. Tidak boleh hanya

safu kefua saia yang memilih unfuk dm kelompok tersebut. Dan tidak

boleh pula safu kefua memilih seluruh anggotanSa dalam safu wakfu

dengan tidak saling bergantian dengan ketua lain, karena bisa jadi ia
mernilih orang-omng yang paling mahir di antam mereka ke dalam

kelompoknya saja. Dan tidak boleh pula ketuanya hanya safu orang

unfuk dua kelompok tersebut, karena ia alon condong ke satu

kelompok hingga akan terjadi keributan. Dan tidak boleh pula kedua

kbfua memilih lebih dari safu omng dalam safu kali giliran, karena hal itu

akan menyebabkan ketidak adilan.

Apabila kedua ketua tersebut berselisih pendapat mengenai

siapa yang seharusnya memilih terlebih dahulu, rnaka hendaknya diundi

di antam mereka berdua.

Pasal Apabila seorang pemberi hadiah masuk ke
dalam salah satu kelompok.

Apabila seomng pernberi hadiah masuk ke dalam salah safu

kelompok, lalu kelompoknya terkalahkan, maka kelompoknya tidak

perlu menanggutlg sedikitpun hadiah yang dijanjikan oleh orang

tersebut, karena dia sendiri yang bertanggung jarab atas hadiah ifu.
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Kecuali jika sebelum pertandingan ia sudah bersepa*at dengan

kelompoknya untuk berpafungan atas hadiah tersebut.

Dan unfuk kelompok lawan yang mernenangi pertandingan,

maka sernua anggota kelompok tersebut harus mendapatkan bagian

hadiah tersebut, baik yang tembakan panahnya tepat pada sasaran

ataupun tidak menyenfuhnya, menurut salah safu pendapat.

Sedangkan menunrt pendapat lain, hadhh itu haqn dibagikan

kepada oftmg-orcng Snng terkena targefuiSTa saja, sedanglran mereka

yang panahnta tidak menyenfuhnya fidak mendapatkan apa-apa,

karena hadiah ifu hanp berhak diterima oleh pernanah yang terkena

sasaranqE. Berbeda dengan kelompok yang kalah, karena mereka

semua berkarnjiban unhrk pafungan, karena mereka sudah bersepakat

untuk sarrra-sama menanggungn!/a.

PasaL Anak panah yang digunakan harus sesuai
jumlahnSn dengan jumlah semua pemanah lnng ada.

Apabila pertandingan dilakukan antar dua kelompok, maka anak

panah yang digunakan harus sesuai jumlahnp dengan jumlah sernua

pemanah gnng ada dan setam seluruhnya. Apabila ada tiga omng dalam

safu kelompok, maka anak panahnya hanrs dapat dibagi tiga, jika ada

ernpat orang rnaka panahnya harus dapat dibagi ernpat, dan begitu

seterusnya. Sebab jika kurang.dari ifu, maka sulit bagi kelompok png
kekumngan panah unfuk ikut berlomba dengan baik.

PasaL Apabila pertandingan dilakukan antar dua ketompok, lalu

ada safu oftmg 5nng tidak dikenal masuk ke dalam satu kelompok,

narnun ia cukup baik dalam tral memanah, rnaka orang ifu boleh diikut
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sertakan. Ndmun jika tidak, maka akad pertandingannya harus

dibatalkan.

Apabila orang yang tidak dikenal itu telah dikeluarkan dari

kelompok tersebut, maka harus ada satu orang lain yang dikeluarkan

dari kelompok lawan, karena jumlah antar kelompok harus setara. Atau'

bisa juga kelompok yang mengeluarkan safu orang yang tidak dikenalifu

mencari satu orang lain yang dikenal dan diketahui cukup baik dalam

memanah sebagai penggantinya.

Namun jika ada yang mengatakan bahwa orang yang tidak

dikenal itu merupakan seorang pemanah, dan pertandingan sudah

dimulai, tapi dalam pertandingan itu temyata hasil panahannya kurang

baik, hingga kelompokn5n menyatakan 'kami pikir dia pandai memanah'

atau 'kami tidak tahu keahlian memanahnyra', atau temynta dalam

pertandingan ifu. ternyata hasil panahannya sangat baik, hingga

kelompok lawan menyatakan 'kami pikir dia tidak pandai memanah',

maka kalimat itu tidak berarti sama sekali, dan ia seakan sudafr mereka

kenal saja, karena syarirt dimasukkannlra seseomng ke dalam kelompok

memanah dalam suafu akad adalah mampu saja, yakni kemampuan

dalam memanah, bukan kernahiran.

Pasal: Dalam sebuah pertandingan tidak boleh dikatakan: 'mari

kita undi saja, apabila namarru keluar maka kamu yang jadi

pemenangnya', atau '..jika namarlu keluar maka aku yang jadi

pemenangnya'.

Juga tidak boleh pula dikatakan: 'kita memanah sekarang, tapi

jika salah satu dari kita panahnya menyentuh target maka law4nnya lah

yang menjadi pemenang', karena pertandingan memanah tersebut

pertandingan berhadiah, maka tidak boleh dilakukan dengan cirra diundi

ataupun memenangkan yang kalah.

@I - AI Mughni



Apabila kedua kelompok menyepakati bahwa si fulan harus

dipilih menjadi pemanah yang pertama unfuk kelompok satu dan si

fulan lainnya harus dipilih menjadi pemanah yang pertama untuk

kelompok dua, kemudian si fulan lain untuk pemanah kedua kelompok

safu dan si fulan lainn5n unfuk pemanah kedrn kelompok dua, ini

adalah kesepakatan batil dan tidak boleh diberlakukan. Sebab pemilihan

pemanah unfuk masing-masing kelompok ditenfukan oleh kefuanya

sendiri, sedangkan kelompok lawan tidak boleh ikut campur mengenai

pernilihan pemanah unhrk kelompok lain, jika mereka menyepakatinya

di awal maka kesepakatan itu fidak dapat dilaksanakan.

t.

PasaL Apabila ada dua orang yang bertanding panahan, dan

safu omng di antamnya adalah pemberi hadhh, lalu ada orang luar

berkata kepada pemberi hadiah itu: aku akan jadi sekufumu, dalam

untung ataupun rugi, iika kamu dikalahloftrnalo sepanrh hadiah akan

kutanggrrng, neunun iika kamu menang rnaka kamu harus memberikan

kepadaku sepanfi tndiah yang kamu janjikan pada launnmu. Hal-hal

semacam ini tdak dipelbol€hlcn

Begifu pula iitra pes€rta lombanya ada tga orang, terdiri dari dua

orang pemberi hadiah dan safu orang mulnllil,lorang ketiga 5nng tidak

boleh menjanjikan hadiah). lalu ada omrg tuar berkata kepada dua

orang penrberi hadiah: aku akan jadi sekufu kalian, dalam unfung

ataupun rugl, jika kalian dikalahkan maka separuh hadiah akan

kutanggung, namun jika kalian menang rnalo kalian harus mernberikan

kepadaku separuh hadiah png kalian janjikan pada lawanmu.

Ifupun fidak boleh, karena untr.mg dan rugi hanSn boleh

dirasakan oleh peserta pertandingan saja, scdangtran omng 1nng tidak

ikut serta mernanah fidak boteh m"rail trntung ataupun rugi.
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Apabila para peserta pertandingan bersepakat jika ada di antara

mereka yang duduk maka ia telah kalah bertanding. Inipun tidak boleh,
karena pemenang hanya ditenfukan melalui pertandingan, sedangkan

syarat tersebut bertentangan dangan tujuan pertandingan, maka tidak
boleh ada syiarat tersebut.

Pasal: Apabila sudah berlangsung pertandingan, talu salah safu
peserta temyata mendapatkan lebih banyak target png dikenainya, dan
tiba-tiba lawannya berkata: kita hilangkan saja poin lebihmu maka aku
akan memberikan serafus ribu kepadamu (maksudnya adalah diserikan
kembali poinnya hingga setara). Inipun tidak boleh dilakukan, karena
maksud dari pertandingan adalah mencari orang yang lebih mahir dalam
memanah, dan perbuatan seperti ifu akan membuat maksud yang ingin
dicapai menjadi hilang.

[-ain halnya jika mereka sepakat unfuk membatalkan atau
menyrdahi akad yang sedang berlangsung lalu menyepakati akad
Iainnya, maka hal itu diperbolehkan. Namun jika mereka fidak
membatalkan akad yang sedang berlangsung, dan tetap melanjutkan
pertandingan, hingga akhimya peserta yang unggul poin tadi
memenangkan pertandingan, maka ia berhak unfuk mendapatkan
hadiah, dan ia harus mengembalikan uang serafus ribu tadi jika ia
mengambilnSn.

PasaL Apabila kedua peserta pertandingan menyepakati agar

tembakan yang terhitung terkena sasaftm adalah tembakan khaumsil,

yakni yang penting hanya terkena target saja bagaimanapun
keadaannya, selama bagian panqh yang terkena target adalah bagian

ujungnya yang tajam, karena jika hanya terkena bagian tengahnya atau

bagian pangkalnya saja, misalnya panah ifu ditemukan menemp.el pada
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target narnun dalam keadaan terbalik, maka tembakan ifu tidak terhifung

telah terkena target, karena hal itu dihifung sebagai kesalahan.

Apabila ada panah yang patah menjadi dua, dan hanya setengah

bagran panah itu saja png terkena target, maka itupun tidali dihifung

telah terkena target.

Apabila targebrya berupa sebuah kulit yang dipenuhi jahitan

karena terkoSrak-koyak, seperti halnya baju compang-camping yang

ditambal di cana-sini, lalu panah salah satu peserta terkena tambalan

tersebut, maka harus dilihat terlebih dahulu slnratss5nrat yang mereka

sepakati, jika mereka hanya harus terkena target saja, tidak

mengiliatnya dengan qnrat harus selain tambalan, maka panah tadi

terhifung terkena target, karena tambalan ifupun merupakan bagian dari

target.

Adapun jika panahnya terkena ganfungan dari target tersebut

(y&i pengait atau semacam paku 5nng digunakan unfuk 
. 
penahan

target agar tidak jatuh), maka panah itu tidak terhitung telah terkena

target, karena ganfungan bukan berbahan kulit yang dijadikan target.

Pasal: Apabila target ditiup oleh angin dan temyata
panahnya tertancap pada tempat target.

Apabila target ditiup oleh angin dan temyata panahnya

tertancap pada tempat target yang sudah tidak ada targetnya, maka

panah itu terhifung telah terkena target jika syamt yang mereka sepakati

adalah khawasil (yakni hanya terkena target saja bagaimanapun

keadaann5n), karena jikapun target itu masih berada di tempatnya maka

pemanah itu tentu sudah mengenainya

Namun jika syarat yaing mereka sepakati adalah khaunsiq(yul*i

terkena target dan menancap), maka menurut Al Qadhi harus dilihat
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terlebih dahulu, apabila targetnya cukup kokoh, maka panah yang

terkena tempatnya semula dihifung sebagai poin tambahan baginya,

karena jikalau target ifu tidak bergerak maka pastilah akan dikenainya.

Tapi jika tidak cukup kokoh maka tidak dihitung sebagai poin

tambahan. Namun jika targetnya kokoh, natnun panahnya tidak

menancap, atau karena cara memanahnya yang tidak cukup kuat, maka

poin tidak diberikan kepada pemanah dan tidak pula kepada lawannya,

karena kita tidak tahu apakah panah itu akan menancap na{a target;ika

target ifu tetap berada di tempatnya atau tidak.

Begitulah pendapat png dinlntakan pula oleh Imam Syaf i.

Sedangkan menurut Abu Al Khaththab, apabila mereka

menyepakati syarat target khavnsiq (!,akni terkena target dan

menancap), maka panah lpng menan@p di tempat semula target

tersebut tidak dihitung sebagai poin untuk pemanah dan tidak pula bagi

lawannya, karena kita tidak tahu apakah panah itu akan menancap pada

target jika target itu tetap berada di tempatnya atau tidak. Namun jika

panah ifu menancap di tempat lain, tidak terkena target dan tidak pula

menancap di tempat semula target, maka poinnya didapatkan oleh

lawan, bukan unfuk pemanahnya, karena ia melakukan kesalahan.

Pasal: Apabila pemanah telah melepaskan anak panahnya lalu

anak panah itu tidak terkena target dikarenakan ada penyebab non

teknis, misalnya karena patahnya busur, atau putusnlp tali busur, atau

ada hewan yang tiba-tiba datang menghalangi anak panahqn unfuk

mencapai sasaran, atau tiba-tiba ada angin kencang yang men<Jrbangkan

anak panahnya ke tempat lain, maka babak itu ia fidak dihitung telah

memanah, karena kesalahan bulon terletak pada kemahirannya

memanah namun karena ada penyebab lain non teknis.
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Al Qadhi menambahkan: Jikapun panahnya terkena sasaran,

maka ia tetap tidak mendapatkan poin, karena jika babak ifu tidak dapat

menjadi poin bagi lawan ketika panahnya tidak terkena target maka

tidak dapat pula menjadi poin unfuk pemanah ketika mengenainya. Dan

juga karena jika angin yang menerbangkan anak panahnya bisa

memalingkan fujuan ke tempat yang lain ketika seharusnya tepat ke

sasaftm maka angin ifu iuga bisa menerbangkannya ke sasamn ketka

seharusnya menyasar ke tempat lain, hingga terkenanya target oleh

panah tersebut bukan karena kernahirannya memanah melainkan

karena angin yang mernbawa panahnya ke sana.

Namun jika angtn yang berhembus hanya angln biasa yang

sepoi-sepoi, dan biasanln angin seperti itu fidak berpengaruh pada

kecepatan dan ketepatan panah yang dilepaskan, maka angin ifu fidak

dapat dijadikan alasan untuk tersasar atau tidaknya panah peserta

lomba, karena angin tidak mungkin ditiadakan sama sekali dari udam,

dan juga karena angin 5nng melambai biasanya tidak mempengaruhi

pelesatan panah kecuali jika tembakannya memang lemah dan tidak

berguna.

Pasal: Apabila kedua peserta pertandingan

menyepakati syarat l<hawasiq, yakni panah yang terkena

target dan menancap pada target, maka ketika ada panah yang

terkena target dan panah itu tetap menancaP di sana maka poinnya

terhitung untuk pemanahnya. Namun jika hanya tergores saja dan tidak

menancap, mala poinnya fidak dihitung untuk per:nanah melainkan

untuk lawannya. Sedangkan jika panah itu menembus target, mal<a

poinnya terhifung untuk pernanah, karena penembtrsan terhadap target

dikarenakan kencangnya laju panah yang dilepaskan, maka penembusan

ifu lebih mantap daripada hanya menancap saja.

AI Mughn' - l4s? I



Namun jika targetnya terkena secara khawariq, yakni terlubangi
namun setelah itu panahnya jafuh dari target, maka ada dua pendapat,

Pertama dihitung poin untuknya, karena ia telah melubangi
target yang sebenamya memenuhi syarat l<hawasiq, namun karena
alasan tertenfu panah ifu fidak menancap pada target tersebut, misalnya

karena terlalu luasnya ukuran lubang yan$ dibuat panah tersebut, atau

karena hal lain semacarnnya.

Kdua: tidak dihifung poin unfuknya, karena mereka sudah

menyepakati sSamt khawmsiq, hingga panah ifu harus benar-benar

menancap pada target tersebut.

Adapun jika terhalangnp panah unfuk meftncap pada target
dikarenakan pertemuannya dengan sesuafu png cukup keras, misalnya

kayu, bafu, tulang, tanah keras, atau semacarnnya, rnaka ada dua
pendapat, seperti dua pendapat yang telah disebutkan di atas. Hanya
saja, poin yang tidak diberikan kepada pemanah tersebut juga tidak
diberikan kepada lawannya, karena benar-benar ada penghalang yang

mencegah panah ifu unfuk menancap pada targeilnSa, hingga hukumnya
mirip dengan hukum jikalau panahnya tidak sampai ke fujuan karena
disebabkan sesuafu yang non teknis.

Apabila mereka berbeda pendapat mengenai adanya
penghalang, maka harus dilihat terlebih dahutu, jika mereka berdua

mengetahui ada lubang di sana, baik dengan cara kesepakatan ataupun
dengan bukti, maka mereka harus melihat secaftr langsung ternpat
lubang tersebut, apabila tidak ada sesuafu yang dapat mencegah panah

itu unfuk menancap pada target maka lawanngn dibenarkan, sedangkan
jika memang ada sesuafu yang menghalansi panah itu unfuk menancap

makd*pemanahnF yang benar, dan mereka tidak perlu melakukan
sumpah, karena keadaannya dapat dilihat secara langsung benar
tidaknya.
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Namun jika mereka tidak mengetahui ada lubang, tapi mereka

sepakat bahwa panah itu telah mengenai targetnya, dan di belakang

target itu fidak ada sesuafu yang menghalangl panah unfuk dapat

menancap, maka klaim lawan yang benar, tanpa perlu bersumpah pula,

karena pemanah pun mengakui bahwa pada target itu tidak ada

lubangn5n dan di belakangnya tidak ada penghalang

Sedangkan jika ada perghalang di belakang target, sedangkan

lawan bemlasan bahwa panah peserta tersebut tidak mengenai

penghalang di belakang target, maka Snng dibenarkan adalah klaim

tawan di bawah sumpah, karena manang hukum awalnya tidak terkena

apa-apa, dengan kemungkinan klaim dari peserta tersebut yang

terbantahkan dengan sumpah lawan. Dan jika lawan mengklaim bahwa

lubang yang ada bukanlah akibat panah peserta, maka klaim tersebut

pula yang dibenarkan, dengan di bawah sumpah pula.

PasaL Apabila kedua peserta pertandingan menyepakati syarat

khawasiq (terkena target dan menancap), lalu ada panah dari tembakan

seorang peserta terkena sebuah lubang yang sudah ada pada target

hingga lubang ifu semakin besar dan membuat panah itu menancap di

belakang target dan bersandar pada target, maka harus dilihat dulu,

apabila bagian belakang target cukup kokoh seperti halnya target, maka

poinnya dihifung unfuk pernanah, karena diyakini kalau saja tidak ada

lubang pada target maka panah itu pasti akan menancap di sana.

Sedangkan jika bagian belakang target terbuat dari tanah maka tidak

dihifung poinnya unfuk pemanah dan tidak pula unfuk lawannln, karena

kita fidak tahu apakah panah itu akan menancap pada target jika

mengorainp dengan hnt ataulah fidak.

Jika panah yang dilepaskan oleh seorang peserta menernbus

lubang yang sudah ada pada target dan menancap pada bagian

)
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belakang target dengan membawa sekelumit bagran dari target, lalu

pemanah mengatakan: Panahku sebenamya menancap di target, dan ini
ada bagian dari target yang dibawa oleh panahku, tapi karena kekuatan

tembakanku makanya panahku menancap di bagian belakang target.

Namun lawannya membantah dan berkata: Sekelumit bagian ifu
memang sobekan dari target, tapi sudah ada di belakang target

sebelumnnya. Jika dernikian, apabila diyakini bahwa target yang disasar

sebelumnya baik-baik saja, tidak ada sobekan sebelumnya, maka yang

dibenarkan adalah klaim dari pemanah, sedangkan jika mereka

memperdebatkan ifu maka Al Qadhi berpendapat, situasinya sama

seperti situasi sebelumnya. Apabila bagian belakang target tidak kokoh,

maka tidak dihitung sebagai poin unfuk pernanah, sedangkan jika kokoh

maka dihitung poin unfuknya.

Apabila ada panah !/ang dilepaskan oleh seorang peserta

menancap pada target namun menempel di atas sebuah panah yang

sudah ada di sana, maka poinnya tidak dihifung untuk pemanah dan

tidak pula unfuk lawannya, karena kita tidak tahu secam 5nkin kalau

tidak ada panah yang sudah menancap pada target ifu apakah panah

yang dilepaskan peserta tersebut akan tetap menancap ataukah akan

terjatuh.

Pasal: Apabila ada seseomng berkata kepada pemanah:

Panahlah target ifu, apabila kamu mengenainyra maka aku akan

memberikanmu hadiah sebesar lima puluh ribu. Tantangan seperti ini

dibenarkan, karena hadiah yang diberikan termasuk dalam hukum upah

atas suafu pekerjaan, karena penantang akan mengeluarkan sejumlah

uang kepada pemanah untuk melakukan suafu perbuatan yang

diperintahkan. Namun ini tidak termasuk pertandingan memanah,

karena pertandingan memanah dilakukan paling sedikit oleh dua orang
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ataupun oleh dua kelompok yang sama-sama saling memanah target

dan hadiah diberikan kepada omng atau kelomp<ik yang

mem€nanginya

Jika orang tersebut berkata kepada pernanah: Parnhlah target

itu, apabila kamu mengenainSa rnaka aku akan mernberikanmu hadiah

sebesar lima puluh ribu, namun jika kamu meleset maka kamu harus

mernberikan hadiah kepadaku sebesar lima puluh ribu juga. Tantangan

seperti ini tidak dibenarkan, karena masuk dalam bab taruhan.

Jika orang tersebut berkata kepada pemanah: Panahlah target

itu sebanyak sepuluh kali, apabila sebagian besar ternbakanmu

mengenai target ifu maka aku akan memberikanmu hadiah sebesar lima

puluh ribu. Tantangan ini dibenarkan, karena orang tersebut akan

memberikan hadiah bagi pemanah dengan syarat sebagian beqar panah

yang ditembakkan terkena target yang dimaksud. Sebagian besar yang

dimaksud adalah lebih dari separuh, yakni mulai dari enam hingga

sepuluh.

Jika orang tersebut berkata kepada pemanah: Panahlah target

itu sebanyak sepuluh kali, apabila sebagian besar tembakanmu

mengenai target itu maka aku akan mernberikanmu hadiah unfuk setiap

tembakan yang terkena target sebesar lima puluh ribu. Tantangan ini

juga dibenarkan. Begifu pula jika orang itu berkata: Panahlah target itu

sebanyak sepuluh kali dan aku akan memberikanmu hadiah untuk setiap

tembakan Sang terkena target sebesar lima puluh ribu. Begifu juga

apabila orang ifu berkata: Panahlah target ifu sebanyak sepuluh kali,

maka aku akan memberikan hadiah sebesar lima puluh ribu jika kamu

dapat melakukannp kurang dari sepuluh menit.

Atau dengan kalirnat-kalimat lain sernacam ifu. Semua ifu

diperbolehkan karena hadidh atati upah itu dib€rikan dengan timbal

balik kejifuan dalam memanah. Dan hukumnl;a setara seperti jika
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sqseorang berkata: Ambilkan aku air dari sumur ini maka aku akan

memberikan safu kilo mangga untuk setiap ernber yang kamu ambil.

Atau seseorang berkata: Barangsiapa yang dapat mengembalikan

hamba sahayaku yang melarikan diri, maka aku akan memberikan

hadiah sebesar serafus ribu untuk setiap hamba sahaya yang dibawa.

lain halnya jika omng tadi berkata: Panahlah target ifu sebanyak

sepuluh kali, dan setiap kesalahan ypng kamu buat (pkni tidak terkena

target) maka aku akan memberikan hadiah unfukmu sebesar lima puluh

ribu untuk setiap kesalahan. Ini tidak boleh, karena pemanah ifu tidak

perlu melakukan apa-apa unfuk mendapatkan hadiah ifu.

Pasal: tidak menyebutkan jenis busur yang digunakan.

Apabila disepakati suatu akad pertandingan lomba panahan,

natnun kedua peserta tidak menyebutkan jenis busur yang digunakan,

maka menurut Al Qadhi akad itu tetap sah, asalkan busur yang

digunakan setara, apakah busur buatan fuab ataukah busur buatan

asing.

Namun pada kesempatan lain Al Qadhi melarang hal ifu, hingga

mereka menyebutkan jenis busur yang digunakan unfuk memanah saat

berakad, karena dengan tidak menyebutkannya bisa jadi akan membuat

perselisihan nantinya. Dan kemungkinan perselisihan ifu sangat mungkin

diantisipasi sebelumnya dengan cara menentukan jenis busur g.ang akan

digunakan, oleh karena itu wajib hukumnya menenfukan busur pada

saat berakad.

Apabila kedua peserta lomba bersepakat unfuk menggunakan

busur nasSnb, maka akadnya sfr, dan pertandingan itu harus

,n"njgunukan busur buatan asing, karena ifulah yang dimaksud dengan

kata nasya6, sedangkan untuk busur buatan fuab disebut dengan kata

an-nabl. Apabila sudah ditentukan jenis busumya, maka tidak boleh lagi
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berganti ke busur 5nng lain selama pertandingan, karena boleh jadi salah

safu dari mereka lebih mahir unfuk menggunakan safu jenis busur saja,

dan tidak unhrk br.rsur yang lain.

Jika mereka berdm menenfukan pada akad pertandingan unfuk

menggunakan di antam kedua busur tdrsebut, maka akad ifu fidak sah,

karena penenfuan mereka ifu tidak menenfukan dengan jelas busur png
mana lnng sebenamlra ingin mereka gunakan.

Apabila mereka berdtn bersepakat agar salah safu dari mereka

menggunakan busur nas5ab sedangkan yang lain dengan busui an-nabl,

atau salah satu dari mereka menggunakan busur yang pendek

sedangkan yang lain dengan busur yang panjang, maka ada dua

pendapat,

Pertama: Akadnp sah, karena keduanya sarxr-sarna btsur,

maka pertandingan tetap boleh dilakukan meskipun jenis busumSn

berbeda, seperti halnf kuda dan unta.

Inilah pendapat Al Qadhj dan Imam Syafi'i.

Kdua: Akadnya tidak sil, karena pertandingan yang

menggunakan busur yrang berbeda dapat mempengaruhi nilai yang

didapatkan. Begifupun dengan hukum pertandingan antam dua jenis

hevuan 3nn! berbeda, 3pifu kuda dan unta yang disebutkan oleh

pendapat pertama.

PasaL Dari pernyataan Ahmad yang eksplisit dapat diambil

kesimpulan bahwa ia menrperbolehkan pernanah unfuk menggunalon

busur buatan Persia, dan -ia iuga menyatakan bahun perlombaan

panahan juga boleh menggunakan busur tersebut.
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Namun Abu Bakar bin Ja'far berpendapat bahwa penggunaan

busur buatan Persia dimakruhkan, karena diriwa5ntkan dari Nabi $,
bahwasanya ketika suafu kali beliau melihat ada seseorang

menggunakan busur buatan Persia beliau berkata, "Buanglah busur ifu,

karena busur ifu telah terkufuk. Pakailah oleh katian busur Amb dan

tombak Am\ karena dengan kduanglah agama Allah akan temngl*at,

dan dengan keduanglah Allah manemptkan katian di muka g*ri."321

HR. Al Atsram.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, ijma ulama terkait pembolehan memanah dengan

menggunakan busur tersebut dan pernbolehan membawanya.

Busur itu digunakan di segenap wilayah Islam dan banyak

digunakan oleh pasukan Islam ketika berjihad di zaman kita sekarang

ini.

Adapun mengenai hadits Nabi $, kemungkinan besar beliau

mengutuk unfuk saat ifu saja bagi orang yang membawanya, karena
pada zaman ifu hanya orang asing yang menggunakan busur tersebut,

dan orang asing ifu belum masuk Islam ketika ifu, Dan beliau melarang

orang-orang Arab unfuk membawanya ketika itu karena ketidak tahuan

mereka tentang penggunaan busur tersebut, oleh karena itulah beliau

memerintahkan unfuk menggunakan busur yang mereka ketahui
penggunaannya.

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwasanya ada sejumlah orang yang

memperbolehkan menggunakan'busur buatan Persia dengan dalil firman
Allah &, "Dan dmgan segala unfuk

menghadapi merel<a dengan kel<uatan yang kamu miliki.." (Qs. Al
Anfaal [8], 60), yakni dengan semUa kekuatan yang ada, termasuk juga

321 gu6i1r tersebut diriwayatkan oleh hnu Majah pada bab iihad (2/2BlOl.
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busur buatan Persia, karena busur tersebut masuk ke dalam keumuman

perintah pada ayat itu.

L777.Masalah: Abu Al Qasim berkata: Larangan bagi

penunggang kuda unfuk membawa kuda lain selain kuda

yang difungganginln agar kuda tersebut dapat memacunya

lebih cepat unfuk berlari, dan larangan untuk meneriaki

kuda (agar lebih kencang larinya) saat perlombaan sedang

berlangsung. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi $, beliau

bersaMa, 'Tidak perlu ada penyokong (ianab) dan tidak

perlu juga .sl.tara sokongan (ialab)."

Yang dimaksud dengan ianab pada hadits Nabi $ tersebut

adalah kuda pendamping yang dibawa oleh pembalap kuda untuk

mendampingi kudanya tanpa ada orang yang mengendarainya. Kuda

pendamping ifu biasanya digunakan unfuk menyemangati kuda 5nng

sedang ditunggangi agar lebih cepat dolam berlari.

Itulah makna png dapat disimpulkan dari pemyataan Al Khimqi

di atas.

Sementara Al Qadhi berpendapat, bahwa makna ianabadalah,

seekor kuda cadangan yang dibawa oleh seorang pembalap unfuk dapat

ditunggangi sebagai ganti kuda pertama kefika sudah hampir mencapai

garis finish, karena kuda tersebut masih semangat dan.belum terlalu

lelah.

Ibnul Munzir menanggapi rnaknl tersebut berkata: Ifulah makna

yang disampaikan olehnya, natnun aku tidak yakin itu benar, karena

kuda png digunakan dalam sebuah perlombaan hanrs ditenfukan

terlebih dahulu kefika akad,.oleh karena itu apabila seoftmg panbalap

sudah menentukan kuda yang akan digunakan maka ia tidak boleh

menggantinya dengan kuda lain pada saat perlombaan berlangsung.
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Dan juga karena ketika seseorang mengganti kudanya ketika

perlombaan berlangsung bisa jadi akan memakan waktu png cukup

lama hingga pembalap lain akan memenangkan perlombaan ifu, bukan

karena lebih cepat, namun karena pembalap lain sibuk mengganti

kudanya. Dan juga karena maksud dari balapan kuda adalah untuk

mengetahui cepatnya Iari seekor kuda pada safu ronde secara penuh,

oleh karena itu jika seorang pembalap mengganti kudanya ketika

hendak mencapai garis finish maka maksud itupun tidak tercapai.

Sedangkan yang dimaksud dengan j,alab adalah berteriak di

belakang kuda yang sedang berlari dan membtnt kegaduhan untuk

menyemangatinya agar berlari lebih kencang.

Begifulah makna yang disampaikan oleh imam y4g.ezz

Riwayat dari Abu Ubaid juga menyebutkan makna seperti ifu.

Namun ada pula riwayat lain yang menyebutkan makna: pemungut

zakat yang mengur4pulkan pemilik heuran temak unfuk mengambil

zakahrya.

Sementara Qatadah berpendapat bahwa jalab 1fu maknanya

tidak jauh beda seperti janab.

Namun pendapat pertama lebih tepat, sebagaimana

diriwayatkan dari Imran bin Hushain, dari Nabi $, beliau bersabda,

" Tidak perlu ada penyokong (ianab) dan tidak perlu juga suam sokongan

(jalab) pada pertandingan balapn kuda.n323 HR. Abu Daud.

Dan disebutkan pula pada hadits yang diriwayatkan dari Ali

terkait perlombaan balap kuda ini, yang mana di akhir riwayat itu Ali

mengatakan, "Dan ingatlah, dalam Islam tidak perlu ada penyokong

(y.&ti kuda lain yang menyokong kuda yang ditungganginya), tidak perlu

322 Pendapat tersebut diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab As-Sunan
(70/21,221.

323 6u611r tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud pada bab jihad t3/2587).

@I .- Al Mughni



ada suara sokongan (yakni teriakan unfuk menyokong kuda agar lebih

cepat berlari), dan jangan m€nrilmk."324

Diriwayatkan pula, dari lbnu Abbas, dari Nabi $, beliau

bersaMa, "Elanngsiap jang babuat sokongan tahadap kuda sat
perlombaan maka k bulcanlah tqrnasuk l<arr 1*i1u."325

324 Hadits tersehrt dirttmptlon oleh AbTrmdd pada bab nilGh (3/1123),
dan juga oleh Ahmad dahm kitab Musnadnya (4/4391.

32s Hadits itu dis€butlon oleh Al Haitsaml dalam kitab Al Maima 15/2651;.
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KITAB SUMPAH

Sumpah termasuk dalam syariat Islam, adapun dasar dan

ketetapan hukumnya berasal dari Al Qur'an, hadits Nabi $, dan ilma

para ulama.

Untuk dasar hukum dari Al Qur'an, di antamnya firman

Allah S, "Nlah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-

sumpahmu Wng tidak .disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia

menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah 5nng kamu sengaja."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 89), juga firman Allah $, "Dan janganlah kamu

melanggar sumpah, setelah diikrarkan." (Qs. An-Nahl t16l: 91).

Nabi $ juga sering diperintahkan oleh Allah & untuk

menyertakan sumpah dalam kalimatnya, yaitupada tiga ayat berikut ini:

Pada firman Allah &, "Dan mereka menangnkan kepadamu

(Muhaminad), 'Benarkah (adzab Wng dijanjikan) itu?" I{atakanlah, "Ya,

demi Tuhanku, (adzab) ifu pasti benar dan kamu sekali-

kali tidak dapat menghindar." (Qs. Yunus [10]: 53).

' Juga pada firman Allah &, uDan oftng-onng 5nng kafir

berkata, "Hari Kiamat ifu tidak akan datang kepda kami." Katakanlah,
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'Pasti datang, demi Tuh)nku yang mengetahui gng gaib, Kiamat ifu
pasti akan datang kepadamu." (Qs. Saba [34]: 3).

Dan juga pada firman Allah &, " Orang-omng Snng kafir

mengim, bahwa mqeka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah

(Muhammad), "Tidak demikian, demi Tuhanku, kamu Psti
dibangkitkan, kenudian diberitakan semua 5ang telah kamu keriakan."

(Qs. At-Taghabun 1,6q1, Zl.

Adapgn untuk dasar hukum dari hadits Nabi $, di antaranya

sabda beliau,

6)G,b;rWl
,
qAk'?'$

z\/o

v hr ,n bt i,,i Jt

$$t*foi*t;G?
"Demi Allah, sesungguhnga aku insg Allah tidak bersumpah

terhadap suafu perbuatan (kecuali menepatin5n), namun jika aku melihat

ada 5nng lebih baik daripda perbuatan ifu, maka aku akan melakul<an

Snng lebih baik ifu dan menanggalkan sumpahku dengan menanggung

kafamhSn." (Muttafaq Alaih).

Kalimat sumpah yang sering diucapkan oleh Nabi $ adalah

kalimat wa mushanifil quluub (demi Tuhan yang memalingkan hati) dan

wa muqallibil quluub(demi Tuhan yang membolak-balikkan hati).32s

Dan banyak lagi ayat dan hadits yang berkaitan dengan sumpah

selain ayat dan hadits di atas.

326 9u616 mengenai hal itu diriwaptkan oleh Al Bukhari pada bab tauhid

173/7397), juga oleh At-Tirmidzi pada bab nadzar (4/75401, juga oleh An-Nasa'i
pada bab sumpah dan nadzar (7/3770,3771), juga oleh Ibnu Majah pada bab
kafarah (L/20921, juga oleh Ad-Darimi pada bab nadzar (2/2350''1, dan juga oleh
Malik dalam N Muunththa' (2/L4/480').
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Para ulama dan segenap umat islam juga sepakat bahwa

sumpah ifu termasuk dalam syariat Islam, dan ifu merupakan ijma

mereka.

Pasal: Sumpah bagl setiap mukallaf yang tidak
terpaksa melakukannlp dan menginginkann5;a hukumnS;a

sah, dan tidak sah jika dilakukan oleh kanak-kanak, orang

gila, ataupun orang yang sedang tidur, sebagaimana dirivrnyatkan dari

Nabi $, beliau bersabda "Te.rangkat sexnua bHif dari tiga golongan

umatku.."

Dan juga karena sumpah menrpakan suatu ucapan yang terkait

dengan kewajiban pemenuhan hak, maka tidak sah hukumnya jika

diucapkan oleh selain mukallaf, seperti halrUa sebuah ikrar.

Adapun unfuk orang yang sedang mabuk, ada dua pendapat

terkait hukum sumpahnya, dan yang mendasari perbedaan ifu adalah

perbedaan pendapat apakah orang yang sedang mabuk ifu termasuk

omng yang mukallaf atau tidak.

Sedangkan unfuk orang yang dipaksa untuk bersumpah,

menurut kami hukumnya juga tidak sah.

Pendapat itu pula yang dinyattrkan oleh Imam Malik dan Imam

Syafi'i.

Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang dipaksa

tetap sah sumpahnya, karena orang tersebut termasuk dalam kategori

mukallaf, maka tetap sah seperti halnya orang yang tidak dalam

paksaan.

Adapun tandasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwapt Abu Umamah dan Watsilah bin Asqa,

bahwasanya Nabi $ pemah bersabda,
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i z )'-, i 'w-)#*bd,
"Tidak ada sumph dari onng 5nng dipk2."327

Dan juga karena sumpah adalah sebuah ucapan yang harus

dipertanggung jawabkan, sedangkan orang lnng dipaksa untuk

bersumpah sudah terangkat dosanya dan tanggung jawab atas

sumpahnya ifu, sebagairnana kalimat kufur yang diucapkan oleh omng

yang dipaksa.

PasaL Sumpah !/ang diucapkan oleh orang kafir juga

dianggap sah.

Sumpah 5lang diucapkan oleh orang kafir juga dianggap sah,

dan mereka juga diharuskan unfuk menanggung kafamtrya jika

melanggar sumpah tersebut, baik pelanggamn ifu dilakukan ketika masih

kafir ataupun sudah memeluk agama Islam.

BeSitulah pendapat gang dinyatakan pula oleh Imam Syafi'i dan

Abu Tsaur.

Sementam Ibnul Munzir hanya mengharuskan mereka unfuk

menanggung kafamt jika pelanggaran sumpahnya dilakukan setelah

memeluk agama Islam. 
,

Sedangkan Ats-Tsauri dan ulama madzhab Hanafi berfendapat,

bahwa sumpah png diucapkan oleh orang kafir tidak sah, karena

mereka bukan termasuk mukallaf.

Adapun landasan Sang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahuasanya Umar pemah bemadzar di rnasa

327 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab Sunannya
(4/1711. Namun hadits ini palsu, sebagaimana tercantum dalam kitab Dhaif Al
Jami (4903).
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jahiliyahnya untuk beri'tikaf di Masjidil Haram, lalu setelah ia memeluk

agama Islam Nabi $ memerintahkannya untuk menunaikan nadzar

tersebut.

Dan juga karena orang kafir juga dapat bersumpah,

sebagaimana disebutkan pada firman Allah tfi, "Maka hendaHah (wasiat

itu) disal<sikan oleh dua omng Wng a(il di antan kamu, atau dua orang

Snng berlainan (agama) dengan kamu. Jika kantu dalam pegalanan di
bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan

kedua saksi itu setelah shalat, agar keduan5n bersumpah dengan

nama Allah." (Qs. Al Maa'idah tSl: 106).

Kami tidak membenarkan bahwa omng kafir bukan termasuk

mukallaf, karena mereka tetap berkauajiban untuk melaksanakan ibadah

sebagaimana halnya orang beriman, hanya saja mereka digugurkan

semua kewajiban ibadahnya semasa kafir ketika mereka sudah memeluk

agama Islam. Sedangkan selain masalah peribadatan, seperti nadzar dan

sumpah, maka hukumnlra tetap harus dijalannya dan masih tetap dipikul

oleh mereka

Pasal: Tidak boleh bersumpah dengan selain nama
Allah atau sifat-Nya.

.Misalkan saja bersumpah atas nama ayahnya, atau atas nama

Ka'bah, atau atas nama sahabatnya, atau atas nama seorang imam, dan

lain sebagainya (misalnya dengan bersumpah: demi langit dan bumi aku

akan mengambilair dari sumur ifu).

Imam Syafi'i berkata: Aku khawatir hal ifu termasuk sebuah

perbuatan maksiat.

Ibnu Abdil Barr menyatakan: Hal ini adalah sebuah dasar hukum

yang disepakati oleh seluruh ulama dan menjadi ijma mereka.
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Namun sebenamya ada iuga yang berpendapat bahvOa hal itu
diperbolehkan, karena Allah & sering bersumpah dengan menggunakan

nama makhluk-Nya, misalnya, "Detni (rombongan malaikat) 5nng
berfuris bqsaf-saf." (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 1), atant, "Demi (malail<at-

matail<at) gns diutus unfuk membwa kebaikan." (Qs. ru Mursalat [77]:

1), atau jtga, "Danti (nalaika| tang mencabut (rypua) dengan kems."

(Qs. An-Naziat [79]: 1), dan lain sebagainya.

Nabi $ juga pemah berkata kepada omng A'rabi, "Demi

a5nhn5a, dk temasuk omng trurg akan bhagia di hari kkmat nanti iika
ia benar-bqar melakul<an ap gang ia latakan."

Juga disebutkan pada riwayat dari Abu Al Uq2ara, "Dqni
alalunu, l<alaupun kamu mengrunbelihnSa melalui pha hevnn.ifu maka

aku akan mempubolehkann5n unfukmu."

Adapun landasan Snng mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwa5nt dari Umar bin Khaththab, bahwasanya Nabi $
pemah kedapatan Umar sedang bersumpah atas nama ayahnya, lalu

Nabi berkata, "sesungguhryn Allah & melamng kalkn untuk

bersumph dengan mengatas namakan agh kalian. Bamngsiap jang

hendak maka bercumphtah abs nama Allah abu tidak

sama sel<ali." lalu Umar setelah menyampaikan hadits ini

berkata: Aku tidak pemah bersumpah lagi dengan mengatas namakan

ayahku, baik kalimatku secam langsung ataupun ketika memberitahukan

riwayat seseorang.

Diriwayatkan pula, dari hnu Umar, bahwasangp Nabi $ pemah

bersaMa, "Ehmngsiapa 5ang betsumph dengan selain nama Allah

maka ia telah menyekutukan-Np." Setelah meriwayatkan hadits ini At-

Tirmidzi berkata: Hadits ini tergolong hadits hasan.

Diriwayatkan pula, i*i NuUi,S, beliau bersabda, "hmngsiapa

yang bercumpah atas nama lata dan Uza (dua berhala sqembahan
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kaum musyrikin Quraisy), maka katakanlah: laa ilaaha illallaah (tidak ada

Tuhan melainkan A[ah)."328

Diriwayatkan pula, dari Nabi $, beliau bersabda, "Bamngsiapa

yang bersumpah dengan menggunakan agama selain Islam (misaln5a:

aku bersumpah akan melakukan anu jika tidak maka aku beragama

Yahudi), padahal ia berbohong (lnkni han5a bercanda), maka dia sudah

menjadi seperti yang dikatakannya 6akni bemgama Yahudi, namun ini
han5alah kecaman tnng sangat kens dari Nabi fu agar hal ifu tidak

dilakukan)."32e (Mu tta faq Alaihl

Pada riwayat lain disebutl<an, "Bamngsiapa lang bersumpah

bahwa ia telah melepaskan diri dari agama Islam (misalng: aku

bersumph akan melakul<an anu jika tidak maka aku keluar dart agama

Islam), jika maksudn7n berbohong maka ia tetap seperti jang
dikatakann5n, dan jika ia tidak berbohong (tnkni ia memang benar-

benar melakukan hal itu) maka ia tidak kenbali dalam agama Islam

dengan selamat (akidahnya, 5nkni ia telah berdosa bqar karena

menyepelekan permasalahan agamanp melalui sumpah Wng
diucapkan)."330 113. Abu Daud.

Adapun terkait dengan sumpah Allah dengan menyebut

makhluk-makhluk ciptaan-Nya, itu merupakan pembuktian atas kuasa-

Nya dan keagungan-Nya, dan Allah berhak untuk bersumpah atas nama

328 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bab tafsir (8/21860), juga
oleh Abu Daud pada bab sumpah dan nadzar (3/3247l,juga oleh An-Nasa'i pada
bati sumpah dan nadzar (7/3784), dan juga oleh lbnu Majah pada bab kafarah
(L/2@61.

32e Hadits tersebut diriwayatkan oleh At Bukhari pada bab jenazah (3/lg6g'),
juga oleh Muslim pada bab iman ll/176,177/104,105), iuga oleh Abu Daud pada
bab sumpah dan nadzar (3/32571, juga oleh An-Nasa'i pada bab sumpah dan
nazar (7/3779), juga oleh At-Tirmidzi pada bab nadzar (4/L5431, dan juga oleh
Ibnu Majah pada bab kafarah (7/2098I

330 gu411r tersebut diriwayatkan oteh Abu Daud pada bab sumpah dan nadzar
(3/32581, dan juga oleh lbnu Majah pada ba6 kafarah (1/21001.
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a,

apapun yang ia kehendaki, tidak tepat jika sumpah manusia dikiyaskan

dengan sumpah Allah &.

Dan ada juga yang menafsirkan, bahwa sumpah Allah atas nima

makhluk-Nya sebenamSn terdapat dhamir yang tersembunyi, dan

maksudnln adalah Tuhan dari makhluk tersebut, misalnln firman Allah,

wadhdhuha (demi wakfu dhuha), sebenamya png dimaksud adalah

demi Tuhannya waktu dhuha.

Sedangkan terkait dengan hadits Nabi $, "Demi aSahnya, dia

termasuk oftng 5ang al<an bahagia di hari kiambt nanti jil<a ia benar-

benar jujur dengan perkakanrya." Ibnu AMil Barr menyatakanz lafaz

hadits ini fidak terjaga dengan baik. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam

Malik dan pam imam hadits lainnya, namun mereka tidak berpendapat

seperti itu.

Sementara unfuk hadits yang diriwa5ntkan dari Abul Uqram,

ketika hadits ini ditanyakan kepada Ahmad, ia rnalah balik bertaqp:

benar ada hadits itu?

Maksudnya hadits itu fidak shahih. Oleh karena itulah para

ulama fiqih tidak mengambil matan hadits tersebut sebagai pendapat

mereka unfuk memperbolehkan penyembelihan melalui paha hewan.

Kalaupun hadits ifu shahih, maka kemungkinan besar hadits itu

diucapkan sebelum adanya larangan, karena Umar pernah bersumpah

seperti itu lalu Nabi $ yang kebetulan mendengamya menegur Umar

dan melarangnya bersumpah demikian. Dan tidak ada hadits'lain yang

berisi sumpah seperti itu setelah pelarangan tersebut. Oleh karena ifulah

ketilo Umar menpmpaikan hadits itu (fng tentu saja setelah Nabi $
telah tiada), ia berkata: Aku tidak pemah bersumpah lagi dengan

mengatas namakan ayahku, baik kalimatku secam langsung ataupun

ketika memberitahukan riwayat seseorang.
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Kalaupun hukumnya tidak sampai diharamkan, maka hukum
berzumphh dengan mengatas namakan selain Allah ifu hukumnya
makruh. Apabila seseorang bersumpah demikian maka hendaknya ia
beristighfar kepada Allah dan menyebut nama Allah, sebagaimana sabda
Nabi $, "Bamngsiapa Sang bersumpah atas nbma l-ata dan uza (dua

berhala sqembahan kaurn musyrikin euraisy), maka katakanlah: laa
ilaaha illallaah (tidak ada Tuhan melainkan,Allah).,,

sebab bersumpah selain atas nama Alah adalah perbuatan
buruk, dan perbuatan baik uk* *"r,ghapus perbuatan buruk ifu,
sebagaimana firman Aliah &, "Perbuatan-perbuatan baik ifu menghapus
kesalahan-kqalahan " (Qs. Hud t11l: 114).

Dan Nabi $ iuga bersabda, "Apbila kamu berbuat suafu
kesalahan, maka ikutilah kesalahan ifu dengan perbuatan baik, maka
perbuatan baik ifu akan menghapuskan k*atahan 1q.es6r7.,r33t

Dan juga karena orang yang bersumpah dengan atas nama
selain Allah bemrti ia telah mengagungkan sesuatu yang
disumpahkannya ifu dengan pengagungan lrang sarna seperti
pengagungannya terhadap Allah $, oleh kaiena ifulah bersumpah
seperti itu.disobut sebagai perbuatan syirik (menyekutukan Allah), karena
ia telah menyamakan sesuafu dengan-Nya dalam pengagungan melalui
sumpahnya. Dan jika seandainya seseomng berbuat demikian maka
hendaknya ia mengucapkan laa ilaaha illallaah (tiada Tuhan melainkan
Allah) sebagai pentauhidan atau pengesaan, dan membebaskan diri dari
kemusyrikan

Imam Syaf i mengatakan: Apabila ada. seseomng lnng
bersumpah dengan nEuna selain Allah, rnaka hendakryn ia
mengucapkan: astagftrullah (aku memohon ampun kepada A[ah &).

331 gu6i1" tersebut diriwaSntkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (s/lzz).
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PasaL Dimalruhtran untuk berlebihan dalam

bersumpah atas nama Allah, sebagaimana firman-Nyal "Dan

ian7pnlah engkau pfuhi setiap omng 5ang suka bercumph dan suka

menghina." (Qs. Al Qalam [68]: 10).

Ayat itu merupakan kecaman bagi orang yang suka bersumpah,

dan kecaman ihr merrunjukkan dirnakruhkannSa perbUatan tersebut.

Namun jika tidak sampai berlebihan maka hal itu tidak

dimakruhkan, kecuali diiringi dengan sesuafu yang makruh pula.

Bahkan ada sebagian orang lnng berpendapat bahwa

bersumpah ifu hukumnya makruh secam mutlak, karena. Allah &
berfirman, "Dan janganlah kamu iadikan (nama) Allah dalam sumphmu

sebagai penghalang.." (Qs. Al Baqamh l2lz 2241-

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya tidak sedikit riwayat ynng menyebutkan

Nabi $ bersumpah, bahkan ada satu riwayat di mana Nabi $
bersumpah beberapa kali, dan pemah juga Nabi $ mengulang satu

sumpahnya sebanyak tiga kali dalam safu wakttt, sebagaimana ketika

beliau berkhutbah saat pelaksanaan shalat Kusuf (shalat gerhana

matahari) beliau berkata, "Demi Allah v,tahai umat Muhammad, tidak

ada 5nng lebih cemburu daripada Alkh & ketika hamba-N3a gng laki-

laki berbuat zina atau hamba-NW Wng Perempuan berbuat zina. Demi

Ntah unhai umat Muhammad, kalau saia sandainp kalian.tahu ap
yng aku tahu, maka l<alian akan sdikit tqtawa dan hn5ak menangis."

Diriwayatkan, keffka beliau berternu dengan seorcmg perempuan

dari golongan anshar dengan membawa anak-anakn5ra, beliau berkata,

"Dqrri Tuhan Wng mqrggengPm iiwaku, l<alian anshar)
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adalah manusia-manusia 5nng paling aku cintai." Beliau mengucapkan

ini sebanyak tiga [ut1.332

Beliau juga pemah bersabda, "Demi Nlah, aku akan perangi

kaum Qumisy. Demi Nlah, aku akan pemngi l<aum Quratsy. Demi
Allah, aku akan perangi kaum Quraisy."333

Kalau saja bersumpah itu hukumnya makruh, maka Nabi $
pastilah orang pertama dan terdepan yang tidak melakukannya.

Dan juga karena bersumpah dengan nama Allah merupakan

pengagungan terhadap-Nya. Apalagi jika sumpahnya diiringi dengan

pengagungan dan pentduhidan terhadap Allah &, maka sumpah itu

tenfu akan menghasilkan pahala bagi orang tersebut.

Sebagaimana diriwayatkan, bahwa suatu ketika seorang laki-laki

bersumpah tidak melakukan sesuatu, ia berkata, "Demi Allah, tiada

Tuhan melainkan Dia, aku tidak melakukan itu." Lalu Nabi $ berkata,

"Sumpahn5a ifu adalah sumpah palsu, karena ia telah berbohong

namun ia telah diampuni karena ia telah mengucapkan kalimat buhid
setelah sumphn5n."sy

Adapun pemakruhan sumpah yang berlebihan, itu dikarenakan

hampir tidak ada sumpah yang diucapkan berkali-kali itu bersih dari

kebohongan. Wallahu a'lam.

Adapun untuk firman Allah, "Dan janganlah kamit j,adikan

(nama) Allah dalam sumphmu sebagai ." (Qs. Al Baqarah

l2l: 2241, maksud dari ayat ini adalah jangan jadikan sumpah dengan

nama Allah unfuk tidak melakukan hal-hal lnng disebutkan setelahnya,

332 gu6i1t tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bab seiarah perjalanan
hidup kaum anshar (78/37851, dan juga oleh Muslim pada bab keutamaan sahabat
N abi (4 / 77 5 / 19 48,19 491.

333 6u6i1" tersebut diriwaSntkan oleh Abu Daud pada bab sumpah dan nadzar
(3/32851.

334 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (5361).
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yatht, "unfuk berbuat kebajikan, bertakwa dan manciptakan kedamaian

di antam manusia," dan kemudian benar-benar tidak melakukanya agar

tidak melanggar sumpahnya dan menanggung kafarat. Ifulah yang

dilamng pada a5nt tersebut, dan bukan dilarang untuk menggunakan

nama Allah di dalam sumpah.

Ahmad meriwayatkan, penafsiran lbnu Abbas terkait firman

Allah, "hn janganlah kamu judikan (nama) Allah dalam sumpahmu

sebagai penghalang.." ia berkata: misalnya seorang laki-laki lnng
bersumpah untuk tidak menjalin silafurahim dengan kerabatnya. Allah

memberikan solusi baginya unfuk tidak menepati sumpahnya itu dan

memerintahkan kepadanya unfuk tidak menggunakan nama Allah dalam

rencana yang tidak diperkenankan, oleh karena ifu ia hendaknya

menanggung kafamtrya dan melakukan perbuatan yang

diperkenankan.335

Nabi S bersabda, "Kefika seseomng di antam kamu bersikems

mempertahankan (atas se.suafu 5ang tidak diperkenankan),

maka ia terus berbuat dosa terhadap AJlah, padahal ia dapat

menanggng kafamt 5nng memang diperintahkan Allah kepadanga."ze6

lMuttafaq Naih)

Nabi S jrgu bersabda, "Apabila. kamu bercumph terhadap

sesuafu, lalu kamu melihat ada sesuafu gng lebih baik dari ifu, maka

lalrsanakanlah Sang lebih baik itu dan tanggwglah kafaratt5a."

Beliau juga bersabda, "Demi Allah, aku insg
Allah ddak basumph terhadap suatu pubuatan (kecuali menepatiryn),

narnun jika aku melihat ada Sang lebih baik dartpda perbuatan itu,

3s Penafsiran tersebut diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab ,As.Sunan
(10/33).

336 gu6i1" tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bab sumpah dan nadzar
(17/66251,luga oleh Muslim pada bab sumpah 13/26/1276), dan juga oleh Ibnu
Majah pada bab kafarah (1/2ll4l.
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maka aku akan melakukan yang lebih baik ifu dan menanggalkan

sumpahku dengan menanggung kafaratnSa." lMuttafaq Alaih).

Apabila larangan pada ayat di atas tadi itu kembali pada sumpah

(yakni larangan untuk bersumpah), maka yang dilarang untuk

menggunakan.nama Allah pada sumpahnya adalah untuk meninggalkan

kebajikan, ketakwaan, dan menciptakan perdamaian di antara manusia,

bukan terhadap semua sumpah, oleh karena ifu ayat tersebut tidak

dapat dijadikan landasan untuk pendapat mereka.

Pasal: Sumpah dilihat dari segi hukumnya terbagi
menjadi lima, yaitu:

Pertama: Diwajibkan, yaifu sumpah yang diucapkan unfuk

menolong seseorang yang maksum (muslim atau kafir zimmi) dari

kebinasaan. Sebagaimana diriwayatkan, dari Suwaid bin Hanzalah, ia
berkata: Ketika kami sedang dalam perjalanan untuk bertemu. Nabi $,
lalu tiba-tiba Wail bin Hajar yang juga ikut dalam rombongan kami

disergap oleh musuhnya, namun kawan-kawan serombongan kami

sungkan untuk bersumpah (karena merasa khawatir itu akan dihifung

sebagai perbuatan dosa), maka akupun memufuskan unfuk bersumpah

dan menyatakan bahwa dia bdalah saudaraku. Kemudian setelah kami
bertemu derrgan Nabi $, aku bercerita tentang peristiwa ifu, lalu beliau

bersabda, "Kamu sudah benar, karena memang sesaftn muslim ifu
bersaudara."337 l{f,. Abu Daud dan An-Nasa'i.

Sumpah unfuk hal-hal yang seperti itu diwajibkan, karena

menolong orang yang maksum hukumnya wajib. Begifu pula jika

seseorang bemda dalam sifuasi yang mengharuskan dirinya bersumpah

337 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud pada bab sumpah dan nadzar
(3/32561, juga oleh hnu Majah pada bab kafarah lL/27191, dan iuga oleh Ahmad
dalam kitab Musnadnya (4/79).
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unfuk menolong dirin5a sendiri, misalnya bersumpah unhrk membantah

dakwaan pembunuhan yang difuduhkan kepadanya, padahal ia tidak

bersalah dan tidak

Kedua: Dianjurkan, lpitu sumpah yang terkait dengan

kemaslahatan, misalnSa unfuk mendamaikan antar dua orang atau dua

pihak 5nng berselisih, atau untuk menghilangkan kedengkian dari hati

seorang muslim, atau untuk mencegah terjadinp kejahatan.

Sumpah unfuk sernua ifu dan hal-hallain yang serupa hukumnya

dianlurkan, karena melakukan pe$uatan ifupun dianjurkan, sementara

sumpah yang diucapkanqn akan mengamh pada perbuatan tersebut.

Adapun jika seseorang bersumpah unfuk melakukan suafu

ketaatan atau meninggalkan perbuatan maksiat, maka ada dua

pendapat,

Pertama: Dianjurkan juga, karena sumpah ifu akan membuatnya

semakin terdorong unfuk melakukan ketaatan atau meninggalkan

maksiat.

Kdua: Tidak dianjurkan, karena Nabi $ dan para sahabat

beliau tidak melakukan hal ifu, dan beliau juga tidak mendorong

siapapun untuk melakukannya. Seandain5n sumpah unfuk berbuat

ketaatan itu termasuk dalam ketaatan itu sendiri maka beliau dan pdm

sahabat pasti telah melakukannya.

Dan juga karena bersumpah seperti ifu sama halnya seperti

bernadzar, dan Nabi $ memberi instruksi kepada umatrya agar

menjauhi nadzar. Beliau bersaMa, " Omng Sang bemadzar ifu tidak

hendak melakul<an melainkan tuucap dari onng 57ang

bakhil." (yakni orang tersebut akan melakukan perbuatan baik bukan

atas dasar ingin berbuat ketaatan, melainkan sebagai timbal balik dari

At Mughni - [4811



harapan yang dikabulkan, misalnya unfuk sernbuh dari .sakit).338
(Muttafaq Alaihl

Ketiga: Mubah (diperbolehkan saja), misaln5n bersumpah untuk

melakukan suatu perbuatan png mubah atau tidak melakukannya, atau

bersumpah terhadap suafu kabar yang benar atau disangka benar.

Allah & berftrman, "Allah tidak menghukwn 
. 
katnu karena

sumphmu WnS tidak kanu sengaja." (Qs. AlBaqarah 121225).

Di antam contoh ketidak sengajaan adalah bersumpah terhadap

sesuafu yang dikira seperti yang disumpahkan tem5rata kebalikannya.

Adapun terkait sumpah terhadap suafu hak di hadapan hakim,

ada dua pendapat:

' Perbma: Tidak melakukannya lebih baik . daripada

melakukannya. Dan itu artinya dimakruhkan.

Pendapat ifu dinyatakan oleh para ulama madzhab kami dan

ulama madzhab Syafi'i. Dengan landasan sebuah riwayat, bahwasanya

Utsman dan Miqdad pemah membawa masalah mereka ke meja hijau

pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab, terkait sejumlah uang

yang pemah dipinjam oleh Miqdad. I-alu Umar memerintahkan kepada

Miqdad untuk bersumpah. Lalu uang itupun dikembalikan oleh Miqdad.

Dan Umar kemudian berkata, "Aku telah memufuskan dengan adil."

lalu Utsman pun mengambil uang yang.dikernbalikan oleh Miqdad

338 9u611" tersebut diriwayatkan oleh Al Bul&ari pada bab takdir (11,26608),
juga oleh Mnslim pada bab nadzar (3/7260/2,41, juga oleh Abu Daud pada bab
sumpah dan nadzar (3/3287), juga oleh An-Nasa'i pada bab sumpah dan nadzar
(7/387Q[, juga oleh hnu Majah pada bab kafarah (L/2122),juga oleh Ad-Darimi
pada bab nadzar {2/23401, dan juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya
(2/ 61,235,242,3(JI,4L2,4631.
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tanpa bersumpah, lalu ia berkata, 'Aku khawatir sumpahku akan

mendatangkan musibah bagiku,r*1i. "339

Kdua: Melakukannya diperbolehkan seperti halnya tidak

melakukannp, karena Allah & memerintahkan kepada Nabi-Nya unfuk

bersumpah pada suafu kebenamn pada tiga tempat di dalam Al Qur'an.

. Diriwayatkan dari Muhammad bin l(aab Al Qumzi, bahwasanln

ketika Umar sedang berpidato di atas mimbar dengan mernElang

sebuah tongkat di tangann5ra, ia berkata, "Wahai masyarakat sekalian,

janganlah sebuah sumpah mencegahmu unfuk mendapatkan hak kalian.

Aku bersumpah demi Allah yang menggenggam jiwaku, di tanganku ini

adalah sebuah tongkat."

Umar bin Syabbah juga menyebutkan sebuah riwayat, yang

tercanfum dalam kitab hakim Basrah, dengan isnad yang tersandar

kepada AsyS5n'bi, bahwasangn Umar dan Ubai pemah membawa

permasalahan mereka ke meja hijau dengan Zaid sebagai hakimnya (di

rrosd.,kekhalifahan Umar), terkait sebuah pohon kurma yang.diklaim

oleh Ubai sebagai miliknSn. Hingga ketika Umar mendapat giliran untuk

bersumpah,T=rid berkata kepada pengambil sumpah, "Amirul mukminin

tidak perlu diambil sumpahnya." Namun Umar tidak menghendakinya,

ia berkata, "Mengapa seorang amirul mukminin tidak perlu diambil

sumpah? Apabila aku mengetahui sesuafu maka aku akan

mengambilnya dengan sumpahku, namun jika tidak maka aku akan

meninggalkann5n. Demi Allah, tiada Tuhan melainkan Dia,

sesungguhnya pohon kurma ifu adalah pohonku, Ubai sama sekali tidak

ada hak atas pohon itu." lalu setelah diputr.rskan bahwa pohon itu milik

Umar dan dikernbalilon pada Umar, mereka ptrn keluar dari nnng

sidang, dan setelah ifu Umar menghampiri Ubai dan memberikan pohon

339 Atsar tersebut diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab ,4s^9urnn
(to/r771.
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ifu kepada Ubai sebagai hadiah. lalu dikatakan kepada Umar, "Wahai

amirul mukminin, mengapa kamu tidak melakukannya tadi hingga kamu

tidak perlu bersumpah." ljmar menjawab, "Aku khawatir jika aku tidak

bersumpah tadi maka orang-orang setelahku nanti tidak mau bersumpah

unfuk membuktikan hak mereka, dan mereka menjadikannya sebagai

pegangan."34o

Dan juga karena sumpah tersebut adalah sumpah unfuk

membuktikan suatu hak berlandaskan kebenaran, maka hukumnya sama

seperti jika sumpTh itu diucapkan tidak di hadapan hakim.

Keempat Dimakruhkan, yaifu sumpah yang diucapkan unfuk
melakukan sesuafu 5nng dimakruhkan atau tidak melakukan sesuafu

yang dianjurkan.

Allah & berfirman, "Dan janganlah kamu jaditan (nama) Allah

dalarn sunpalunu sebagai penghalang unfuk berbuat kebajikan,

bertakun dan manciptakan kdamaian di antam manusia." (es. Al
Baqarah 121:224).

Diriwayatkan, bahwasanya Abu Bakar Ash-Shiddiq pemah

bersumpah unfuk tidak memberi banfuan kepada Mistah akibat
perkataannya yang ditujukan kepada Aisyah. Dan Mistah ini termasuk

salah seorang dari kelompok Ifk yang menyebarkan isu tentang Aisyah.
Hingga kemudian difurunkan firman Allah &, "Dan jianganlah oftng-
oftng Sang mempun5ai kelebihan dan kelapngan di antam kamu
bersumpah bahwa mereka (tidak) akan membai (bantuan) kepda
kemba(n5a), orang-omng miskin dan orang-omng 5ang berhijrah di
jalan Nlah, dan hendaHah mereka metnaalkan dan berlapng dada."
(Qs. An-Nur 1241: 221.34L

3a0 Atsar tersebut diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab /s€unan
(70/1441.

341 Hadits tersebut diriwagntkan oteh At Buldari pada bab peperangan
(7/4t4ll.
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Juga karena bersumpah terhadap hal-hal seperti ifu mencegah

seseorang unfuk berbtnt ketaatan atau mernbawanya unfuk berbuat

sesuatu 5nng dimakruhkan, hingga hukumnya pun dimakruhkan.

Jika dikatakan: Seandainya dimakruhkan maka Nabi $ pasti

akan melamng seorcng badui fuab yang bersumpah di hadapan beliau,

yaitu ketika ia bertanya kepada Nabi $ tentang shalat yang wajib ia

lakukan, ia berkata, "Apakah ada hal lain yang harus aku lakukan?"

Nabi $ menjawab, " Tidak, kecuali jika kamu mau melakanal<an ibadah

sunnah." Dan ia pun berkata, "Deni Allah Tuhan 5nng mangufusmu

dengan sebenar-benam5n, aku tidak akan melakukan gng lebih dari

aw tnng divnjibkan kepadaku atau kumng dari itu." Nabi $ tidak

membantahnya sama sekali, bahkan beliau berkata, " Omng ifu termasuk

orang 5nng akan bahagia di han kiamat nanti iil<a ia benar-benar

melakukan ap jang ia katakan."

Kami jawab: Tidak harus seperti itu penjelasannya, karena

sumpah unhrk meninggalkannya fidak membuat ia l€bih

meninggalkannya lagi, kalaupun ia meninggalkannya maka hal ifu fidak

dilarang oleh Nabi &, d* itu cukup menjadi penjelasan bahwa yang

ditinggalkannya adalah ibadah sunnah, sebagaimana diperjelas oleh

Nabi $ melalui sabdanya, "Tidak, kecuali jika kamu mau melaksanal<an

ibadah sunnah." Dan juga karena sumpah tersebut meskipun berisikan

kehendak untuk tidak melakukan hal-hal yang disunnahkan, narnun

orang tersebut bemiat unfuk menjaga seluruh keurajibannya unfuk

dilaksanakan, dan hal itu tentu keutamaannya lebih besar daripada

meninggalkan hal-hal lnng sunnah, bagaimana mungkin Nabi $
melarangnSp?

Juga karena membiarkan pengikraran sumpah tersebut

terkandung penjelasan hukurn yang diperlukan, gdfu penjelasan bahwa

meninggalkan hal-hal png sunnah tidak dikenakan dosa, karena jikalau
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Nabi $ saat itu melarang orang tersebut maka akan terjadi

kebalikannya, yaitu banyak orang akan menyangka bahwa

meninggalkan sunnah ifu berdosa, hingga tujuan untuk menjelaskannya

pun tidak tercapai.

Kelimaz Diharamkan, yaitu sumpah palsu, karena Allah &
mengecam perbuatan tersebut melalui firman-Nya, "Dan mereka

bersumpah atas kebohongan, sdang mereka mengetahuin5n " (Qs. Al

Mujadilah [58]: 14).

Dan juga karena berbohong itu hukumnya haram, apabila

kebohongan ifu disertai dengan sumpah maka pengharamannya lebih

ditekankan lagi. Apabila dengan sumpah ifu membuat hak seseorang

menjadi hilang atau harta orang yang maksum berpindah tangan dengan

batil maka itu lebih parah lagi pengharamannya.

Diriwayatkan, dari Nabi S, beliau bersabda, "Bamngsiapa 5nng
bersumpah atas suafu dosa, hingga menghilangkan harta seorang

muslim, maka Allah akan murka sekali kepadanga."34z

Allah & juga menurunkan ayat mengenai hal itu; yaitu pada

firman-Nya, " Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan
janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka

itu tidak memperoleh bagran di akhirat, Allah frdak akan meqnpa
mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak

akan men5rucikan mereka. hgi mereka adab gng pdih." (Qs. Ali Imran

13] 77l,.

Termasuk di antara sumpah yang diharamkan juga bersumpah

untuk melakukan perbuatan maksiat atau meninggalkan kau.rajiban. Apa

342 gu4i1t tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bab perselisihan
(5/2476,24L7), juga oleh Muslim pada bab sumpah (1/221/1231. juga oleh Abu
Daud pada bab sumpah dan nadzar (3/32431, juga oleh At-Tirmidzi pada bab jual
beli (3/1269), juga oleh hnu Majah pada bab hukum (2/23231, dan juga oleh
Ahmad dalam kitab MusnadnVa (l/377,37 9,426,M2, 460l
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yang dikandung di dalam sumpah ifu hukumnya haram (yakni

melakukan perbuatan maksiat atau meninggalkan ke',r,rajiban), dengan

demikian bersumpah terhadap hal itu juga diharamkan, karena sumpah

tersebut menjadi jalan untuk sebuah fujuan perbuatan haram, dan

hukum men5nrsuri jalan itu sama seperti hukum fujuannya-

Pasal: Ketika sebuah sumpah diucapkan unfuk
melakukan kewajiban atau meninggalkan yang diharamkan,

maka sumpahnya hamm untuk dilanggar, karena dengan melanggamya

berarti orang tersebut harus melakukan perbuatan yang dilarang fuakni

tidak melakukan kewajiban atau melakukan yang diharamkan), dan itu

hukumnya haram. Sedangkan jika sumpahnya diucapkan untuk

melakukan sebuah sunnah atau meninggalkan hal-hal yang makruh,

maka sumpahnya makruh unfuk dilanggar. Dan jika sumpahnya

diucapkan untuk melakukan sebuah perbuatan yang boleh dilakukan

atau boleh ditinggalkan (mubah), maka sumpahnya juga boleh-boleh saja

untuk dilanggar.

Jika dikatakan: Bagaimana mungkin melanggar sumpah yang

mubah itu diperbolehkan, sedangkan Allah & berfirman, "Dan

janganlah kamu melanggar sumph, setetah diikmrkan." (Qs. An-Nahl

[16]:91).

. Kami jawab: Ifu terkait dengan sumpah yang diucapkan dalam

sebuah perjanjian atau kesepakatan. Hal ini dapat disimpulkan jika ayat

itu dibaca dengan lengkap ditambah ayat setelahnya, "Dan teptilah finii
dengan Allah apbik lamu berianii dan ianganlah kamu melanggar

sumph, setelah diikmrkan, sdang kamu telah meniadikan Allah

sebagai saksimu (terhadap sumph itu). Ssunggahntn Allah mengetahui

aW 5ang kamu perbuat.' Dan ianganlah kamu seperti s@ftng

perempuan 5nng mengumikan gng sudah dipintal dengan
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kuat, menjadi cemi beral kembali. Kamu menjadikan sumph
u sebagai alat penipu di antannu, disebabkan adan5n safu

golongan 5ang lebih ban5ak dart golongan 5nng lain. Allah

hanta menguji kamu dengan hal ifu, dan psti pda hari Kiamat akan

dijelaskan-N5a kepdarnu ap tnng dahulu kamu itu " (Qs.

An-Nahl 116l:9L-921.

Perjanjian harus dipenuhi, meskipun fidak dilakukan dengan

sumpah, apalagi jika dilakukan dengan sumpah.

Allah @ berfirman, "Dan teptilah janji dengan Allah apbik
kamu berjanji." Dan Allah & jusu berfirman, "Wahai orang-oftng tnng
beriman! Penuhilah janji-janji kalian." (Qs. ru Maa'idah tSl: 1).

Unfuk ifulah ada larangan unfuk melanggar sumpah, dan

lamngan menunjukkan pengharaman dan kecaman terhadap

perbuatannya, oleh karenanya diperumpamakan orang yang

melanggamya seperti seorang perempuiur yang selesai mernintal sebuah

kain lalu ia mengurai-uraikan kembali benangnya hirrgga kain ifu tercemi

berai kembali setelah sebelumnya menyafu dengan kuat.

Sedangkan pelanggamn yang dilakukan untuk hal-hal selain

perjanjian, maka pelanggaran ifu tidak masuk dalam hukum tersebut.

Dan kebalikan dari sebelumnya, apabila sebuah sumpah

diucapkan untuk melakukan perbuatan yang diharamkan atau tidak

melakukan perbuatan 5ang diwajibkarr, maka pelanggarannya menjadi

wajib, karena pelanggarannya dilakukan dengan perbuatan yang wajib,

dan perbuatan yang wajib itu hukumn5n wajib.

Begitu pula jika sumpah lpng diucapkan adalah untuk

melakukan perbuatan yang dimakruhkan atau meninggalkan perbuatan

5nng dianjurkan, maka hukum melanggamSn menjadi dianjurkan.
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Nabi $ bersabda, "Apbila kamu terhadap sesuatu,

lalu kamu melihat ada sesuatu yang lebih baik dari itu, maka

laksanakanlah yang lebih baik itu dan tanggunglah kafambrya.

Beliau juga bersabda, "Demi Allah, sesungguhnSn aku ins5a

Allah tidak bersumpah terhadap suafu perbuatan (kecuali menepatirya),

namun jika aku melihat ada yang lebih baik daipda perbuafan itu,

maka aku akan melakukan Snng lebih baik ifu dan menanggalkan

dengan merlanggung kafamfut5a."

1778. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Barangsiapa
yang bersumpah unfuk melakukan sesuafu, lalu ia tidak
melakukannya, atau bersumpah unfuk fidak melakukan
sesuafu, lalu ia melakukannya, maka ia dikenakan hukuman
kafarat.

Tidak ada pertedaan mengenai hal ini di antam ulama fiqih.

Ibnu Abdil Barr mengatakan: Sumpah yang terdapat hukuman

kafamtrya menurut ijma kaum muslimin adalah sumpah yang terkait

dengan sebuah perbuatan di masa yang akan datang.

Namun ada juga sejumlah orcrng Snng berpendapat, bahwa

sumpah terhadap suafu perbuatan maksiat maka kafarafurya hanya

dengan meninggalkann5n saja.

Said bin Jubair berpendapat, bahwa sumpah laghau atau

sumpah yang tidak disengaja (yakni yang disebutkan pada firman Allah,

"Allah tidak manghukum kamu disebabl<an sumph-sumphmu trang
tidak disangaja"), adalah sumpah yang tidak lajnk, dan jikapun sumpah

itu dilanggar makg tidak ada kafarat untuk petanggamn tersebut.

Sebagaimana dirirrnyatkan, dari Amru bin Syuaib, dari ayahnya,

dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa,
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"Tidak ada nadar dan tidak ada sumpah terhadap sauafu jang

tidak dimitiki olelz manusia, juga tidak untuk maksiat kepda Allah, dan
juga tidak unfuk mernufuskan tari sirafumhim. Ehnngsiap gang
bersunpah terhadap sesuafu laru ia melihat perbuabn lain gng rebih
baik, maka tinggatkanlah sumph itu dan rakukan perbuatan 5ang rebih
baik' Namun jil<a sudah ditinggarkan mar<a ia harus menanggng
l<afambzya-" HR. Abu Daud.

Dan juga karena kafarat ifu diwajibkan kepada seseorang pada
hakekatnya unfuk mengangkat dosa, narnun tenfu saja tidak ada dosa
dalam sebuah perbuatan ketaatan. Dan lagi, sumpah ifu seperti nadzar,
dan tidak boleh ada nadzar di daram maksiat kepada Ailah &.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, sabda Nabi $, "Apbira kamu bersumph terhadap
sauafu, lalu kamu melihat ada sauafu Sang rebih baik dari ifu, mal<a
lakanal<anlah 5ang tebk baik itu dan tanggungrah rafambz5a.,

Dan saMa beliau,
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"Demi Allah, aku inqn Allah tidak bersumpah

terhadap suafu perbuabn (kecuali menepatinya), namun iika aku melihat

ada 5nng lebih baik daipada perbuatan ifu, maka aku akan menebus

tu-puhtru dengan mernbyar kafamt dan melakukan 5nng lebih baik itu

atau mendatangi gng lebih baik dan menanggalkan sumpahku dengan

memba5nr kafarabtya." HR. Bukhari.

Hadits yang menjadi landasan kami ini tidak bertentangan

dengan hadits yang disebutkan pendapat lain, dan hadits landasan kami

lebih shahihdan kuat daripada hadits landasan pendapat lain.

Jika sudah seperti itu, maka selanjutnya adalah, apabila ada

sebuah sumpah yang diucapkan, maka harus dilihat dulu terkait dengan

apakah sumpah tersebut. Jika untuk meninggalkan sesuatu, dan

kemudian ia melakukannya, maka ia telah melanggar sumpahnya dan

harus menanggung hukuman kafarat.

Sedangkan jika untuk melakukan sesuatu, namun ia tidak (atau

belum juga) melakukannya, maka dilihat lagi, apabila terporar, baik ifu

dengan lafaz, dengan niat, atau teriihat dari gesfumya, lalu rraktu

tersebut berlalu, maka ia dianggap telah melanggar sumpahnya dan

hanrs menairggung hukuman kafarat. Namun jika ffdak ada batas wakfu,

maka ia tidak dianggap telah melanggar sumpah kecuali dengan

berlalunya waktu yang ia berkesempatan unfuk. melakukannya, karena

selama ia masih terikat dengan sumpahnya itu dan melakukannya

dimungkinkan, maka ia harus melakukannya unfuk memenuhi sumpah

tersebut. Oleh karena ifulah sebuah riwayat menyebutkan, bahwa Umar
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pemah bertanya kepada Nabi $, "Bukankah engkau pernah

memberitahukan kepada kami bahwa kita pasti akan datang ke Baifullah
dan bertawaf di sana?" Nabi $ menjawab, "Apkah aku katakan

kepdamu kita alan dabng ke sana di tahun ini?' lJnar menjawab,
"Memang. tidak." Nabi $ berkata, "sesungguhnya kanu psti' akan

datang ke sana dan bertawaf di sana."

Allah & juga berfirman, "I{atakqnlah (Muhammad), "Tidak

demikian, derni Tuhanku, kamu pasti dibangkitl<an." (Qs. At-Taghabun

[64]: 71, ini adalah sumpah Snng akan teriadi serara pasti, namun janji

itu belum terpenuhi, karena memang wakfunyn belum tiba.

1779- Masalah: Abu AI Qasim berkata: Apabila
dilanggar 

. 
karena lupa, maka fidak ada hukuman baginya,

selama sumpah tersebut tidak terkait dengan talak atau
pembebasan hamba sahaya.

Unfuk lebih jelasnya kami sampaikan,'bahwasangn omng yang

bersumpah unfuk tidak melakukan sesuafu, lalu ia melakukannya karena
lupa, maka ia tidak perlu menanggung hukuman kafamt. Hal ini dikutip
oleh sejumlah ulama dari Ahmad. Terkecuali terloit dengan talak dan
pembebasan hamba sahaya. Apabila seseomng bersumpah unfuk tidak
melakukan salah safu dari kedua hal ifu, lalu temSnta ia melakukannya,

maka ia dianggap telah melanggdr sumpahnya dan harus menanggung

hukuman kafamt, meskipun ia melakukannya karena lupa.

Begitulah pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini, dan
pendapat itu pula yang dipilih oleh Al l(hallal, beserta pengikuturya, dan
juga menjadi pendapat Abu Ubaid.

Namun ada pula riwayat dari Ahmad yang menyatakan, bahwa

tidak ada pengecualian untuk kedua hal tersebut, apabila dilakukan

@ - Al Mughni



karena lupa maka tetap tidak dianggap telah melanggar sumpah dan

tidak terkena kafarat.

Begifulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Atha, Amru bin

Dinar, Ibnu Abi Nujaih, dan Ishaq. Mereka ini mengatakan, bahwa tidak

ada pelanggaran sumpah bagi orang yang lupa, baik terkait dengan talak

ataupun yang lainnya. Sementara pendapat ini juga menjadi pendapat

yang diunggulkan dalam madzhab Syafi'i.

landasannya adalah ftrman Allah &, "Dan ddak ada daa
atdsmu jika kamu khilaf tanAng itu, tetapi (5ang ada doan5n) aF 5nng
disengaja oleh hatimu." (Qs. AlAhzab t33l: 5).

Nabi S bersabda, "sesungguhnSn Allah & mangampuni

kqalahan gng dilakukan oleh unatku karena tidak sengaja, lup, dan

dipaksa (dibaunh ancaman)."

Dan juga karena orang 5Bng lupa dalam mbtat<ut<an sesuafu ia

tidak bermaksud unfuk melanggar sumpahnya, maka seperti halnya

orang yang tidur atau gila, ia pun tidak dianggap melanggar sumpahnya.

Ada pula riwayat lain dari Ahmad yang menyatakan bahwa

sumpah terkait apapun jika sudah dilanggar, meskipun karena lupa,

maka orang tersebut telah dianggap melanggar sumpahnya dan harus

dikenakan hukuman kafaral

Pendapat ini pula yang dinyatakan oleh Said bin Jubair, Mujahid,

Az-Zvhri, Qatadah, Rabiah, imam Malik, ulama madzhab Hanafi, dan

salah safu qaul Imam Syafi'i. Dengan alasan, bahwa orang tersebut telah

melanggar sumpahnya secara sengaja, maka ia harus dikenakan

hukuman kafamt, seperti halnya orang png ingat, sebagaimana pula

yeirng berlaku unhrk sumpah yang terkait dengan talak dan pembebasan

harnba sahaya.
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Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya hukuman kafamt itu tidak selalu wajib

dijafuhkan atas pelanggaran sumpah sebagaimana kami sampaikan

sebelumnya, namun hukuman kafarat itu diwajibkan untuk mengangkat

dosa perbuatan pelanggaran sumpah, tapi orang yang lupa tidak

termasuk orang yang berdosa jika melanggar sesuatu sesuai dengan

sabda Nabi $.
Dan khusus untuk talak serta pembebasan hamba sahaiya, maka

sumpah tersebut terikat dengan sebuah syarat, dan talak itu jafuh jika

syaratnya terpenuhi, meski tanpa kesengajaan, misalnla jika seseorang

berkata: kamu kuceraikan jika matahari telah terbit, atau musim haji

telah tiba.

Pasal: Apabila seseorang melanggar sumpahnya
karena tidak mengenali orang yang dikaitkan dengan
sumpahnya, misalnya ia bersumpah unfuk tidak berbicara dengan si

fulan, lalu ia memberi salam kepada fulan tersebut karena dipikimya

orang lain. Atau ia bersumpah unfuk selalu mengikuti seseorang yang

berhutang kepadanya kemanapun ia pergi hingga ia .melunasi
hutangnya, lalu omng tersebut membayar hutangnya dan fulan pun

pergl meninggalkannya dengan keyakinan bahwa piutangnya telah

terlunasi, namun temyata setelah diperiksa piutang yang dibayarkan

tidak sesuai. Atau ia bersumpah tidak akan menjual bajunya kepada

Zaid, lalu Zaid menyuruh seseorang unfuk membeli baju itu kepada

fulan, dan baju ifupun dijual kepada Z.atd tanpa sepengetahuan fulan.

Hukum itu semua seperti hukum oftmg yang terlupa, karena oftmg

tersebut tidak bermaksud sama sekali unfuk melanggar sumpahnya. .
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Pasal: Sedangkan untuk orang yang dipaksa (di bawah

tekanan) unfuk melakukan sesuatu yang dapat melanggar

sumpahnya terbagi menjadi dua,

Pertama. Dipaksa untuk datang. Misalnya fulan bersumpah

untuk tidak memasuki rumah Zaid, lalu ia dipalsa untuk memasukinya,

atau fulan bersumpah untuk tidak keluar dari rumahTaid,lalu ia dipaksa

unfuk keluar dari rumah tersebut, bukan atas dasar keinginannya sendiri

dan ia tidak dapat mencegah paksaan itu. Jika seperti ifu, maka

menunrt sebagian besar ulama ia tidak dikatakan telah melanggar

sumpahnya. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah ulama

madzhab Hanafi.

Sementam Imam Malik berpendapat, bahwa jika orang tersebut

melakukan hal yang melanggar sumpahnya ifu dengan tangan terikat.

Namun pendapat pertama lebih tepat, karena oftmg tersebut

keluar atau inasuk ke dalam rumah ifu di bawah paksaan, maka ia tidak

dianggap telah melanggar sumpahnya, sebagaimana jika dengan tangan

terikat.

Kdua: Dipaksa unfuk memukul di bawah an@man unfuk

dibunuh atau semacamn5n.

Abu Al Khaththab menyampaikan, bahwa untuk poin ini ada

dua pendapat yang berbeda, ada yang mmganggapnlra sebagai

pelanggaran dan ada pula 5nng tidak. Imam Syafi'i juga menyebutkan

dua pendapat 1ang berb€da dalam dua qaulnla.

Sementara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat,

bahwa oftrng telsebut dianggap telah melanggar sumpahnya, karena

kafarat tidak gugur dengan adanya kemungkinan, maka kafarat itu tetap

dikenakan kepada dirinSa meskipun dipaksa, sebagaimana kafarat unfuk

pemburu yang dipaksa unfuk memburu heunn milik orang lain.
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Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, saMa Nabi,S, "sesungguhnSa Allah & mengampuni

kesalahan 5ang dilakukan oleh umatku karena tidak sangaia, lup, dan

dipal$a (dibatnh ancaman)."

Dan juga karena apa yang dilakukan orang itu akibat sebuah

paksaan, maka ia tidak bisa dianggap telah melanggar sumpahnya,

sebagaimana jika ia dipaksa unfuk masuk ke dalam sebuah rumah dan ia

tidak dapat mencegahnya, padahal ia telah bersumpah untuk tidak

pemah masuk ke rumati tersebut. Dan juga karena perbuatan yang ia

lakukan ifu tidak tersand6r pada dirinya, maka hukumn5ra sama seperti

jika ia tidak melakukannya.

Dan kami tidak membenarkan pemburu itu dikenakan kafarat,

karena yang wajib dikenakan kafarat adalah orang yang memaksanya.

Wallahu a'lam.

L78O. Masalah: Abu AI Qasim berkata: Barangsiapa

yang bersumpah terhadap sesuafu, namun ia tahu bahwa ia

sedang berbohong, maka orang tersebut tidak perlu

dikenakan kafarat, karena kebohongan tersebut lebih besar

dosanya unfuk dihapuskan dengan kafarat.

Begitulah pendapat yang diunggullon dalam madzhab ini dan

dikutip oleh pam ulama madzhab ini dari Ahrnad. Serta menjadi

pendapat sebagian besar ulama lainnya, di antara mereka adalah: hnu

Mas'ud, Said bin Musayib, Hasan, imam Malik, AlAuza'i, Ats-Tsauri, Al-

Laits, Abu Ubaid, Abu Tsaur, para ulama hadits, dan pam ulama

madzhab Hanafi dqri Kufah.

i' Sumpah seperti itu disebut juga dengan sumpah ganrus

(penenggelaman), karena sumpah seperti itu akan menenggelamkan

pelakunya dalam kubang dosa.
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Ibnu Mas'ud menyatakan: Kami terbiasa menyebut sumpah yang

tidak ada kafaratrya sebagai sumpah gamus.343

Diriwayatkan, dari Said bin Musayib, ia berkata: Sumpah gamus

termasuk dalam dosadosa besar, dan sumpah tersebut lebih besar

dosanya untuk dikafaratkan.

Namun sebuah riwayat dari Ahmad menyebutkan, bahwa

sumpah tersebut harus tetap dikenakan hukuman kafarat. Pendapat

tersebut juga diriwayatkan dari Atha, Az-Zvhi, Al Hikam, Al Batti, dan

juga menjadi pendapat Imam Syaf i. Dengan alasan, bahwa sernua

sumpah atas narna Allah yang dilanggar dengan sengaja harus

dikenakan kafarat, seperti halnya sumpah-sumpah lainnya yang akan

dilakukan di masa depan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya sumpah yang diucapkan atas dasar

kebohongan adalah sumpah yang tidak sah, maka tidak ada kafarat

unfuk sumpah tersebut, sebagaimana haln3n sumpah yang tidak

disengaja atau sumpah yang terkait dengan masa lalu.

Alasan mengapa sumpah tersebut dianggap tidak sah adalah,

karena sumpah itu tidak wajib untuk ditunaikan dan tidak mungkin pula

teraplikasi. Dan juga karena sumpah itu telah digandengkan dengan

sesuatu yang bertentangan dengannln, yaifu pelanggamn sumpah, maka

hukumn3n tidak sah, seperti halnya pemikahan yang digandengkan

dengan persaudaman.

Dan juga karena kafarat tidak mungkin dapat menufup seluruh

dosa kebohongan tersebut, maka tidak pertu disyariatkan kepada

pelakun3n.

il3 Atsar tersebut diriwayatkan oieh Al Baihaqi dalam kitab ,4s-5umn(10/38).
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Adapun dalil bahwa sumpah gamus ifu termasuk dosa besar di

antaranya: riwayat dari Nabi $, beliau bersabda, " Di antara dosadosa

besar adalah menyekutukan Allah, durhaka terhadap kdua omng fua,

membunuh manusia bemyawa, dan sumpah palsu."34 HR. Bukhari.

Pada riwayat lain disebutkan, "Ada lima hal Sang termasuk dosa

besar tanpa ada penebusnya (kafarat), yaifu: menyekutukan Allah,

melarikan dii dan kancah jihad, memfihah onng mukmin, membunuh

onng muslim yang tidak dibenarkan (yakni bisa jadi membunuhnya

dibenarkan jika ia metTdapatkan hukuman mati melalui kepufusan

hakim), dan bersumpah atas suafu dosa hingga menghilangkan harta

seorang muslim."345

Dan tidak benar jika sumpah gamus disamakan dengan sumpah-

sumpah lain yang akan dilakukan di masa depan, karena sumpah unfuk

rnasa depan adalah sumpah yang sah dan dapat difunaikan, sedangkan

sumpah gamus adalah sumpah yang tidak sah, maka tidak perlu ada

kafarat.

Nabi $ bersabda, " Tanggunglah l<afamt atas sumpah tersebut

dan lakukanlah yang lebih baik." Hadits ini menunjukkan bahwa kafarat

itu diwajibkan untuk sumpah terhadap sesuatu yang akan dilakukan di

masa depan.

Begitulah yang dikatakan oleh IbnulMunzir.

344 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bab sumpah dan nadzar
(7L/675), juga oleh At-Tirmidzi pada bab tafsir (5/3021), juga oleh An-Nasa'i
pada bab penghamman darah (7/4022), juga .oleh Ad-Darimi pada bab diyat
(2/2360), dan juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (2/20L,3/495).

345 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya
(2/362/8722).
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178L. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Kafarat itu
hanya diharuskan bagi orang yang mengucapkan kalimat
sumpah dengan maksud unfuk bersumpah.

Untuk lebih jelasnya kami sampaikan, bahwa kalimat sumpah

yang diucapkan oleh seseorang dalam rangkaian perkataannya tanpa

dimaksudkan untuk bersumpah dengan makna sebenamya maka kalimat

sumpah ifu tidak ada kafaratnya, menurut sebagian besar ulama.

Alasannya adalah, karena kalimat sumpah seperti itu termasuk sumpah

laghau (sur.npah 5nng tidak disengaja).

AMullah (anak imam Ahmad) mengutip pemyiataan ayahnya

yang mengatakan: sumpah laghau menumtku adalah kalimat sumpah

yang diucapkan secara spontan dan tidak terbesit di dalam hatingTa unfuk

bersumpah.

Di antara ulama png berpendapat bahua sumpah laghauadalah

sumpah yang tidak terbesit dalam hati untuk bersumpah adalah: Umar,
.Aisyah, dan juga dinyatakan oleh Atha, Al Qasim, Ikrimah, AsySya'bi,

dan Imam Syafi'i.

Dalilnya adalah riwayat dari Atha, dari Aisyah, ia berkata:

(mengenai sumpah laghaQ Nabi $ bersabda, " Yaitu perkataan

seseonng di rumahng: la waltah (demi Allah frdak), balaa u,nltah (demi

Allah memang begitu1."sre HR. Abu Daud.

Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Az-Zvhri, AMul Malik bin

Abi Sulaiman, dan Malik bin Magul, dari Atha, secara mauquf hingga

kepada Aisyah saja, tidak marfu sampai Nabi $.
Az-hhrijuga meriwayatkan, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata:

Sumpah laghau adalah sumpah yang diucapkan dalam keadaan adu

il5 Hadis tersebut diriwa5ntkan oleh Abu Daud pada bab sumpah dan nadzar
(3/3254).
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argumen, bercanda, bermain-main, ataupun terucapkan dalam suatu

pembicaraan yang tidak tersirat di dalam hati untuk bersumpah.

Sedangkan sumpah yang dikenai hukuman kafarat adalah sumpah yang

diucapkan dengan niat bersumpah dalam keadaan emosi atau keadaan

lainnya, aku akan melakukan anu, aku tidak akan melakukan anu, itulah

sumpah yang diwajibkan oleh Allah & untuk dikenai kafarat jika

dilanggar.saT

Dan juga karena laghau dalam bahasa Arab bermakna kalimat

yang terucap tanpa maksud apapun. Makna inilah yang kami

maksudkan.

Adapun di antara pam ulama yang menyatakan bahwa sumpah

yang seperti itu tidak ada kafaratnya adalah: Ibnu Abbas, Abu Humirah,

Abu Malik, Zimmh bin Aufags, Hasan, An-Nakha'i, dan imam Malik.

Mereka juga sepakat bahwa sumpah yang tidak ada kafamhrya

termasuk dalam sumpah laghau, dan kami tidak mendapatkan ada safu

ulama pun yang berpendapat berbeda.

Dalilnya adalah firman Allah &, "Allah tidak me.nghukum kamu

disebabkan sumpah-sumphmu Wng tidak disengaja (untuk bersumpah),

tetapi Dia menghukum lamu disebabkan sumpah-sumph Snng kamu

sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggamn sumpah) ialah memberi

makan sepuluh omng miskin " (Qs. Al Maa'idah [5]: 89).

Pada ayat ini disebutkan bahwa sumpah yang dikenakan kafarat

adalah sumpah yang terhitung dosa (lpkni yang akan mendapatkan

347 Atsar tersebut diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab As=5unan(l0/491.
il8 Nama lengkapnya adalah Abu Hajib Zirarah bin Aufa Al Amiri Al Basri,

seorang imam besar dan pemah menjadi hakim di kota Basrah.
Benar kisah yang menceritakan bahwa ia meninggal dunia pada saat sedang

melaksanakan shalat Subuh, yaifu ketika ia membaca firman Nlah "Mal<a apbila
nngkal<ak ditiup;' (QS. Al-Muddatstsir 1741.8]l, lalu tiba-tiba saja ia meninggal
dunia. Peristiwa itu terjadi pada tahun sembilan puluh tiga hijriah. Lih. Siyar A'lam
an-Nubala (4 / 515,5L6).
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hukuman), sedangkan sumpah laghau tidak terhitung dosa, maka tidak

ada kafambr5n.

Dan juga karena begitulah pendapat dari para sahabat yang

telah kami sebutkan nama-nalnanya di atas tadi, dan kami tidak

mendapatkan ada pqgdapat lain yang berbeda di zaman mereka, dan itu

sudah dapat dikatakan sebagai ijma dari mereka.

Dan juga karena itulah pendapat Aiqnh ketika menafsirkan kata

laghau unfuk aynt tersebut dan penjelasan tentang sumpah png
bagairnana 1nng dikenakan hukuman kafamt.

!782. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Barangsiapa
yang bersumpah terhadap sesuafu yang diyakini olehnya

seperti ifu namun ternyata tidak, maka tidak ada kafarat

baginln, karena sumpah seperti ifu termasuk sumpah laghau
(sia-sia).

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa sumpah seperti ifu

tidak ada kafaratn5n, sebagaimana dinyatakan oleh lbnul MunziF49, luga

diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Huraimh, Abu Malik, Zimmh bin

Aufa, Hasan, An-Nakha'i, imam Malik, imam Abu Hanifah, dan.Ats-

Tsauri.

Di antam ulama yang menyatakan bahwa sumpah seperti ifu

termasuk laghau adalah: Mujahid, Sulaiman bin Yasar, Al Arza'i, Ats-

Tsauri, Imam Abu Hanifah beserta ulama rnadzhab Hanafi.

Sebagian besar ulama juga menyatakan bahwa sumpah Snng

laghau tidak ada kafarabrp. Sebagaimana diklaim oleh Ibnul Munzir

sebagai ijma seluruh kaum muslimin.

&9 Kami tidak mendapatkan keierangan ini dalam kitab Al y'ima karya Ibnul

Munzir, narnun mungkin saia dikutip dari kitab png lain.
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Namun ada riwayat dari An-Nakha'i, mengenai sumpah

terhadap sesuafu 5nng diyakini benar seperti sumpahnya, lalu temyata

sebaliknya, ia menyatakan bahwa sumpah seperti ifu termasuk sumpah

laghau, narnun omng tersebut harus tetap dikenakan kafamt.

Ini pula yang menjadi salah safu pendapat lrnam Syafi'i.

Sebuah riwayat dari Ahmad menyatakan, bahwa'sumpah seperti

itu bukan termasuk sumpah laghau dan harus dikenakan kafarat bila

dilanggar. Dengan alasan, karena sumpah dengan narn Allah disertai

dengan pelanggaran mauajibkan adanya kafarat, sebagaimana sumpah-

sumpah lain terhadap sesuafu di rnasa yang akan datang.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, firman Allah &, "Allah tidak manghukum kanu
disebabkan swnph-sunphmu Wng frdak disengaj,a (untuk

bersumpah)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89).

Sumpah tersebut termasuk dalam ayat ini.

Juga karena sumpah tersebut merupakan sumpah 1liang tidak

sfr, maka tidak wajib dikafaratkan pelanggamnnSn, seperti halnya

sumpah garnus.

Dan juga karena orang yang bersumpah itu tidak bermalsud

unfuk melanggar sumpahnya, maka sama seperti jika ia
melanggar sumpahnya karena lupa.

Adapun unfuk sumpah yang diucapkan terkait sesuafu di masa

lalu, sumpah tersebut tidak ada kafaratr5n pula, karena sesuafu yang

terkait dengan masa lalu dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

Pqhma Menceritakan kisah yang sebenamSa terjadi. Unfuk hal

ini seluruh ulama sepakat tidak ada kafamtn5ra.

Kedua: Menceritakan kisah yang sengaja diputar-balikkan dari

cerita sebenamya. Jika seperti itu maka sumpah tersebut masuk ke
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dalam sumpah gamus, dan sumpah gamus tidak ada kafarathya pula,

karena dosa berbohong lebih besar untuk ditanggung sebuah kafarat.

Ketiga: Menceritakan kisah yang diyakini benar, namun temlnta

sebaliknya. Sumpah unhrk kisah seperti itu juga tidak ada kafaratrya,

karena termasuk sumpah kghau.

Sedangkan unfuk sumpah yang diucapkan terkait sesuafu di

masa depan, jika memang diniatkan dan dimaksudkan unfuk

bersumpah, lalu dilanggar, maka pelakunp harus dikenakan hukuman

kafarat. Adapun iika fidak diniatkan dan dirnaksudkan sebagai sumpah,

hanya kebiasaan yang terlontar dari maqamkat Arab unfuk sekedar

meyakinkan, maka sumpah tersebut juga ternrasuk dalam sumpah

laghau, sebagaimana disiratkan oleh Aiq,tah kefika ia mengatakan:

Sumpah laghau adalah sumpah yang diucapkan dalam keadaan adu

argumen, bercanda, bermain-main, ataupun terucapkan dalam suafu

pembicaraan yang tidak tersirat di dalam hati unfuk bersumpah.

Sedangkan sumpah yang dikenai hukuman kafarat adalah sumpah yang

diucapkan dengan niat bersumpah dalam keadaan emosi atau keadaan

lainnya, aku akan melakukan anu, aku tidak akan melakukan anu, ifulah

sumpah yang diwajibkan oleh Allah & untuk dikenai kafarat jika

dilanggar.

Ats-Tsauri dalam kitab Jami'nya mengatakan: Sumpah itu ada

empat macam, dua macam di antamnya terdapat kafarat unfuk

pelanggarannya, yaifu jika seseorang berkata 'Demi Allah aku tidak akan

melakukannya,' lalu ia melakukannya, atau ia berkata 'Derni Allah aku

akan melakukannya,' lalu ia tidak melakukannln. Dan dua macam

lainnya tidak terdapat kafamt untuk pelanggamnnya, yaitu jika

seseorang berkata 'Demi Allah, aku tidak melakukannya', padahal ia

melakukannya, atau ia berkata: 'Derni Allah aku melakukann5a,'

padahal ia tidak melakukannya.
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1783. Masalah: Abu Al easim berkata: Sumpah yang
dikenakan kafarat unfuk pelanggarannya hanyalah sumpah
yang menggunakan nama Allah saja, atau nama-nama Allah
yang lain (asmaul husna)

Para ulama sepakat bahwa orang yang bersumpah dengan
menggunakan nama Allah, seperti wallahi, billahi, tallahi, lalu ia
melanggar sumpahnya, maka ia harus dikenakan hukuman kafamt.
Begitulah yang dinyatakan oleh IbnulMunzifso.

', Ia juga mengatakan: Para ulama yang di.antaranln Imam Malik,
Imam syafi'i, Abu ubaid, Abu Tsaur, dan ulama madzhab Hanafi juga
berpendapat, bahwa orang yang bersumpah dengan salah safu nama
Allah (asmaul husna) lalu ia melanggar sumpahnya, maka ia juga harus
dikenakan hukuman kafamt. Tidak ada pendapat yang berbeda
sepanjang pengetahuan kami, selama nama Allah yang digunakan
olehnya tidak digunakan biasanya unfuk nama yang lain selain Allah.

Nama-nama Allah ini sendiri terbagi menjadi tiga, 5aifu:

Pertama: Nama-nama yang tidak digunakan unfuk nama yang
lain selain Allah. Misalnyn: Allah, Ar-Rahman (yang Maha penyayang),

Al awwalu AI lazi laysa qablahu syaiun (yang pertama dan tidak ada
sesuafu apapun sebelum-Nya), Al aakhiru Al lazi laysa badahu syaiun
(Yang Terakhir dan tidak ada sesuafu apapun setelah-Nya), rabbul
alamiin ftuhan sernesta alam), maliki yraumiddiin (pemilik hari
pembalasan), rabbus-samaawaati wal ardhi Fuhan langlt dan bumi), Al
hayyu Al lazi Ia yamuutu abadan (Yang Hidup dan tidak pernah akan
rnati).

Bersumpah dengan menggunakan nama-nama ini adalah
sebenar-benar sumpah dalam keadaan bagaimanapun.

350 Uh. At tt*ukarya Ibnul Munzir (725/6041.
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Kdua: Nama-nama yang biasanya juga digunakan unfuk selain

Allah secara kiasan, narnun jika disebutkan hanya satu kata nama ifu

saja maka hanya ditujukan kepada Allah semata.

Misalnya narna Al khaliq (SanS Pencipta), ar-raziq(Sang Pemberi

Rezeki), ar-rabb [tuhan], ar-mhiim (Yang Maha Pengasih), Al qadir

(Yang Maha Kuasa), Al qahir (Sang Penakluk), Al malik (Sang Raja

diraja), dan lain sebagain5a.

' Nama-narna ifu juga digunakan unfuk nama lain selain Allah,

buktinya Allah & berfirman, "Dan kamu menciptakan kebohongan."

(Qs. Al Ankabut t29lz l7l
' "hn kamu tinggalkan (Allah) sebaik-baik pencipb." (Qs. Ash-

Shaffat 1371: L25l

"Kembalilah kepda tuannu." (Qs. Yusuf [12]: 50),

"Temngil<anlafi keadaanku kepda fuanmu." Maka syetan

menjadilan dia lupa untuk menemngkan (keadaan Yusufl kepda
iann5a." (Qs. Yusuf ll2l: 421

"Maka bqikh mqeka dari harta itu (sekdang)" (Qs. An-Nisa

[4],8)

"PanSantut dan pryagng tahadap oftngorzng Sang buiman."
(Qs. At-Taubah I9l: L28L

Nama-nama tersebut jika digunakan dalam kalimat sumpah dan

tidak digandengkan dengan kata lain atau diniatkan sebagai natna Allah,

maka menjadi sumpah. Namun jika diniatkan untuk menyebut nama lain

selain Allah, maka tidak menjadi sumpah, karena memang nama ifu bisa

digunakan unfuk nalna lain selain Allah, dan pergeseran maknanya

diketahui dari niat orangnya.-

Begifulah menurut pendapat Imam Syafi'i.
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Thalhah Al Aqufssi menambahkan: Apabila seseorang berkata:

war-rabb, wal khaliq, war-raziq, maka nama ifu sudah sebagai sumpah

dalam keadaan apapun, seperti halnya nama-narna pada bagian

pertama, karena nama yang diucapkan dalam benfuk makrifah dengan

menggunakan alif laam hanya untuk nama Allah semata, maka

hukumnya sama seperti nama-nama pada bagian perhama.

Ketiga: Nama-nama yang digunakan untuk nama Allah dan

untuk nama selain Allah pula, dan jika disebutkan hanya safu kata narna

itu saja maka tidak hanya ditujukan kepada Allah semata.

Misalnya, Al hayyu (Yang Hidup), Al balimu(Yang Mengetahui),

Al maujuud (YanS Adal, Al mu'min (Yang Mengamankan), Al kariim
(Yang Pemumh), asysgkir ({ ang Mernberi pujian).

Semua narna itu jika dimaksudkan sebagai narna Allah dan

diniatkan unfuk bersumpah maka menjadi sumpah, namun jika

disebutkan hanya safu kata nama ifu saja atau dimaksudkan sebagai

narna selain Allah, maka tidak menjadi sumpah.

Bedanya bagian ini dengan bagian sebelumngra adalah pada saat

narna tersebut diucapkan hanlra safu kata tanpa digandeng dengan kata

lainnya. Jika pada bagian kedua menjadi sumpah, sedangkan pada

bagran ketiga ini fidak.

Sementam Al Qadhi dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa

nama-nama unfuk bagian ini tidak termasuk narrrnatna 5nng dapat

digunakan unfuk sumpah, meskipun dimaksudkan unfuk menyebut

narna Allah. Sebab, sumpah dianggap sah karena kesucian nama yang

disebutkan, oleh karena itu iika narrra yang diieburtkan dapat ditu;ukan

351 purr",u lengkapnya adatah Abul Bamkat Thalhah bin Ahmad Al Kindi Al
Aquli. Ia berguru ilmu fiqih kepada Abu Ya'la bin AlFira di kota Baghdad. Dan ia
wafat pada tahun lima rahrs sepuluh hijriah. Al-Aquli sendiri adalah nama sebuah
kota kecil png terlebk fidak jauh dari kota Baghdad.
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kepada selain Allah maka tidak ada kbsuciannya lagi, sedangkan

sumpah tidak dapat dikatakan sah iika hanya dengan niat saja.

Adapun landasan lnng mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya orang tersebut mengucapkan nama ifu

sebagai narna Allah dan diniatkan unfuk bersumpah maka tentu saja

dapat menjadi sumpah yang terdapat hukuman kafarat jika

melanggamya, sebagaimana yang juga berlaku pada bagian kedua lalu.

Pemyataan mereka yang mengatakan bahwa sumpah tidak

dapat dikatakan sah iika hanya dengan niat saja, kami sangat sefuju

dengan pendapat ini, dan kamipun berpendapat seperti ifu. Namun jika

kata yang digunalmn dalam ucaPan yang dibarengi dengan niat

bersumpah adalah kata yang salah satu kernungkinannya adalah nalna ,

Allah, "r.k sama halnya seperti nama yang hanp digunakan sebagai

narrn Allah namun tanpa niat, sebagai-*u yang berlaku pada hukum

talak dengan menggunakan kata kiasan. Oleh karena ifulah nama-nama

yang diseutkan pada bagian kedua sebelum ini pun jika'diniatkan

bukan sebagai nanla Allah maka tidak menjadi sumpah atas dasar

niah5p saiar.

PasaL Bersumpah dengan meng[Junakan sifat Allah
juga sama hukumnya seperti menggunakan nama Allah-

Dan sifat Allah dilihat dari segi penggunaannya untuk

bersumpah terbagi pula menjadi tiga, yaitu:

Pertama Sifat-sifat yang khusus hanya milik Allah dan tidak

mungkin dimiliki selain Allah, seperti izzatullah (kemuliaan Allah),

'uzmatullah (kebesamn Allah), jalaalullah (ketinggian Allah), kibriyaullah

(keagungan Allah), kalamullah (kalimat Allah).
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Semua ifu bila digunakan dalam sebuah sumpah maka menjadi
sumpah menurut pendapat seluruh ulama.

Pendapat tersebut dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan ulama

madzhab Hanafi, dengan alasan bahwa sifat-sifat tersebut hanya milik
Allah sernata dan tidak ada yang berhak menyandang sifat ifu kecuali

Allah.

Ada sejumlah riwayat yang menyebutkan sumpah dengan

menggunakan sebagian dari sifat tersebut. Di antaranya, ketika neraka
merasa dirinya telah penuh sesak, ia berkata, "Sudah cukup, sudah

cukup, derni kemuliaan-Mu."352 HR. Bukhari. Juga ketika ada di antara
penghuni neraka dikeluarkan dari nemka, ia berkata, "Demi kemuliaan-

. Mu, aku tidak meminta kepada-Mu selain ini saja."353 Dan di dalam

kitab suci Al Qur'an disebutkan, "(Iblis) manjau,mb, "Demi kemuliaan-
Mu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuan5a." (es. Stiaad [38]:
821.

Kdua: Sifat-sifat yang melekat padaZ-atAllah namun digunakan
pula unfuk sifat selain Allah sebagai kiasan, seperti ilmullah
(pengetahu; Allah), qudmtullah (kuasa Aflah).

. Sifat seperti ini adalah sifat yang selalu melekat pada zat Allah,

narnun banyak digunakan secara luas unfuk selain Allah yang memiliki
pengetahuan dan berkemampuan. contoh-contoh penggunaan sifat

tersebut dalam kalimat yang menunjukkan sifat Allah: ya Allah, Engkau

telah menunjukkan kepada kami Kuasa-Mu, maka funjukkan pula

kepada kami ampunan-Mu. Atau: lihatlah bagaimana kuasa Allah

3s2 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bab tafsir (8,24850), dan
juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (3/147,2941.

3s3 Hadits tersebr.rt diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bab hamba sahaya 5rang
dibebaskan (11/6573l,juga oleh Muslim pada bab sumpah (l/299/161,167), dan
juga oleh Ahmad dalam kttab Musnadnya (2/ZTG,Z91,S34,S/27).
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berbicara. Oleh karena itu, apabila sifat-sifat tersebut digunakan sebagai

sumpah, maka menjadi sumpah.

Bqlitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam Syaf i'

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa jika

seseorang menyebutkan kata ilmu pada sumpahnya, maka sifat itu:tidak

menjadi sumpah, karena kata tersebut bisa dimaknai unfuk sifat yang

lain selain Allah.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahunsanya ilmu adalah salah safu sifat Allah &, maka

menggunakan kata itu pada sebuah sumpah akan menjadi sumpah yang

mengharuskan adanya kafarat jika dilanggar sebagaimana halnya

dengan keagungan, kemuliaan dan kekuasaan Allah.

Sebenamya pendapat mereka terkait dengan sifat kuasa Allah

png dapat diladikan sebagai sumpah, itu sudah dapat merrbantah

pendapat mereka ini, karena sifat ilmu sejajar dengan sifat kuasa, ymg

rnana kedmduanya dapat digunakan sebagai sifat Allah dan juga sifat

selain Allah. Tergantung dengan niat pelakun5n, jika diniatkan sebagai

sifat Allah maka'sumpah ifu menjadi sumpah yang mengharuskan

adanya kafarat jika dilanggar, sedangkan jika diniatkan sebagai sifat

selain Allah rnaka tidak berlaku seperti itu.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh ulama madzhab

Syafi'i, dengan alasan karena sifat yang diucapkan dalam sumpahnya

berkemungkinan sifat Allah meskipun ada kernungkinan pula sifat selain

Allah, dan disertai dengan niat sumpah, maka jadilah sumpah, seperti

halnya bersumpah dengan menggunakan nama Allah lnng ada

kemungkinan sebagai narta lain selain Allah.

Ada pula riwayat dari Ahmad yang menyatakan bahwa kalimat

sumpah yang menggunakan sifat tersebut sebagai sumpah !,ang
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berakibat kafarat bila dilanggar, tidak ada kemungkinan lain, meskipun
diniatkan untuk sifat lain selain Allah maka niat ifu tidak dapat diterima.

Pendapat Abu Hanifah juga seperti ifu unfuk sifat kuasa saja
(tidak termasuk sifat ilmu). Dengan alasan bahwa kata tersebut hanya
berlaku untuk sifat, maka dari ifu tidak dapat dipengaruhi dengan niat
selain sifat, seperti halnya sifat keagungan.

Namun sebagaimana dinyatakan oreh Thalhah Al Aquli terkait
nama-narna Allah yang mehggunakan benfuk ma'rifah dengan alif laam,
seperti Al khaliq atau ar-raziq, yang menjadi sumpah dalam.keadaan
bagaimanapun, karena kata tersebut tidak dapat dialihkan pada nama
lain selain nama Allah, maka halitupun berlaku di sini.

Ketiga: sifat-sifat yang tidak hanya khusus menjadi sifat Allah
dan tidak dialihkan pada sifat Allah jika berdiri sendiri, narnun sifat itu
dimaknai dengan sifat Allah semata tatkala dilekatkan dengan nama
Allah atau dengan niat.

Misalnya kata ahdun, mitsaq, amanah (semua kata ini berafiliasi
dengan makna janji).

Kata-kata tersebut tidak dapat dianggap sebagai sumpah yang
berakibat hukuman kafarat bila terlanggar, kecuali jika dilekatkan dengan
nama Allah atau dengan niat. Insya Allah lomi akan membahas tentang
hal ini beberapa saat lagi.

PasaL Apabila ada seseorang berkata. wa haqqunah
(demi hak Allah), maka ucap.n ini termazuk sumpah yang
berakibat kafarat bila dilanggar.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam Malik dan
Imam Syafi'i.
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Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa kalimat

seperti ifu tidak menyebabkan seseorang dijafuhkan hukuman kafarat

bila melanggamya, karena hak Allah adalah untuk ditaati, dijalani selnua

perintahnya, dan bukan menjadi salah satu sifat-Nya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya Allah & memiliki hak yang Ia miliki

sendiri, seperti kekekalan, keagungan, kesucian, kemuliaan,. dan lain

sebagainya. Sementara dalam penggunaan kata tersebut sehari-hari

biasa digunakan sebagai sumpah, oleh karenanya kata tersebut dapat

disetarakan dengan sifat Allah yang lain seperti kuasa Allah.

Apabila oftmg tersebut mengucapkan sumpahn5a ifu dengan

niat unfuk bersumpah atas nama makhluk, maka hukum yang berlaku

baginya sama seperti hukum sumpah yang menggunakan sifat ilmu atau

kuasa, hanya saja kemungkinan penggunaan kata ini pada makhluk

lebih besar daripada kedtn sifat tersebut.

PasaL Apabila seseorang berkata: Ia'amrullaalrf (demi

keabadian Allah), maka kalimat ini termasuk sumpah yang

berakibat kafarat bila melanggamya.

B%itulah pendapat yang dinyatakan pula oleh imam Abu

Hanifah.

Sementam Imam Syafi'i berpendapat, bahwa jika orang tersebut

bermaksud unfuk bersumpah maka kalimat itu menjadi sumpahnya,

sedangkan jika fidak maka kalimat itu bukanlah sumpah (yakni

terganfung niakrya).

Pendapat ini pula gnng dinyatakan oleh Abu Bakar. Dengan

alasan, bahwa kalimat itu ddpat menjadi sumpah dengan perkiman ada

khabar (predika$ yang mahzuf (tidak disebutkan), seakan yang hendak
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dikatakannya adalah, "demi keabadian Ailah aku bersumpah,,, hingga
dapat dikatakan bahwa kalimat tersebut sebagai bentuk kiasan dari
sumpah, dan benfuk kiasan tidak dimaknai sebagai sumpah jika tidak
diniatkan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, orang tersebut telah mengucapkan sumpah dengan
menggunakan salah safu sifat Zat Allah, maka tenfu saja dianggap
sebagai sumpah yang berakibat kafarat jika diranggar orehnya, seperti
halnya sumpah atas kehidupan-Nya, karena makna dari sumpah
tersebut adalah bersurhpah atas kehidupan yang kekal !'ng hanya milik
Allah semata.

Kata 'am*u-u'uninya dengan ,umru (yang diartikan oleh
penerjemah sebagai keabadian, namun arti yang sebenamya adarah
umur atau hidup), dan penggunaan kata ini sebagai kata sumpah
berdasarkan kebiasaan masyarakat arab dan juga daril syar,i. Di
antaranya firman Allah, "Demi unuffnu (Muhammad), sungguh, merer<a
terombang'ambing dalam kemabukan (kamtan)." (es. Ar Hijr.[15]: 72.

Juga pada bait syair berikut:

Tidak demikian, derni umur onng haji 5nng l<anu kunjungi,

ndak ada afu jasad manusiapun gang mergarir damhn5a r<arena

terbunuh.

Pada bait syair lain disebutkan:

Apbila kamu senang dengan frrmuan bni eusrnir,

Demi kabadian Allah, aku kagunt dengan senangmu.

Pada bait syair lain disebutkan:

Tapi demi kabadian Allah, ia masih baagama Islam,

Terlihat bk caha5a subuh dan sinar pgi.
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Banyak lagi contoh-contoh lain, baik yang dis'ebutkan dalam bait

syair ataupun percakapan sehari-hari masyarakat Arab.

Adapun pengandaian adanya kata yang tidak disebutkan, itu

tidak dapat diterima, karena kalimat tersebut sangat dikenal oleh

masyarakat Arab, dan sudah menjadi kalimat utnum yang digunakan

sehari-hari. Oleh karena ifu harus diartikan sebagaimana terucap, tanpa

diperkirakan kata apa yang sehamsnya ditambahkan pada kalimat

tersebut, sebagaimana kalimat umum lainnya yang biasa digunakan oleh

masyarakat Arab.

Terkecuali jika memang diperlukan adanya penafsiran yang

mengharuskan penambahan kata agar dapat dimengerti maknanya.

Namun kalimat tersebut tidak seperti itu, karena kalimat ifu sudah jelas

sebagai sumpah tanpa perlu ditambahkan kata sumpah lagi. Oleh

karena ifulah tidak diperlukan niat atau maksud dari orang yang

mengucapkannya, karena kalimat itu sudah bermakna . sumpah,

sebagaimana kalirnat lain Sang bermakna sumpah tanpa disebutkan

harful qaarwrya (lnkni kata yang khusus digunakan tuituk bersumpah).

Misalnya bait syair berikut ini:

Iatu aku katakan, sunph (demi) Attah aku (tidak akan) bangkit dari

dudukku.

Dari kalimat tersebut dapat dimengerti bahwa ada kata yang

tidak disebutkan di sana, karena tidak mungkin kata tersebut tidak

menggunakan kata laa (fidak) atau sejenisnya. Sebagaimana dipahami

pula bahwa ada kata-kata yang tidak disebutkan pada ayat-ayat berikut,

"Dan tan5alah (penduduk) negeri tempat kami berada." (Qs. Yusuf [].2]:

82l,, "Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu (kecintaan

menyembah pafung) anak sapi karena kekafiran mereka." (Qs. Al

Baqarah [2]: 93), sebab tidik mungkin negeri akan menjawab jikalau
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ditanya, dan tidak mungkin ada anak sapi yang diresapkan ke dalam hati

manusia.

Apabila kata yang digunakan adalah kata 'umru (contoh-contoh

di atas semuanya menggunakan 'amn), maka artinya sama saja,

sebagaimana disebutkan pada bait syair berikut ini:

Wahai pengantin baru gng bersinar dan merekah wajahnSn,

Beritahukanlah demi kabadian Allah, awal kali kalian

berdua dipertemukan?

Ada yang berpendapat bahwa maksud dari bait syait tersebut

adalah 'bersumpahlah atas nama Allah dan beritahukan kepadaku

bagairnana awal kali kalian berdua bertemu?', oleh karena itulah asma

Allah menggunakan bentuk nashab (berharakat fathah pada huruf

terakhir). Begifu juga jika ia berkata: li'umri (demi umurku) atau li'umrika

(demi umurmu), maka kedua kalimat itu juga bukan termasuk sumpah,

menurut sebagian besar ulama.

Khusus terkait kalimat li'umri, haia" berpendapat, bahwa orang

yang melanggar sumpahnya dengan menggunakan kata tersebut juga

dikenakan hukuman kafamt.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya orang tersebut bersumpah atas kehidupan

makhluk ciptaan Allah, maka memang tidak harus terkena kafarat,

sebagaimana jika ia berkata: wahaSnti (demi hidupku), hal ifu
dikarenakan ia telah bersumpah dengan kehidupan yang disandarkan

kepada umumya, dengaSr prediksi ada kata yang tidak disebutkan, dan

kemungkinannya adalah: demi umurmu aku bersumpah. Dan umur

memang terkadang bermakna kehidupan atau keabadian.
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. Pasal: Apabila seseotang berkata: wa a5tmullah atau

wa aymanullah (keduanya bermakna demi Allah), maka

ke{uanya luga kalimat sumpah y..rg akan berakibat kafarat

bila dilanggar.

Perbedaan pendapat mengenai kedua kalimat tersebut sama

seperti perbedaan pendapat pada pasalsebelum ini.

Namun Nabi $ beberapa kali menggunakan kedua kalimat

tersebut unfuk bersumpah. Ditambah lagi penggunaannya secara umum

oleh masyamkat Arab. Oleh karena itu kedua kalimat tersebut harus

dimaknai dengan sumpah, dan bukan yang lain.

Pam ulama juga berbeda pendapat mengenai asal usul kata

tersebut, ada Srang mengatakan bahwa kata tersebut adalah benfuk

jamak dari kata Wnik (yang bermakna sumpah), lalu huruf nuunnya

hilang agar lebih ringan karena seringnya kata ifu digunakan dalam

keseharian. Dan ada juga 5nng mengatakan bahwa kata tersebut bukan

berbenfuk jamak, melainkan benfuk funggal, yaifu gmiin, seakan oftmg

tersebut berkata: ua 5amiinullah, dan alifnya adalah alif washal.

Pasal: Hartul qasam (yakni kata lpng khusus

digunakan untuk bersumpah) ada tiga;

Pertama: huruf 6a'. Inilah huruf yang asli untuk bersumpah, dan

huruf ini bisa digunakan dalam benfuk nyata ataupun disembunyikan.

Kdua: huruf r,raa. Huruf ini merupakan pengganti huruf &a'

sebagai kata yang digunakan unfuk bersumpah, namun hanya dalam

bentuk nyata saja, tidak dalam bentuk disembunyikan. oleh karena

itulah huruf ini paling sering terlihat digunakan, dan huruf ini pula yang

paling banyak digunakan'unfuk bersumpah di dalam ayat-ayat Al

Qur'an ataupun hadits.
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Adapun alasan mengapa huruf 6a' yang menjadi huruf yang

asli untuk bersumpah, karena memang huruf itulah yang mengantarkan

kata kerja yang pendek unfuk sampai pada obleknya. Prediksi

penggunaan sesuai kalimat aslinya adalah: uqsimu billaah (aku

bersumpah dengan narna Allah), sebagaimana disebutkan pada firman

Allah S, "Dan mereka bersumpah dengan narna Nlah datgan segala

kaungguhan " (Qs. Al An'am [6]: 109).

Ketiga: huruf fa'. Huruf ini merupakan pengganti tluruf wau

sebagai kata yang digunakan untuk bersumpah khusus unfuk safu nama

Allah saja, yaitu Allah, misalnya: tallaahi laaf'alanna (demi Allah akan

aku kerjakan), dan tidak unfuk nama yang lain, kalaupun ada yang

mengucapkan tarmhmaan atau tanahiim, maka kalimat tersebut

bukanlah kalimat sumpah.

Apabila seseofttng bersumpah dengan menggunakan salah satu

dari huruf tersebut sesuai dengan penggunaannya, maka sumpahnla

dianggap sah, karena memang itulah kegunaanqn. Banyak sekali

contoh-contoh pada ayat Al Qur'an, hadits, bait q7air, ataupun kalimat

pembicaman sehari-hari unfuk ketiga huruf tersebut. Karni contohkan

saja unfuk huruf /a' yang berasal dari Al Qur'an, "Dqni Allah, l<anu

pasfr al<an ditan5ai tentang apa Wng telah kamu ada-adakan.".(Qs. An-

Nahl [16]: 56)

"Dqni Allah, sunguh Allah telah mel&ihlan agkau di abs l<ami,

dan saungguhrya latni adalah omngtnng basalah (Mua)." (Qs. Yusuf

[12]: 91)

"Demi Allah, engkau (tidak) henti-hmtinSa mengingat Yusuf."

(Qs. Yusuf [12]: 85)

"Detrni Nlah, sungguh, kamu mengebhui bahwa kami datang

bukan untuk bqbuat keruakan di nqeri ini dan kami bukanlah pm
penani." (G. Yusuf lL2lz 731
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. "Dan demi Ntah, sungguh, aku akan melakukan tipu dag

terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi mainggalkann5a." (Qs.

Al Anbiyaa' [21]: 57).

Apabila ada seseorang mengucapkan sebuah kalimat dengan

menggunakan salah safu dari ketiga huruf tersebut, lalu bendalih: 'aku

tidak bermaksud unhrk bersumpah" maka alasan itu tidak dapat

diterima, karena ia telah mengunakan kata yang jelas unfuk sumpah dan

ada tanda yang menunjukkan bahwa kalimat yang diucapkannya adalah

sebuah sumpah, 5nitu objek sumpahnya.

Namun ada kemungkinan dalihnya diterima jika ia menggunakan

huruf la' pada kalimat: tallaahi la'aquumanna (demi Allah aku akan

berdiri), dan dalihnya adalah: maksudku adalah aku berdiri dengan

pertolongan dari Allah dan anugerah-Nya. Alasan diterimanln dalih

tersebut adalah karena ia telah menginterpretasikan ucapannlra dengan

salah safu kernungkinan maknanya. lain halnya jika huruf sumpah 5nng

digunakan adalah. dua huruf sumpah lainnSn, karena kedua huruf

tersebut tidak merniliki kenrungkinan lain selain unhrk kalimat sumpah'

PasaL Apabila seseoftrng bersumpah tanpa

menyertakan huruf sqmpah, misalnya ia berkata: allahi

la'aqumanna atau allaha la'aqumanna (demi Allah aku pasti akan

berdiri), maka kalimat tersebut dianggap sebagai kalimat sumpah.

Namun Imam Spf i berpendapat, bahwa kalimat tersebut tidak

menjadi kalirnat sumpah kecmli orang yang mengucapkannya bemiat

untuk belsumpah, sebab penyebutan nama Allah tanpa huruf sumpah

bukan termasuk kalimat 5png jelas dalam sumpah, maka tidak dianggap

sumpah sampai ia meniatkannSn.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adatah, kalirnat seperti itu sudah biasa disunakan oleh
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masyarakat Arab sebagai kalimat sumpah. Bahkan banyak sekali dalil
dari AI Qur'an ataupun hadits yang menggunakan kalimat seperti ifu.

Diriwayatkan, suafu ketika Abdullah bin Mas'ud memberitahukan
kepada Nabi S bahwa ia telah membunuh Abu Jahal, maka Nabi $
pun bertanya unfuk mempertegas kabar tersebut, "alahi qablbhu (demi
Allah kamu telah membunuhnga)?' Ibnu Mas'ud menjawab, "allahi
qataltdhu (demi Allah aku telah membunuhnln)." Hadits ini disebutkan
oleh Bukhari.

Nabi $ iuga pernah bertanya kepada Rukanah bin Abdu yazid,

"allahi maa amdta illa waahidah (dqti AIah kamu tidak
menginginkannSa kecuali hanya talak safu saja)?'Rukanah menjawab,
"allahi maa aradtu illa waahidah (demi Allah aku tidak menginginkannya
kecuali hanya talak safu saja)."

Contoh lain dari bait syair:

Lalu aku katakan, sunzph (dqni) Altah aku (tidak akan) bngkit dari .

dudukku.

Umrul Qais juga melantunkan:.

Lalu paempuan ifu berkata, sumph (demi)Allah r<atttu tidak pun5n

can lagi.

Ada dua tanda yang membuat kalimat-kalimat seperti ifu
dikatakan sebagai kalirnat sumpah, pertama: objek sumpah. Kdua:
harakat fathah (nashab) atau harakat kasrah (iarr) pada huruf terakhir
pada asma Allah. Jika sudah ada dua tanda tersebut maka kalimat png
diucapkan itu sudah dapat dipastikan kalimat sumpah, sebagaimana jika
ia mengatakan wallahi.

Apabila seseorang mengatakan: alaahu la'afalanni, dengan
menggunakan harakat dhammah pada huruf terakhir lafzul jalaalah
(marfu), dan ia meniatkan unfuk bersumpah, maka t<alimat itu menjadi
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kalimat sumpah, tapi orang tersebut melagukannya, sama sepgrti jika ia

berkata: wallahu la'afalanna. Namun jika ia tidak meniatkannya, Abu Al

Khaththab berpendapat bahwa kalimat itu tetap sebagai sumpah, karena

tanda pada objek sumpah sudah cukup membuakrya sebagai kalimat

sumpah, dan seolang buta huruf tidak mengenal i'rab (penggunaan

bahasa Amb menurut tata bahasanya), hingga ia mengucapkann5a

seperti itu. Terkecuali jika orang ifu mengenal tata bahasa Arab dengan

baik, maka pergantian harakat dari i'rab yang benar menunjukkan

bahwa ia memang tidak bermaksud untuk mengucapkan sumpah.

Namun bisa juga kalimat itu tidak meniadi kalimat sumpah bagi

seorang yang buta huruf, karena kalimat ifu tidak menjadi kalimat

sumpah bagi orang lrang mengenal tata bahasa Amb, maka tidak pula

bagi yang lain, sebagaimana jika ia tidak menggunakan objek sumpah

sebagai objek kalimatrya.

PasaL Obiek sumpah dapat diketahui melalui empat

kata, yaitrt: maa (fidak, untuk kalimat yang berbentuk lampau), /aa

(tidak, unfuk kalimat yang berbenfuk sekarang atau masa deparrl, inna

(.ungguh), dan la (tentu,/pasti).

Adapun jika ada penggunaan kata rn fiikalau) dalam kalimat

sumpah, maka kata tersebut sebagai pengganti dari kata maa- Sepetl

disebutkan pada firman Allah &, "Mereka dengpn pasti bersumph,

"Kami harya menghandaki kebaikan." (Qs- At-Taubah t9l: 107).

Apabila ada seseorang berkata: unllahi af'al ldqrn Allah aku

lakukan), tanpa menggunakan kata bantu unfuk objek sumpah, maka

dapat diperkirakan bahwa kata yang tidak disebutkan adalah l<ata laa,

karena kebiasaan yang berlaku seperti itu-

Misalnp pada firman Allah &, "Demi Allah, angkau (tidak)

henti-hentirya mengingat Yusuf." (Qs. Yusuf [12]: 85)-
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Atau seperti disebutkan pada bait spir berikut:

Lalu aku katakan, sumpah (demi) Allah aku (tidak akan) bangkit

dari dudukku.

Pasal: Apabila seseorang berkata: Iaahaltaah (fidak
demi Allah), dan ia meniatkan untuk bersumpah, maka kalimat itu
menjadi kalimat sumpah, sebagaimana diriwayatkan, bahwasanya Abu
Bakar Ash-shiddiq berkata kepada orang yang menerima harta
ghanimah Abu Qatadah, "Tidak demi Allah, iika begitu maka kamu
biarkan macan Allah untuk membela agama Allah dan Rasul-Nya, lalu
kamu yang menerima harta ghanimah ifu?" Rasurulah $ kemudian
berkata, "ffu benar."

Adapun jika tidak diniatkan unfuk bersumpah maka pendapat
yang diunggulkan dalam madzhab ini menyebutkan bahwa kalimat ifu
tidak menjadi kalimat sumpah, karena tidak diiringi dengan kata bantu
untuk objek sumpahnya dan tidak ada niat pula.

Bqlitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam Spfi,i.

1784. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Atau dengan
aSnt Al Qur'an.

Malrsudnp adalah, bahwa bersumpah dengan menyebutkan
ayat Al Qur'an atau dengan Kalam Allah terrnasuk sumpah Snng sah
dan berakibat kafarat bila dilanggar.

Bq3itulah pendapat yang dinlratakan puta oleh hnu Mas'ud,
Hasan, Qatadah, imam Malik, Imam SSnfi'i, Abu Ubaid, dan segenap
ulama lainnya.
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Sementara Imam Abu Hanifah dan para pengikutrya

berpendapat, bahwa itu bukan mempakan sumpah dan tidak berakibat

kafarat bila dilanggar. Bahkan di antara mereka ada yang menyangka

bahwa Al Qur'an itu makhluk. Di antara mereka juga ada yang

berpendapat bahwa bersumpah dengan menyebutkan ayat Al Qur'an
tidak dapat dimengerti maksudnya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya Al Qur'an itu Kalam Allah dan sifat Zat-

Nya, maka bersumpah dengan menggunakannya iuga menjadi sumpah

yang sah, sebagaimana jika ia mengatakan: demi keagungan Allah dan

kebesamn-N5n.

. Untuk png berpandapat bahwa Al Qur'an itu makhluk, kami

katakan: ifu adalah pendapat yang dinyatakan oleh kelompok

mu'tazilah, sedangkan di sini perdebatan terjadi di antara ulama fiqih

sia.

Bahkan diriwalntkan dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi $
pemah bersabda, "Al Qur'an itu l{alam Allah, bukan makhluk."3il

Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah €1, "(Yaitu) Al

Qur'an dalam bahasa Amb, tidak ada kebengkol<an (di dalamnW)." (Qs.

AzZumar [39]: 281, ia mengatakan: maksudnya adalah bukan

makhluk.355

Adapun alasan mereka bahwa bersumpah dengan Al Qur'an itu

tidak dapat dimengerti, seharusnya mereka juga berpendapat demikian

pada sumpah yung menggunakan kalimat demi kebesamn Allah, demi

354 Hadis itu disebutkan oleh Al Ajaluni dalam kitab Karyfu Al Khafa (2/122-
l24l, t$a oleh asySyaukani dalam kitab Al Majmuah (313).

Uhat pula: kitab KhaQu Afal Al lbad karya imam Al Bukhari (1), yang

tersandar kepada Sufi7an, juga At-Tarikh Al Kabir karya imam Al Bukhari

12/3381, dan kitab Ash-ShifatWya Al Baihaqi (245). '
355 Penafsiran itu diriwayatkan oleh A Rjiri dalam kitab AsySgriah(7fl|.
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keagungan Allah, derni kesucian Allah. Namun mereka tetap

mengatakannya.

Apabila telah terbukti bahwa bersumpah dengan satu a57at itu
termasuk sumpah yang berakibat kafarat bila dilanggar, maka begitu
juga dengan bersumpah dengan seluruh isi Al eur'an, karena
seluruhnya adalah Kalam Allah.

Pasal: Apabila seseorang bersumpah atas nama
mushaf, maka sumpahnya dianggap sah. Hal itu pemah

dilakukan oleh Qatadah, namun tidak dimakruhkan oleh imam kami dan
juga oleh Ishaq. Sebab, bersumpah atas nama mushaf dimaksudkan

unfuk bersumpah dengan ayat-ayat yang termaktub di dalamnSn, gafu
ayat-ayat Al Qur'an

L785. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Atau dengan
menyedekahkan hartanya atau" dengan melakukan ibadah
haji.

Maksudnya, apabila sebuah nadzar diungkapkan dalam benfuk
sumpah, misalngn dengan mencegah dirinya unfuk melakukan sesuatu

atau orang lain, atau mendorong dirinya unfuk melakukan sesuatu atau

orang lain, sebagai contohnya: 'jika aku berbicam dengan Zaid maka

demi Allah aku akan melaksanakan ibadah haji, atau '..aku akan

menyedekahkan hartaku' atau '..aku akan berpuasa selama safu tahun
penuh', dan lain sebagainya.

Ifu semua termasuk benfuk sumpah, dan orang yang

melakukannya boleh memilih apakah ia akan menunaikan apa yang

menjadi sumpahnya hingga tidak perlu melakukan apapun selain itu,

ataukah ia memilih untuk melanggamga, dan jika terlanggar maka ia
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juga dapat memilih antara melakukan perbuatan yang dinadzarkan

ataukah ia menunaikan kafarat atas pelanggamn sumpahnyra.

Kalimat seperti ifu disebut juga.dengan nadzar lujai atau nadzar
ghadab (!,akni nadzar karena bersikeras atau nadzar karena emosi).

Orang tersebut tidak berkeharusan unfuk menunaikan perbuatan

yang dinadzarkan ifu, karena nadzar yang harus difunaikan hanyalah

nadzar tabamrr (nadzar karena ketaatan). Insya Allah mengenai nadzar

tersebut akan kami bahas pada tempatnya tersendiri nanti.

Pendapat tersebut merupakan pendapat Umar, Ibnu Abbas, hnu
Umar, Ais5rah, Hafshah, dan Zainab binti Abu Salamah. Serta

dinyatakan pula oleh Atha, Thawus, Ikrimah, Al Qasim, Al Hasan, Jabir
bin Zaid, An-Nakha'i, Qatadah, Abdullah bin Syuraik, Imam Syafi,i, Al
Anbari, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan hnulMunzir.

Sernentara Said bin Musayib berpendapat, bahwa sumpah untuk
p€r$ lmji tidak terrnasuk zumpah png terdapat hukuman kafamt bira

dilanggar.

Riunft dari AsySya'bi, Al Harits, Al Ukli, Hammad, dan

Hikam menyebutkan, bahwa sumpah unfuk menyedekahkan harta tidak
termasuk sumpah yang terdapat hukuman kafarat bila dilanggar.

Dengan alasan, bahwa kafamt hanya diharuskan bagi omng yang

melanggar sumpahngra yang menggunakan nama Allah, karqra kesucian

nama yang disebutkan olehnya. oleh karenanya jika tidak menggunakan

narra Allah maka orang tersebut tidak wajib unfuk melakukan apa yang

ia sumpahkan, sebab ia tidak mengatakannya unfuk mendekatkan diri
kepada Allah (nadzar tabamrr).

lain pula pendapat Imam Abu Hanifah dan imam Malik, mereka
mengatakan, bahwa orang tersebut diharuskan unfuk menunaikan
nadzamya, karena kalimat seperti itu termasuk kalimat nadzar, rrnka ia
harus menunaikanngra seperti halnya nadzar tabamrr.
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Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Asy-Sya'bi.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, riwayat dari Imran bin Hushain, ia berkata: Aku
pemah mendengar Rasulullah $ bersabda, "Tidak ada nadzar dalam

keadaan emosi, dan kafarat bagi orang Sang emosi sama seperti kafamt

sumpah."s5s HR. Said bin Mansur dan Al Jauzajani.

Juga diriwayatkan, dari Aisyah, bahwasanya Nabi $ pernah

bersabda, "hmngsiap 5nng bercumph atas sebuah perjalanan, atau
pmyenbelihan heq,mn hadyt, atau mangtmhkan hananja di jalan Allah,

atau bersdekah kepda ori,ng miskin, abu unfuk kepentingan l<a'bah,

mal<a kpkmhz5a sama seperti kafamt sumpah."317

Dan juga lorena itu merupakan pendapat dari para sahabat

yang telah kami sebutkan nama-namanla tanpa ada pendapat yang

berbeda di zaman ifu, hingga dapat dikatakan sebagai ijma sahabat.

Dan juga karena kalimat ifu merupakan sumpah, maka masuk
ke dalam'keumuman firman Allah &, "Tebpi Dia menghukum l<antu

disebabkan sunphsunph 5ang l<amu sqtgp, maka kafamhrya

(denda pelanggamn sumpah) ialah mqnberi makan sepuluh orzng
miskin." (Qs. AI Maa'idah [5]: 89).

Dan bukti bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat sumpah

adalah orang ifu menyebutnya dernikian, dan oftrng yang

mengucapkannya disebut dengan orang yang bersumpah.

Kalimat tersebut berbeda dengan kalimat nadzar tabamr, karena

nadzar tabamrr dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan

berbuat kebajikan, serta tidak dinyatakan seperti sumpah. Namun

356 gu611r tersebut diriwayatkan oleh An-Nasa'i pada bab sumpah dan nadzar
(7/3850,3851), dan juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadn5n l4/433,439,M01.

3s7 Hadits tersebut diriwa5ntkan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab Sunanngra
(4/159,7601
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kalimat di atas dinyatakan seperti sumpah dan tidak dimaksudkan untuk

mendekatkan diri kepada Allah ataupun berbuat kebajikan, maka dari

safu sisi hukumnya seperti sumpah dan dari sisi lainnya seperti nadzar,

oleh karena ifu ia dapat memilih antara menunaikan apa yang menjadi

sumpahnya ataukah ia menanggung kafaratnya.

Sebuah riwayat dari Ahmad menyebutkan pendapat lain, yaifu

keharusan unfuk menanggung kafarat tanpa diperbolehkan unfuk

menunaikan apa yang dinadzarkan. Pendapat yang sama juga

dinyatakan oleh beberapa ulama madzhab Syafi'i. Dengan alasan, bahwa

kalimat tersebut adalah kalimat sumpah.

Namun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat pertama,

kareni ordng tersebut telah mengharuskan dirinya sendiri untuk

melakukan apa yang dinadzarkan, maka ia tidak harus melakukan yang

lebih dari itu, seperti halnya nadzar tabamrr. Berteda halnya dengan

sumpah atas nama Allah, karena sumpah tersebut diucapkan dengan

menggunakan narn 3nng suci, oleh karenanya apabila ia melanggar

sumpatriya ia diharuskan unfuk menanggung kafamt sebagai

pengagungan terhadap nann yarrg diucapkannSn.

L786. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Atau dengan
perianjian.

Malrsudn3a adalah, apabila seseoftmg bersumpah atas sebuah

perianjian, atau ia berkata: demi perjanjian Allah dan penanggungan-

I{r,ta, rnalo ifupun termasuk sumpah yang berakibat kafamt bila

dilanggar.

Begifulah pendapat Snng dinyatakan pula oleh Hasan, Thawus,

Sya'bi, Harits, Al Ukli, Qatadah, Hikam, Auzai, dan irnam Malik.
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Sebagaimana diriwayatkan, bahwa Aisyah pemah bersumpah

atas perjanjian bahwa ia tidak akan berbicara pada lbnu Zubair, lalu

ketika ia memufuskan unfuk berbicara dengan hnu Zubair ia segera

membebaskan empat puluh orang hamba sahaya. Dan setelah ifu ia

selalu menangis jika teringat dengan sumpahnya ifu seraya berkata pilu,

"Demi perjanjian i1u.. "358

Ahmad menSntakan: Perjanjian disebutkan dalam kitab Allah

pada sepuluh tempat dengan tekanan yang keras, salah safunya adalah,

"Dan penuhilah janji, karena janii ifu psti diminb

pertanggungiawabannSa." (Qs. Al Ism [17]: 34).

Sementam Atha, Abu Ubaid, dan lbriul Munzir berpendapat,

bahwa kalimat tersebut tidak menjadi kalimat sumpah kecuali diniatkan.

Dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa kalimat tersebut tidak

menjadi kalimat sumpah kecuali jika orang ifu meniatkan sumpahnS;a

atas )anji Allah, karena janji Allah mempakan salah satu sifat-Nya.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa kalirnat

tersebut bukanlah kalimat sumpah.

Kemungkinan besar pam ulama ini berpendapat seperti itu

karena menyangka bahwa perjanjian yang dimaksud adalah sifat

perbuatan, hingga tidak dapat menjadi sumpah, seperti jika ada yang

mengatakan: wa khalqillaah (demi ciptaan Allah).

Imam Abu Hanifah juga sependapat dengan kami sebenamya,

namun hanya jika orang tersebut berkata: 'ala5tga 'ahdallaahi vn

miitaaqahu la'ahlanna (demi janji Allah yang tertebani padaku, aku

pasti akan melakukannya), kemudian ia melanggamln maka ia

diharuskan unfuk menanggung hukuman kafarat.

3s8 Atsar tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bab adab
(LO/6073,6074,60751.
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Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya maksud janji Allah berkemungkinan

mencakup Kalam-Nya yang berfungsi sebagai perintah atau larangan

bagr manusia, sebagaimana firman-Nya, "Bukankah Aku telah

memerintahkan kepdamu wahai anak cucu Adam agar kamu fidak

menyembah syetan?'(Qs. Yasin [36]: 60). Dan Kalam Allah adalah sifat

Allah dan termasuk sifat qadim.

Atau dimungkinkan pula maksudnya adalah keberhakan-Nya

untuk disembah dan dipatuhi.

Yang pasti, kalimat itu telah ditetapkan melalui penggunaannya

oleh masyamkat Arab dalam keseharian mereka, ifu saja pun sudah

membuat kalimat ifu penjadi kalimat sumpah, sebagaimana jika ada

lnng mengatakan wa kalaamullah (demi Kalam Allah).

Apabila telah tetap seperti itu maka selanjutnya adalah, apabila

ada seseomng berkata: 'ala54n 'ahdallaahi wa miitaaqahu la'afalanna

(demi janji Allah yang terbebani padaku, aku pasti akan melakukannya),

atau berkata: wa 'ahdillaahi wa miitsaaqihi la'afalanna (demi janji Allah

yang terbebani padaku, aku pasti akan melakukannlfl, maka omng itu

telah bersumpah.

Sedangkan jika ia berkata: wal 'ahdi wal miitsaaqi la'afalanna

(demi janji yang terbebani padaku, aku pasti akan melakukannya), maka

orang tersebut telah bersumpah jika ia meniatkannln sebagai sumpah,

karena ia telah meniatkan sumpahnya dengan menggunakan salah satu

sifat Allah.

Namun jika fidak diniatkan, Al Qadhi mengatakan ada dua

pendapat, pertama: tetap sebagai sumpah, karena kata perjanjiannya

dalam benfuk ma'rifah dengan menggunakan alif laam. Kedua.' tidak

menjadi sumpah, karena maknanya berkemungkinan kalimat lain yang
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tidak mengharuskan adanya kafarat jika terlanggar, dan tidak dialihkan

pada kalimat sumpah kecuali dengan niat.

L787. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Atau dengan
pern5ntaan keluar dari agama Islam.

Ada beberapa riwayat dari Ahmad yang mengisyaratkan

pendapat yang berbda-beda terkait sumpah dengan pemyataan keluar

dari agama Islam. Misalnya seseorang berkata: aku bemgama Yahudi,

atau Nasmni, atau Majusi jika berbuat ifu. Atau, aku sudah terlepas dari
agama Islam, atau dari ajaran Nabi $, atau dari funfunan Al Qur'an
jika aku melakukan hal itu. Atau, aku menyembah salib, atau

menyembahmu, atau menyembah selain Islam jika aku befruat

demikian. Atau ucapan lain semacam ifu. Salah sahr riwaSrat dari Ahrnad

menyatakan bahwa oftmg ifu harus dikenakan hukuman kafarat jika ia
melanggar sumpah tersebut.

Pendapat lnng sama juga diriwaSntkan dari Atha, Thawus,

Hasan, Sya'bi, Tsauri, Auzai, Ishaq, dan ulama madzhab Harnfi.
Sebagaimana diriwalntkan dan Taid bin Tsabit.

Sedangkan riwayat dari Ahmad lainnya menyebutkan bahwa

orang tersebut tidak perlu dikenakan kafarat.

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh imam Malik, Imam

Syafi'i, laits, Abut Tsaur, dan Ibnul Munzir. Dengan alasan bahwa omng

tersebut tidak bersumpah dengan menggunakan narna Allah ataupun

sifat-Nya, maka tidak ada kafarat yang dikenakan kepadanya bila

kenyataannya bertentangan dengan ucapannya. Sebagaimana jika orang

itu berkata: Aku akan melanggar segala perintah dari Allah jika aku

berbuat itu.
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Namun dimungkinkan riwayat yang pertama dari Ahmad

diartikan sebagai anjuran saja, tidak sampai diwajibkan, karena pada

riwayat Hambal ia mengatakan: memusyrikkan diri atau mengkufurkan

diri terhadap Allah lebih dahsyat daripada dikenakan kafarat sumpah

jika ia melanggar sumpah tersebut.

Dalil yang digunakan oleh pendapat pertama adalah riwayat dari

Az-Z)hrt, dari Kharijah bin 7aid, dari ayahnya, dari Nabi $,
bahwasanya beliau pemah ditanya tentang seseomng yang berkata, ia

akan menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau keluar dari Islam

pada sebuah sumpah, lalu ia melanggar sumpah tersebut, Nabi,S

menjawab, "Dia harus dikenakan kafamt sumpah."359 11p. Abu Bakar.

Dan juga karena dengan melanggar hal itu ia dapat menjadi kafir

kepada Allah, dan kalimat yang ia ucapkan adalah kalimat sumpah,

maka dari ifu pelanggaran tersebut hanya dikenakan kafaratrya saja.

Namun pendapat 5nng lebih benar insya Allah adalah pendapat

kedua, karena pewajiban itu berasal.dari penenfu hukum syariat (yaitu

Allah dan Rasul-Nya), dan tidak ada ayat atau hadits terkait dengan

sumpah seperti itu, dan tidak juga pada qiyas dari dalil. Sebab kafarat itu

diwajibkan pada pelanggaran sumpah atas natna Allah, sebagai

pengagungan nama-Nya dan'memperlihatkan ketinggian dan kesucian-

Nya, hingga tidak dapat disamakan dengan kalimat lainngn.

PasaL melanggar sumpah.

Apabila seseorang berkata: 'aku menghalalkan bagi diriku

khamer atau zina jika aku melakukan hal itu', lalu ia melanggamya, atau

ia berkata: 'aku menghalallon bagi diriku unfuk meninggalkhn shalat

359 Hadit tersebut diriwa3ptkan oleh Al Baihaqi dalam kitab As^1unan

(10/30).
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atau puasa atau zakat jika aku berbuat demikian', lalu ia melanggamya,
maka hukum sumpahnya ifu sama seperti hukum melepaskan diri dari
agama Islam, karena penghalalan diri untuk berbuat hal-hal ifu membuat
dirinya kufur.

Jika ia berkata: aku akan melanggar segala perintah Allah jika
aku berbuat ifu, atau segala apa yang diwajibkan kepadaku, atau aku
akan hapuskan ayat-ayat Al Qur'an, atau aku akan merampok, atau
aku akan membunuh si fulan, jika aku merakukan itu, lalu ia melanggar
sumpahnya, maka ia tidak harus dikenakan hukuman kafarat, karena
hal-hal tersebut berada persis di bawah kemusyrikan.

Jika ia berkata: semoga Allah menghinakan aku, atau semq]a
terpotong tanganku, atau semoga aku dilaknat oleh Allah,. jika aku
melakukan hal ifu, lalu ia melanggar sumpahnya, maka ia juga tidak
harus dikenakan hukuman kafarat.

Bql,tulah pendapat yang dinyatakan oreh Ahmad secara
eksplisit. Dan begiu pula yang dinyatakan oleh Atha, Ats-Tsauri, Abu
Ubaid, dan ulama madzhab Hanafi.

sementam Thawus dan laits berpendapat, bahwa orang
tersebut harus dikenakan hukuman kafarat. pendapat 5nng sama juga
dinyatakan oleh Auzai khusus untuk sumpah: semoga aku dilaknat oleh
Allah.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, bahwasanya hal-hal itu tidak harus dikenakan kafarat
seperti halnya jika ia berkata: aku akan hapuskan agrat-ayat Al eur'an
jika aku melakukan hal itu, lalu ia melanggamya. Sebab memberikan
hukuman kafarat pada hal-hal semacam ifu bermakna menetapkan
hukum tanpa ada dalilataupun qryas yarrg shahih.
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Pasal: Meskipun tanpa kafarat, seseorang dilarang

untuk bersumpah seperti ifu, terutama melepaskan diri dari
agama Islam. Sebagaimana sabda Nabi $, "Barangsiapa tnng

bersumpah bahwa ia telah melepaskan diri dai agama Islam (misalnya:

aku bersumpah akan melakukan anu jika tidak maka aku keluar dari

agama Islam), jika mal<sudnya berbohong maka ia tetap seperti 5ang

dikatakannyn, dan jika ia tidak berbohong (Wkni ia memang benar'

benar melakukan hal ifu) maka ia tidak kembali dalam agama Islam

dengan selamat (akidahnya, yakni ia telah berdosa bqar karena

menyepelekan permasalahan agamanp melalui sumph yang

diucapkan)."360 11P. Abu Daud.

1788. Masalah: Abu
m'engharamkan seluruh atau

dirinya sendiri.

Maksudnya adalah, apabila seseorang berkata: harta ini haram

bagiku jika aku melakukan halifu, lalu ia melakukann56, atau ia berkata:

apa-apa yang dihalalkan oleh Allah kepadaku menjadi haram jika aku

melakukan hal ifu, lalu ia melakukannya, maka orang tersebut dapat

memilih, jika ia mau maka ia boleh meninggalkan seluruh apa-apa yang

telah diharamkan atas dirinya sendiri, atau ia boleh memilih untuk

-":-':ili:;:::makanan 
ini haram bagiku jika aku merakukan

hal itu, maka hukumnya sama saja seperti jika ia bersumpah untuk tidak

pemah memakan makanan ifu.

Pendapat seperti itu juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Hasan,

Jabir bin Zaid, Qatadah, Islpq, dan ulama lraq.

S0 Hadits tersebut diriwa5ntkan oleh Abu Daud pada bab sumpah dan nazar

(3/32581, dan juga oleh hnu Majah pada bab kafamh ll/2L00)-

Al Qasim berkata: Atau
sebagian dari hartanya bagi
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Sementara Said bin Jubair berpendapat, jika ada orang yang

mengharamkan sesuafu yang sebenamya halal baginya maka ucapannya
merupakan sebuah sumpah yang harus dikenakan kafarat jika dilanggar.

Sedangkan Hasan berpendapat, jika seperti ifu maka ucapannya
termasuk sumpah, kecuali untuk perceraian, suami harus memiliki niat
kala mengucapkannya

Riwayat dari Ibrahim juga menyebutkan hal yang sama. Dan
riwayat lain darinya menyebutkan, jika ia meniatkannya maka jafuh
talaknya, namun jika tidak maka tidak ada hukuman apapun atasnya.

Diriwayatkan, dari Adh-Dhahhak, bahwa Abu Bakar, Umar, dan
Ibnu Mas'ud berpendapat, bahwa hukuman unfuk penghamman istri
adalah hukuman pelanggaran sumpah.

Thawus berpendapat, bahwa yang diberlakukan bagi omng ifu
atas ucapannya adalah apa-apa yang diniatkan di dalam hatinya.

Sementara Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa
ucapannya bukan termasuk sumpah, dan tidak ada hukuman bagi orang
tersebut, karena ia bermaksud unfuk mengubah sesuafu yang
disyariatkan menjadi tidak disyariatkan hingga niatnya terbatalkan
dengan sendirinya, seperti halnya jika ia berkata: 'wanita ini adalah ibu
pengasuhku'.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, firman Allah S, "Wahai Nabi! Mengap eng!<au

mengharamkan apa t/ang dihalalkan Attah bagimu? Engkau ingin
menyenangkan hati isti-istrimu? Dan Allah Maha pengampun, Maha
Pen5n5nng. sungguh, Allah telah mewmjibkan kepdamu membebaskan

diri dari sumpahmu; dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha
Mengetahui, Maha bijaksana." (Qs. At-Tahrim [66]: 1-2).
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Pada ayat ini Allah S menyebut pengharaman atas sesuatu yang

dihalalkan Allah sebagai sumpah dan mewajibkan tahillah atau kafarat

(pembebasan diri dari surnpah) kepada beliau.

Diriwayatkan, dari Aisyah, ia berkata: Ketika Nabi $ menginap

di tempat Tainab binti Jahsy, (pagi harinya) beliau disediakan madu

untuk diminum. [.alu aku dan Hafsah bersepakat, jika beliau datang ke

tempat salah satu dari kami maka dia harus berkata kepada beliau: Aku

mendapatkan ada aroma magafif5l dari mulutmu. Dan temyata beliau

memang mendatangi salah satu dari kami, dan ia pun berkata seperti ifu

kepada beliau. lalu beliau berkata, "Tidak, bahkan aku merninum madu

di tempat Zainab binti Jahsy. Jika begitu maka aku tidak akan

meminumnSa lagi." Kemudian difurunkanlah firman Allah, "Wahai Nabi!

Mengap engkau menghammkan apa tnng dihalalkan Allah bagimu?

Engkau ingrn menyenangkan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha

Pengampun, Maha Pen5n5ang. Sungguh, Allah telah mannjibkan

kepadamu membebaskan din dari sumpahmu; dan Allah adalah

u dan Dia Maha Mengetahui, Mahabijiaksana. Dan kgatlah

kefrla sffira mlwia Nabi membicamkan suafu paistiwa kepada salah

s@rang isbingp tlafsah). Lalu dia menceitakan peristiun itu (kepda

Aistnh) dan Allah mmtbqitahukan peristiora itu kepdanSa Mbi), lalu

(Nabl mqtbqibhul<an (kepda Hafah) sebgian dan manyembunyikan

sebagian 5ang lain. Mal<a kefrka dia (Nabi) mqnberitahukan pembicaman

itu kepdany Hafah) dia fun5a, "|iuf 5ang telah metnberitahukan

hal ini kepdanu?' Nabi menjawnb, "Yang memberitahukan kepdaku
adalah Allah Yang Maha Mengetahui, Mahateliti.'Jil{a l<anu Mua
bqtobt kepda Nkh, maka sungguh, hati kamu berdua telah condong

(unfuk mqtqinn kebenaran); dan jika kamu berdua aling bantu-

mernbnfu menjrusahkan Nabi, maka sungguh, Allah menjadi

361 Magaffr adatah minuman getah yang rasnya manis seperti manisan,
namun setelah diminum biasanya.mengeluarkan aroma yang tidak sedap.
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pelindungn5n dan (iuga) Jibrit dan omng-omng murmin 5nng baik; dan
selain itu malaikat-malaikat adatah penolongnSn" (es. At-Tahrim [66]:
74l,.soz (Mutta faq Alaih)

Apabila dikatakan, bahwa ayat itu diturunkan ketika beliau
mengharamkan Maria Al eibtiyah. sebagaimana juga dikatakan oleh
Hasan dan Qatadahs6s.

Kami jawab, bahwa hadits yang kami sebutkan di atas itu lebih
shahih, karena haditsnya muttafaq alaih dan penutumya adalah Airyah
yang menjadi pelaku secara langsung dalam kisah tersebut. Kalau saja
Hasan dan Qatadah mendengar riwayat Aisyah ini, mereka tidak akan
mungkin berpaling pada riwayat yang rain dan tidak akan bersikeras
pada pendapat mereka. Bagaimana mungkin mereka bersikeras pada
pendapat mereka dan meninggalkan riwayat Aisyah?

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas dan Ibnu umar, dari Nabi $,
bahwasan5a beliau menetapkan hukuman unfuk pengharaman atas
sesuafu 5nng halal dengan hukuman pelanggaran sumpah.

Kalaupun seandainya ayat ifu memang difurunkan terkait
pengharaman beliau atas Maria, maka itupun menjadi hujjah (penguat
pendapat) bagi kami, sebab hal itu juga merupakan pengharaman atas
sesuatu yang halal. oleh karena ifu pengharusan kafarat terhadap beliau
atas penghamman yang beliau lakukan menunjukkan pengharusan
kafarat atas segala pengharaman, dengan menggunakan qiyas
(persamaan hukum karena memiliki illat yang sama).

362 gu6i1r tersebut diriwayatkan oreh Al Bukhari pada bab talak(g/s267), iugaoleh Muslim pada bab talak (2/20/1100,1101), pia oleh Abu Daud puau-uuu
Tl"uryl B/37L41, juga oleh An-Nasa'i pada bab tarak (6/s421), dan luga oreh
Ahmad dalam kitab Musnadnya (6/ZZL).

363 41rur tersebut diriwaptkan oleh Ath-Thabari dalam kitab rafsimyra(28/102).
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Adapun jika seorang suami berkata terhadap ishinya 'wanita ini

adalah ibu pengasuhku', dan ia bermaksud untuk mengharamkan

istrinya itu bagi dirinya, maka hukumnya masuk ke dalam hukum zahar

(menyamakan istri dengan ibu kandungnya sendiri).

1789. Masalah: Abu Al Qasim berkata:. Atau ia
berkata, uqsimu billaah, atau asyrladu billaah, atau a'zimu
billaah (semua kalimat ini bermakna: aku bersumpah demi
Allah).

Ini adalah pendapat dari seluruh ulama fiqih, dan kami tidak

mendapatkan ada pendapat yang berbeda, baik omng itu meniatkann5n

sebagai sumpah ataupun tidak. Pasalnya, apabila ia hanya mengatakan

billaah (demi Allah) saja tanpa kalimat uqsimu atau asyhadu ataupun

kata kerja t'utn y*S bermakna sumpah, maka kata ifu seija sudah

bermakna sumpah. Dan kalimat billaah sendiri merupakan kependekan

dari kalimat sumpah yang sempuma dengan prediksi kata kerja

sebelumnya uqsimu, karena huruf &a' (pada kalimat billaahl harus

berpegangan pada sebtnh kata kerja, !/aitu kata kerja yang tidak

disebutkan, sebagaimana telah kami jelaskan sebelum ini. Apabila kata

keria itu diucapkan juga dan tidak lagi tersernbunyi, maka hukumnya

lebih dapat dipastikan.

Dan penggunaan kalimat-kalimat sumpah ifu sendiri sudah

ditetapkan melalui penggunaannya oleh masprakat Amb dalam

keseharian mereka. Sebagaimana juga disebutkan dalam Al Qur'an,
hadits, dan bait-bait syair.

Allah & berftrman, "Agar keduan5m bersumpah dengan nama

Nlah." (Qs. ru Maa'idah [5]: 106)

Allah & juga berfirrnan, "Dan mqel<a bqsnlryh dqAan (mnn)

Allah dangan sumph sungguhsungguh." (Qs. An:Nur l24l:531
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Allah & juga berfirm an, "Maka kesaksian masing-masing orang

itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Nlah, bahum

saungguhn5a dia tqrnasuk omng tnng berkata benar." (Qs. An-Nur l24l:
61,.

Suami yang melibn (menuduh istrinya berbuat selingkuh) harus

mengatakan:. asyhadu billahi inni larninash-shaadiqiin (aku bersumpah

demi Allah bahwa aku berkata jujur), sedangkan istuinya yang teili'an
harus mengatakan: asyhadu billahi innahu larnin al kaazibiin (aku

bersumpah demi Allah bahwa ia berkata tidak jujur).

Sebuah bait syair dari UmaF64:

Aku bersumpah demi Allah kamu psti akan melakukannSa.

Hukum yang sama juga berlaku jika kata kerja yang disebutkan

menggunakan kata kerja lampau (fiil madhi), misalnya: aqsamtu billaahi

afau s5ahidtu billahi. Sebagaimana bait syair yang dilantunkan oleh

Abdullah bin Rawahah:

Aku busumpah demi Allah kita psti akan melangserlann5a.

Apabila olnn itu berdalih bahwa penggunaan kata kerja lampau

itu (aqsamfillsebagai berita yang ingin ia sampaikan tentang sumpahnya

di masa lalu, maka penjelasannya ifu dapat diterima dan tidak ada

kafarat atasnya.

Namun Al Qadhi berpendapat tain, ia mengatakan bahwa

pengakuan ifu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan

kenyataan yang ada.

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh bebempa ulama

madzhab Syafi'i.

3e Syair ini disebutkan dalam htab Thafuqat,asy.Spfifwh At Kubn(l/2641.
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Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama)adalah, bahwasanya hukum seperti itu hanya dapat diserahkan

antara dirinya dengan Tuhannya saja, oleh karena ifu apabila ia sudah

memberitahukan sendiri bahwa ia bemiat seperti ifu atau maksud lain

yang masih termasuk makna dari kalimat tersebut, maka ia tidak dapat

dijatuhkan hukuman kafamt.

Apabila ia berdalih bahwa ucapannya sghadtu billah,

bermaksud aku beriman kepada Allah, maka alasannya juga harus

diterima dan ia tidak bisa dikenakan hukuman kafarat, karena kalimat

yang diucapkan masih mengandung makna yang menjadi dalihnya.

Apabila ia berkata a'zimu bitlah,dan diniatkan unfuk bersumpah,

maka kalimat itu menjadi sumpah. Dan jikapun tidak diniatkan, menurut

yang tersirat dari keterangan Al Khiraqi kalimat itu juga menjadi

sumpah, sebagaimana pendapat Ibnu Hamid.

Sementara Abu Bakar berpendapat, bahwa kalimat ifu bukanlah

kalimat sumpah. Sebagaimana dinyatakan pula oleh Imam Syafi'i.

Pasalnya, kalimat itu tidak dikenal sebagai kalimat sumpah, baik dalam

dalil syar'i ataupun sebagai kebiasaan yang berlaku dari masyarakat

Arab. Dan faktanya kalimat itu bukanlah kalimat sumpah, karena

maknanya adalah: aku bemiat karena Allah akan melakukannya.

Sedangkan alasan pendapat pertama adalah, karena kalimat itu

ada kemungkinan menjadi kalimat sumpah, karena kalimat tersebut

diiringi dengan kata yang menunjukkan kalimat sumpah, yaifu

panggunaan kata yang menjadi objek sumpah. Oleh karena itu kalimat

tersebut dianggap sebagai kalimat sumpah. Terkecuali jika orang yang

mengatakannya tidak bemiat untuk mengucapkan sumpah, maka

kalimat itu bukan kalimat sumpah.
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Pasal: Apabila ses@rang berkata: ahlifu billaah, atau uulii billah,

atau halaftu billaah, atau aakytu billaah, atau aaliSatan billaah, atau

halafan billaah, atau qasaman billaah, maka orang tersebut telah

bersumpah yang berkonsekuensi hukuman kafarat jika melanglamla,
baik ia berniat ataupun tidak, sebagaimana kami jelaskan unfuk kalirnat

uqsimu billaah, dan hukumnya pun secaia mendetail sama seperti

hukum kalimat tersebut, karena kata ik, halaf, dan qasan memiliki
makna yang sama

Allah & berfirman, "Bagi onng gnng meng"ila' istrin5a harus

menunggu empt bulan." (Qs. Al Buqerah l2l:,2?61.

Saad bin.Muaz pemah berkata: ahlifu bitlaah (aku bersumpah

demi Allah) kalian bertemu dengan,A,sid S1ang walahnya sudah berbeda

sejak kepergiannya dulu.

Pasal: Apabila seseotang hanya berkata: aqsamfu, atau aalaytu,

alau halaftu, atau s5ahidfu(yang kesemuariya bermakna aku bersumpah)

untuk melakukannya, tanpa menyebutkan kalimat bitlaah (demi Allah),

maka riwayat dari Ahmad menyebqtkan dua pendapat,

Pertama: Kalimat itu saja sudah rnerupqkan kalimat sumpah,

baik diniatkan ataupun tidak.

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Umar, Ibnu Abbas,

An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah beserta ulama ma&hab
Hanafi.

Kdua: Jika kalimat ifu diniatkan sebagai sumpah maka kalimat

ifu menjadi kalimat sumpah, namun jika tidak maka tidak menjadi

sumpah.

Pendapat ini juga dinyatakan oleh imam Malik, Ishaq, dan Ibnul

Munzir. Dengan alasan, bahwa kalimat ifu bermakna sumpah
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sebagaimana juga bermakna yang lain, maka kalimat itu tidak menjadi

kalimat sumpah kecuali diniatkan sebagai sumpah yang berkonsekuensi

hukuman kafarat jika ia melanggamya.

Sementara Imam Syafi'i berpendapat, bahwa kalimat itu

bukanlah kalimat sumpah, meskipun diniatkan.

Pendapat sempa juga diriwayatkan dari Atha, Hasan, Zuhri,

Qatadah, dan Abu Ubaid. Dengan alasan, bahwa kalimat 'itu tidak

terdapat nama Allah ataupun sifat-Nya, maka tidak dapat menjadi

kalimat sumpah, karena mungkin saja maksudnya adalah aqsamfu bil-

bait(aku bersumpah demi Ka'bah).

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya kalimat tersebut banyak digunakan di

dalam dalil syar'i atau oleh masyamkat Arab secara luas sebagai kalimat

sumpah. Sebagaimana diriwayatkan, dari Abu Bakar, bahwasanya ia

pemah berkata, "Aqsamfu (aku bersumpah) kepadamu wahai

.Rasulullah, beritahukanlah kepadaku mana yang benar aku lakukan dan

mana yang salah." NabiS-menjawab, "Janganlah lamu bercumph

unhai Abu 6u1rur."365 HR. Abu Daud.

Diriwayatkan pula, bahwasanya Al Abbas pemah berkata

kepada Nabi $, "Aqsamtu kepadamu wahai Rasulullah, baiatlah dia

(nyatakanlah bahwa Shafr,van termasuk omng 5nng berhijrah)." [-alu

Nabi $ membaiatrya, namun setelah ifu beliau berkata, "Aku ingin

membebasl<an pmanku dari sumphnja, narnun tetap eja dia

(Shafinn) bukan ahli hiim6;'xo

365 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud pada bab sumpah dan nadzar
(3/32671, juga oleh Muslim pada bab mimpi (4/77/1777,L7781, dan juga oleh
Ad-Darimi pada bab nadzar (2/2344).

366 Hadit tersebut diriwayatkan oteh hnu Maj,ah pada bab kafarah (L/27161,
dan juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (2/430,4311.
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Di dalam Al Qur'an juga disebutkan, "Apbila orang-orang
munafik datang kepdamu (Muhammad), mereka bul<ata, "Kami
mengakui, bahwa engkau adalah Rasul Allah." Dan Allah mangetahui
bahwa engl<au benar-benar Rasul-N5a; dan Attah manjal<sikan bahun
onng-orang munafik ifu benar-benar pendusta. Merel<a menjadikan
sumph-sumph mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-
halangi (manusia) dari jatan Attah. sungguh, betap burutm5a a@ tnng
telah merel<a keiakan." (Qs. Al Munafiqun 163l: t-21.

Adapun mengenai alasan pendapat lain yang mengatakan
bahwa ada kemungkinan kalimat ifu fidak mengatas namakan Allah
(yakni sumpah derni Ka'bah misaln5n), kami katakan bahwa kalimat
tersebut haruslah diarfikan dengan surrpah yang disyariatkan, karena
dengan demikian hukumnp tidak dimakruhkan, sedanglon jika kalimat
ifu diandaikan dengan sumpah 5nng tidak disyariatkan maka hukum
sumpah itu sendiri sudah makruh, dan jika hukumnya makruh maka
tidak mungkin hal itu dilakukan oleh Abu Bakar di hadapan Nabi $,
dan tidak pula Nabi $ akan mernbebaskan sumpah pamannSra, Al
Abbas agar tidak terkena hukurnan kafamt ketika ia bersqmpah di
hadapan beliau.

Pasal: Apapila seseorang berkata: adimu atau bzamfu tanpa
kalimat billaah, maka kalimat itu bukan termasuk kalimat sumpah, baik
diniatkan ataupun tidak, karena kalimat tersebut tidak digunakan dalam
dalil syar'i ataupun oleh masyarakat fuab secara urnum sebagai kalimat
sumpah, tidak menjadi tema unfuk sumpah dan tidak pula ada tanda
yang menunjukkan bahwa kalimat ifu sebagai kalimat sumpah.

Begitu pula jika ia berkata: asb,iinu bilaah (aku mernohon
pertolongan Allah), atau a'tashimu billaah(aku berlindung kepada Allah),
atau atawakl<alu 'alallaah (aku berserah diri kepada Altah), atau ilmullaah
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(pengetahuan Allah), atau 'izullaah (kernuliaan Allah), atau

bbaml<allaah (Maha Suci Allah), atau ucapan lain seperti itu, maka

kalimat tersebut bukan termasuk sumpah, baik diniatkan sebagai

sumpah ataupun tidak, karena kalimat tersebut tidak menjadi tema

dalam sumpah secara bahasa dan tidak pula dikenal sebagai sumpah

dalam gyariat ataupun penggunaan bahasa sehari-hari Arab.

Oleh karena itu kalimat tersebut tidak memiliki pengaruh apapun untuk

dikenakan hukuman kafamt, sebagaimana jika ia berkata:

subhaanallaah. atau alhamdulillaah, abiu laa ilaaha illallaah, atau allaahu

akbAr.

L79O- Masalah: Abu Al Qasim berkata: Atau bi
amaanatillaah (demi amanat Allah)-

Al Qadhi mengatakan: pam ulama ma&hab kami sepakat

bahwa kalimat bi arnaanafrllaah merupakan kalimat sumpah yang

berdampak hukuman kafamt jika dilanggar.

Begifulah pendapat 1nng dinlratakan pula oleh imam Abu

Hanifah.

Sementara Imam Syafi'i berpendapat, bahwa kalimat tersebut

tidak sah unfuk dijadikan sebagai kalimat sumpah, kecuali jika diniatkan

amanat ifu sebagai sifat Allah. Pasalnya arrianat juga bermakna

keurajiban, titipan, dan hak. Sebagaimana firman Allah &,
!'Saungguhnga l<ami telah menawarkan amanat kepda langit, bwni
dan gununggunung; tetapi semuant/a enggan unfuk metnikul atnanat ifu
dan merel<a khawatir tidak akan melaksanakannSa (bAmt), klu dipikuttah

amanat itu oleh manusia." (Qs. Az-Zumar 1391:721

Allah & juga berfirman, "Sungguh, Allah men5uuhmu

men5ampil<an amanat kepda gng berhak mqrqirnantla."'1qs. An-

Nisa [4]: 58], yang maksudnya adalah hak atau titipan.
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Diriunyatkan, dari Nabi $, leliau b€ssabd4 .Tr,amilanlah

amanah kepda otzng Sang mantpaa5al<anmu, en fugnlah lannu
balas pangl<hiambn omng 5ang bakhianat kefuntu.

Apabila kalimat yang diucapkan memiliki kernungkinan rnakna
lain, maka lolirnat itu fidak bisa diartikan dengan sahh safu
saja kecuali dengan adan5ra niat atau tanda lain SBng mernbuktikannya.

Adapun landasan 5png mendasari pendapat lrarni (pendapat
pertann) adalah, bahunsanln amanat adalah salah satu sifat Allah,
buktinp keharusan kafarat bagi omng }nng b€rslrrnpah dengan liafimat
itu jika diniatkan. Dan dimaknai sebagai zumpah adalah keharusan

unfuk l{alirnat tersebut meski sekalipun tanpa ada nirt, karena bebempa
alasan:

Pqbnn, karena mengartikannS;a dengan rmkna hh alcn
membuat zumpah seorcmg muslim menjadi setuah rnalcsiat atau
dirrnkruhkan, sebab ia telah bersumpah atas rnrna rnatfifulq sbdanglon
faktanSn kadaan s@rarng muslim adalah kebalikan dad fu.

Kdm: karena sumpah biasaqn mengatas narnakan sesuafu
yang diagurgkan dan disucikan, dan sifut Allah adatah sifat 5nng pating
agung dan paling suci-

Kdig karena alasan 5rang disampailEan ol€h p€rdapat rain
bahura arnanat berrnakna kewajiban atau titipan, fdak mungkin sebuah
sumpah dinndarkan kepada hal-hal tersebtrt dan tdak baik puh jika
diucapkan sec.ua ngah, maka begrfu puta hulnrrrya unfuk srnrpah

Snng diartilon dengan hal-hal tersebut.

Kanpt karena arnanat Snng dijadikan s€bagai l'lirnat sumpah
adalah sifat Allah yang disandarkan kepada-I\ra, sedangkan rnakna hin
tidak disandarkan kepada-Nya, sebagaimana tqthat pada ayat dan
hadits 3nng disebutkan oleh pendapat lain.
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Kelima karena kalirrntrya urnurn unfuk sernua amanat, karena

benfukn5n ynng bersifat kata ;enis, nemrun jika sudah dalam berrtuk

makrifah (mudhaf dan mudhaf ilaih dengan asma Allah), rnaka

maknanya bersif'at menengsJelamkan, hingga hanya bermakna amanat

Allah yang menjadi sifat-Ir[p, dan kalirrnt ihr menjadi kalimat sumpah

yang berdampak hukurnan kafarat iika dilanggar, sebagaimana jika

diniatkan.

Pasa} Apabila s€seoftmg berkata: wal amanati maa k'altu
(demi amanat aku tidak , dan ia meniatkanngra sebagai

sumpah derni amanat Allah,.rnale l{alirnat ihr menjadi kalirrnt sumpah

yang berdampak hukurnan kafarat bila ia melanggamya.

Namun iika fidak dfoiia*an, rnaka ada dua pendapat png
berbeda,

Pertatna, tetap menpdi sumpah, dengan alasan-alasan 37ang

telah kami sampaikan s&hmn!,a

Kdua: tidak menlrdi sumpah, karena orang tersebut fidak

menyandarkan kata arnanah kepada asrrxt Allah hirggu ada

kemungkinan bermakna 1nng lain-

Abu Al Khaththab mengatakan: Begitu pula jika orang tersebut

berkata: wnl 'ahdi (derni p€rimiian), atalu ual miifuaqi (derni janji), atau

wnl jabarut (demi kebesaran), akru ual 'aa nnh (derni keagungan), dan

wal amanaf (derni amana$ apabila ia meniatkannya sebagai sumpah

maka kalimat itu menjadi lolirnat sumpah, narnun jika Udak rnaka fidak

menjadi demikian.

Namun karni tdah menyebutkan dua riwaS;at dengan pendapat

yang berbeda, maka kedua riwayat ifu berlaku unfuk sernua kalirnat
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yang disebutkan oleh Al Khatib temsebut sebagai pengqiyasan
(penSnmaan hulfl.lm karern memiliki ilht1ang sama).

PasaL Bersrmpah dengan menggunakan kata amanat
ini hukumnya dimakruhkan, sebagaimana dari
Nabi $, beliau bersaMa, "Bamngskp yang bersumph dengan
amanat, nnka ia bukan dari golongan 166."362 HR. Abu Daud.

Diriwagratkan, dari Ziad bin Khudair, ada seseorang
yang bersrmpah derrri amanat di tndapanryTa, Ialu tiba-tiba Ziad
menangis tersedtsedu, melihat hal ihr oraryl tersebut pun bertanya
kepada ziad, "Apakah sumpah seperti ifu dirnaknrhlran?. ziad
menjawab, 'lgra, urnar sangat melarang srrrnpah derni arnarnh."

PasaL ndak sah pula sumpah !,ang mengatas
namakan makhluk ciptaan Allah, seperti I(a'bah, pam Nabi,
dan juga makhluk ciptaan tiinnya. Apabila s,rnpah itu terucap
maka tidak unjib menunaikan kafaratrlTa It<a dilanggar apa yang
meniadi sumpahnya-

Begifulah pendapat grang dinyatal*n oleh Al lGiref secarzr
eksplisit, dan begitu pula pendapat dari para uhrrn ffi.

sementara utarna madzhab l',i. berpendapat, bahura khusus
unhrk sumpah atas nama l{abi s apabita dilanggar rnal* hanrs
dikenakan hukurnan kahmt.

Diriwa5ratkan pula dari Ahrnad, ia berkata: Apabila seseomng
bersumpah dengan kalimat bihaqqi rasuurillaah, lalu ia melanggar.
sumpahnSn, mdo ia harus dikenakan hukuman kafamt.

367 Hadits terseh.t diriunyatlon oleh Abu Daud pada bab surnpah dan nadzar
(3/32531, dan iuga oteh Ahnnd dalam kitab l,trsnadnya (5/852). '
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Ulama madzhab kami mengatakan: Alasanny'a adalah karena

nama Nabi $ menjadi salah safu yang diikmrkan dalam q,rahadat, oleh

karena itu bersumpah dengan namanln berkonsekuensi hukuman

kafamt pula seperti halnya bersumpah dengan narna Allah.

Sedangkan alasan pendapat pertama adalah, sabda Nabi $,
" Banngsiap gng hqrdak bercumph maka bercumphl<an abs nama

Allah, atau tidak bercunph sana selali.

Dan juga karena bersumpah dengan narna selain Allah fidak

mengharuskan adanya kafarat atas pelanggamnnp, sebagairrnna yang

bedaku untuk para Nabi dan makhluk lainnla, karena Nabj $ juga

makhluk Allah, maka tidak ada kahmt atas pelanggamn sumpah yang

menyebutkan nann beliau.

Juga karerra hal itu tidak ada dalam dalil dan tidak ada riwayat

yang menyebutkan rnal{na lnng seperti ifu, maka hukumnya pun seperti

makhluk ciptaan yang lain-

'Tidak benar jika mengqi5raskan ntun r Nabi $ derrgan narncr

Allah, karena memang fidak setam dan fidak ada persarnaan.

Kemungkinan besar pendapat Ahmad rnengenai hal ifu hunyu

dianjurkan saja unhrk dikafaratkan jika dilanggar zumpahrya, narnun

tidak diwajibkan.

lllg]r- Masalah: Ab,u At Qasim berkab: Apabila
seseorang bersumpah dengan meng[Junakan semu.r kalimat
yang disyariatkan, narnun objekn5ra h.rrp untuk safu hal
saja, maka kafaratq;a juga safu bila sumpah ifu dilanggar.

Maksudqn adalah, bahu,rasanSn jilra ses@rang

dengan seluruh kalimat -5nng disebutkan oleh Al Khimqi pada

pembahasan-pernbahasan di atas tadi, dan juga kalimat penggantinSn,
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atau diucapkan s@aria berulang-ulang, niunun objek sumpahn3,a (sesuafu

png menjadi sunrpahnya) hanya safu, seperti ketika Nabi $ b€rkata,

"Demi Nlah, alru abn p.angi l<aun Ouniry. Dqti Allah, afu alan
pemngi l<aum A,raisy. Mni Allah, aku akan pemngi kaum eumisy,"
lalu jika sumpah ifu tdak terlaksana, maka kafarafui5a orkup hanln safu
saia.

Pendapat s€perti itu juga diriuralptlon dari Ibnu Urnar.ffi

Pendapat lang sarna juga dinyatakan oleh Flasan, Unuah, dan
Ishaq. sebagairnarn diriwaSptkan pula dari Atha, Ilairnah, An-Nakha'i,
Hamrnad, dan Al Ar.rza'i.

Sementara Abu Ubaid berpendapat, bahwa lka seseorang

berkata: 'ak54a 'afubhi vn miitqahu rn tafaabbhu ta'a{atanna
(derni ianji Allah yang terbebani padaku, aku past akan mdakukannlra),
lalu ia sumpah tersebut rnaka ia harus menarggung tiga
kafamt sekaligus.

sedangl'n ularna rnadzhab Hanafi berpendapat, setiap safu
zumpah Srang tenrcap tr"f dikenal{an safu lofarat bih terlanggar,
kecuali jika omng tersetnrt berrnaksud nntuk s€bagai penekarnn salr
atau mernberikan pernatnrnan

Riwayat dari AFTsauri dan Abu Tsaur jr.rga menyebutkan
pendapat serupa.

Riwalrat dari knam Spfi'i men@utkan dm pendapat gpng
berbeda seperti dua pendapat di atas.

Sementara ritla5pt dad Amru bin Dnar , apabila
diucapkan pada safu ternpat dan safu keserrpatan rnaka pendapatr5n
sama seperti pendapat madzhab kami, sedargkan jika pada beberapa

q68 Atsar terseh.t oleh Al Baihd dahm htab /4s.*rnar, (ro/ffi,t,
dan luga oleh Abdtnrazaq dahm kitab At Mushannaf (g/1660l-
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tempat atau kesempatan maka sama seperti pendapat

kedua.

Mereka yang berpendapat berbeda bemlasan, bahwa penyebab

kafambgn lebih dari satu maka pun meng.ikuti penyebabnS;a,

seperti halnya hukuman unfuk seseoftmg 5nng membunuh dua ofttng,

atau hukuman unfuk meneuraskan dua herr,ran buruan yang diburu saat

sedang berihram.

Dan juga karena sumpah png kedua sama hukumnSn seperti

sumpah yang pertama, maka hukurnan 3Eng berlaku pun juga satna.

Adapun landasan Spng mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, pelanggarannp hanya safu yang

mengharuskan hukuman safu jenis kafarat pula, maka tidak wajib

dikenakan kepada pehnggar' tersebut lebih dari satu lrafarat,
sebagaimana jika ia mengulang srrnpahnya dengan maksud penekanan

dan periegasan saja-

Adapun alasan mereka bahwa penyebabnln lebih dari satu, kami

tidak mernbenarkannya, karena penyebabnya adalah pelanggaran, dan

pelanggarannya hunSn safu saja. Kalaupun kami benarkan, maka hal itu

bertentangan jika pengulangan peltuatan itu dilakukan dalam hal

hubungan suami isfui yang dilalrukan pada bulan Ramadhan selama

berhari-hari, atau dalam hal hukurnan had ketika penyebabnya lebih dari

safu, maka keduanya seharusnSn dikenakan beberapa hukuman kafarat

sesuai dengan jumlah perbuatan, dan bertentangan pula jika

pengulangan perbuatan ifu dimaksudkan unfuk sekedar penegasan dan

penekanan saja.

Dan tidak dibenarkan pula mengqiyaskan (menyamakan hukum

karena illat yang sama) hukurnan kafarat tersebut dengan kafarat

mernbunuh hetann bunran, karena kafarat karena membunuh hev,an

buman adalah sebagai pengganti, apabila bertambah heuan yang.
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dibunuh maka bertambah pula kafamtr52a, seperti halnya diyat unfuk
keluarga dari orang Srang terbunuh.

Dan kami juga tidak membqrarkan qiyas hukuman kafamt untuk
sumpah dengan kafarat atas pernbunuhan manusia, karena kafamt
tersebut sama seperti pengganti unfuk memenuhi hak Allah, karena
ketika ser'rang manusia png menyernbah Alah meninggal dunia karena
terbunuh, maka ia diharuskan unfuk menciptakan safu omng manusia
5nng dapat menggantikan omng temsebut unfuk beribadah, namun ketika
hal itu tidak dapat dilakukan, maka ia dihanrskan unfuk mernbebaskan
hamba sahaya, karena pernbebasan ifu akan mernbuat hamba sahaya
tersebut terbebas dari segala pekerjaan png mernbebaninSn dan u/akfu
kosongngra dapat digunakan unfuk Mbadah dalam keadaan merdeka
5nng didapatkan melalui pembebasan tersebut.

Lagi pula, perbedaan kedtn kafamt ifu sangat nyata sekari, Sang
mana penyebab kahrat 3nng ini terulang dengan sernptma, sedangkan
kafarat unhrk sumpah tidak seperti ihr, karenai pelanggamn sumpah
egtah itu disebabkan oleh diriqn, atau sebagian dari dirinlB, ataupun
salah safu dari s5Bmfui5n

Dan bagairnanapun terl,adin5ra, itu fidak tenrlang,
maka fidak boleh diiatuhl{an lain terhadap orcng tersebut.

Kalaupun seandainya qi5psnya dibena*an, rnaka seharusn5ra
kafarat sumpah ini diqiyaskan dengan lofarat lain 3Bng setan, karena
mengqiyaskannSra dengan pernbunuhan sangat jauh unfuk disetamkan.

Pasal: Apabila seseorang bersumpah safu kari dengan
objek lnng berbeda-beda, misalnp ia berkata: aku bersumpah derni
Allah fidak akan rnal*n, tdak akan mrnum, dan tidak akan berpakaian.
lalu ia melanggar sumpahn5,a dengan merakukan semua perbuatan
Snng ia sebutkan, rnaka kafaratrgra tetap safu saja.
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Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini sepanjang

pengetahuan kami.

Sebab, sumpahnya hanln safu dan pelanggamnnSTa hanya safu

pula. Apabila ia telah melakukan salah satu hal dad hal-hal png ia

sebutkan, maka ia telah dianggap melanggar sumpahnS;a, dan harus

menanggung kafarat sebagai hukumannya. lalu selesailah sumpah

tersebut. Meskipun setelah itu ia melakukan hal lain yang disebutkan di

dalam sumpahn5n, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah, karena

sumpah itu sudah bemkhir.

Terkecuali jika ia mengulang sumpahnlp untuk setiap objek

yang berbeda, misalnln ia bakata: aku bersumpuh d*ni Allah fidak

akan makan. Aku bersumpah d€rni Allah aku tidak akan minum. Aku

bersumpah derni Alah aku tidak akan berpakaian. I-du ia melanggar

salah safu dari sumpahnya, maka ia harus menangsJung safu kafarat

sebagai hukumannya. Apabila ia sudah menunaikan kafarat itu, lalu ia

melanggar sumpah yang lain, maka id harus menanggung kafamt

lainnya sebagai

Kami juga fidak mendapatkan ada perbedaan pendapat

mengenai hal ini sepanjang pengehhuan kami.

Pasalnya, pelanggaran kedua dilakukan setelah ia menyelesaikan

hukuman kafarat yang pertama, maka hukumnya hampir sama seperti

jika ia melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadhan,

lalu ia menyelesaikan kafaratrya, dan kemudian ia melakukan hal itu

lagi, maka ia harus menanggung kafamt lainnya.

Begifu jika ia melanggar seluruh sumpahnp dalam safu wakfu

atau tidak dalam safu wakfu namun belum menunaikan kafarahrya yang

pertama, maka. ia tetap harus menunaikan setiap safu pelanggaran

sumpahnSra dengan satu kafamt.
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Be4itulah pendapat yang dinyatalon secara eksplisit oleh Al
Khimqi. Pendapat itu juga diriwa5ntkan oleh Al Marwazi dari Ahmad,
sebagaimana juga menjadi pendapat sebagian besar ulama lainnya.

Namun Abu Bakar berpendapat, bahwa oftmg tersebut cukup
menyelesaikan safu kafamt saja.

Pendapat ini juga diriwayatkan oleh hnu Mansur dari Ahmad.

Bahkan Al Qadhi mengklaim bahwa pendapat itulah 5nng paling
tepat.

Abu Bakar mengatakan: Pendapat Spng dikutip oleh Al Marwazi
dari imam Ahmad merupakan pendapat Abu AMillah 6,akni imam
Ahmad) dan madzhabnga, gmg fidak lain adalah bahwa safu kafarat
sudah cukup- Dan itu pula yang menladi pendapat Ishaq. sebab,
kafamt-kafarat gnng harus ditanggung oleh orang ifu merniliki jenis yang
s.una, maka kafarat ifu saling melengkapi safu sarna lain, seperti haln5n
hukuman had l,ung memiliki jqtis yang sar,n, meshpun unfuk
perbuatan yang berbda, misalnp mencuri dari sejumlah omng, atau
berzina dengan wanita lebih dari safu orang.

. Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanSn sumpah yang diucapkan lebih dari safu,

maka pelanggamn pada salah safu sumpah tersebut tidak dapat
digabungkan dengan pelanggaran pada sumpah png lain, dan tidak
pula kafarat untuk satu pelanggamn dapat digabungkan dengan kafarat
unfuk safu pelanggaran 5nng lainnya, sebagaimana jika ia sudah
menunaikan safu kafaratnya sebelum ia melanggar sumpah Srang lain,

dan juga seperti pelanggaran-pelanggaran Spng berteda kafamtrya.

Dengan dernikian pelanggamn-pelanggamn atas sumpah-
sumpah tersebut berbeda dengan sumpah-sumpah yang diucapkan
unfuk satu hal saja, atau safu sumpah yang diucapkan unfuk bebempa
hal- sebab jika terlanggar dan sudah terpenuhi kafaratnya, maka
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sumpahnya sudah tidak ada lagi. Mangkan untuk sifuasi di atas,

pelanggamnnln lebih dari safu, oleh karena itu kafamtrya pun lebih dari

safu.

Berbeda pula dengan hukurnan had, karena hukuman had

dijatuhkan sebagai pelajamn bagi pelaku untuk tidak melakukann5Ta lagi,

dan hukuman had juga dapat digqurkan jika ada sedikit kemungkinan

saja terdakwa tidak bersalah. Dan juga karena hukuman had adalah

hukuman badaniyah (seperti dicanrbuk, dipenjam, potong tangan, dan

lain sebagainya), apabila hukuman ifu dijafuhkan berturut-furut bisa iadi

akan mengtrilangkan nlnwanla, oleh karena ifu hakim dapat

menggabungkan hukurnan-hukurnan had ifu menjadi safu sja,

sedangkan urnfuk f<afamt terhadap pelanggaran sumpah hanlr.

diwajibkan bagi pelanggarq,a untuk mengeluarkan sejumlah uang yang

fidak berarfi, atau berpuam selarna tiga hari saia, dan hukuman seperti

itu 5nng dijafuhkan bertunrt-tunrt tdak akan mernbuat resiko png

terlalu berat bagi pdalu dan tidak dil'hawatirkan pula ia akan mati

karena menfiilani hulnunan itu.

1792. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila

seseorang bersumpah dengan dua sumpah terhadap safu

objek dengan hukuman lafarat lpng berbeda, maka ia
diharuskan unfuk men rnggung dua kafarat yang berbeda

pula unfuk tiap pelanggaran srrmpahnSn.

Misalkan saja seseorang bersumpah dengan natna Allah, lalu

bersumpah zlzihar (menS;amakan istinya dengan ibunda kandungnya),

lalu bersumpah mernbebaskan hamba sahaynnya, jika ia melakukan

sesuafu, lalu ia melakukannlp, maka ia diharuskan unfuk menanggung

kafarat sumpah, kafamt zahar, dan membebaskan hamba saha5ra. Sebab

penyafuan hukuman haryla dapat dilakukan jika jenis hukumannlp
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sama, seperti halnya hukuman had yang dijafuhkan atas beberapa
perbuatan yang jenisnya sama. Sedangkan unfuk sifuasi di atas, kafamt
yang harus ditanggung berbeda jenis dan penyebabnya, maka hukuman-
hukumannya tidak dapat disafukan, seperti halnya hukuman had untuk
perbuatan zina, dengan mencuri, dengan qazaf (menuduh pasangan
berbuat zina), atau dengan meminum minuman keras.

L793- Masalah: Abu Ar easim berkata: Barangsiapa
yang bersumpah dengan mengatakan: bihaqqilaur,an (demi
hak Al Qur'an), maka ia diharuskan unfuk menanggung
kafarat sumpahnya unfuk setiap agnt lnng terdapat di daram
Al Qur'an.

Hal ifu dinyatakan secara eksplisit oleh Ahnnd, dan juga
menjadi pendapat Ibnu Mas'ud dan Hasan.

Namun ada riwa5at pura dari Ahmad 5nng menyebutkan, bahun
omng tersebut ha.yu diwajibkan unfuk menanggung safu kafamt saja.
Dan inilah pendapat yang fldak diunggulkan dalarn rnadzhab kami, dan
juga menjadi pendapat lrnam Syafi,i dan Abu Ubaid:

Alamnnya, karena bersumpah d-engan sduruh sifat Allah serta
mengulang sgmpah dengan nama Allah udak mernbuat seseoftmg
diharuskan untuk menanggung kafamt lebih dari safu, rnaka bersumpah
dengan safu sifat-Nya saja seharusn5n lebih hanrs diperbolehkan unfuk
menanggung safu kafarat saja jika sumpahn5n dilanggar.

Dalil pendapat pertama di antamnya, riwaybt dari Mujahid, ia
berkata: Rasulullah # p.mah bersabda, "Bamngsiapa Sang bersumph
dengan safu sumh H Qur'an, maka ia harus menanggung setiap kafamt
dari sumphng 5ang dilanggar, unfuk setiap afu a5abt5a safu kafamt
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Banngskp gng mangh mal<a funail<anlah, namun jil<a tidak

maka ia telah melakukan perbuabn dos.'%9 HR. Al Atsmm.

Dan juga karena Ibnu Mas'ud perrah mengatakan: Bagl ormg
yang melanggamya maka ia harus menangsJung setiap safu ayatrya safu

t6f461.370

Dan kami tidak mendapatkan pendapat Snng berMa dari para

sahabat, maka pendapat ifu sudah dapat dikatakan sebagai ijma

sahabat.

Ahmad juga mengatakan: Aku tidak tahu jika ada pendapat lain

yang bersebrangan.

Kerrungkinan besar, Ahrnad lrang mengatakan

bahwa setiap ayatnla harus dfunaikan safu kafamt ifu hanSa dianjurkan

bag llang mampu sja, karena ia juga mengatakan: ia harus

menanggung unhrk setiap ayatrya safu kafarat, apabila ia tidak sanggup

melakukannSn maka cukup safu kahmt sap.

Ahmad mengernbalikan pada safu kafarat kefil<a seseomng tidak

marnpu, hal ini menuniukkan bahura kafarat yarrg selebihnSra tidak

diwajibkan.

Pemyataan lbnu Mas'ud juga kernungkinan besar sebagai pilihan

atau kehati-hatian terhadap Kalam Ilahi dan lebih mengagungkann5n.

Sebagaimana ketika Aisyah mernbebaskan empat puluh oftrng hamba

sahaya kefika ia bersumpah dengan hata Al 'ahdu

(perjanjian). Tentu saja hal itu tdak wajib baginya, dan tidak waji_b bagi

siapapun unfuk menanggung lebih dari safu kafamt unfuk satu

pelanggamn. Allah & berfirman, "Alldl tidak manghukum l<anu

359 Hadis tersebut diriwaSatkan oleh Al Baihaqi dalam htab ,As^Sunan

ll0/43l,dan jugaoleh dalamldhbMushannafrrlp @/L59481-
370 61*r tersebut diriwa5atkan oleh Al Baihaqi dalam htab ,4s-9umn (LO/431,

dan juga oleh AMurrazzaq dalam htab Mushanrnfnya (8/15946,l.
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ldisebabkan sunph-sumphmu yang tidak disengaja (untuk bercumph),
tebpi Dia manghukum l<amu disehbl<an sumph sumph 5ang kamu
sengaja, mal<a l<afambz5n (denda petanggpmn sumph) ialah memberi
mal<an sepuluh omng miskin " (Qs. Al Maa'idah t5]: 89).

Bersumpah dengan satu sumh Al eur'an terhifung safu
sumpah, maka hukurnannya pun rnasuk di dalam keumuman ayat
tersebut, sebagaimana kafarat-kafarat lain yang tidak diwajibkan unfuk
dikenakan lebih dari safu atas safu pelanggaran.

Dan juga kare,na malajibkan seseorang unfuk menunaikan
kafamt sesuai jumlah aSnt dalam safu sumh atau bahkar\ safu Al
Qur'an, bisa j,adi akan membuat seseorang tercegah unfuk melakukan
kebajikan, taqwa, dan perdamaian di antam manusia. sebab,orang yang
mengetahui bahwa pelanggamn sumpahnya mengharuskan dirinya
unfuk menangslung kafarat sesuai jumlah ayat, maka apa yang menjadi
sumpahnya akan ditinggalkan, padahal bisa jadi apa yang menjadi
sumpahnya ifu merupakan suafu kebajikan, , ataupun
perbaikan di antara manusia, sernentara Alluh & berftrman, "Dan
jangpnlah l<atnu iadikan (natna) Allah dalam sumphnu sebagai

unfuk berbuat kefujikan, baAtnn dan mencipbkan
'kdarnaian di anbm manusia." (Qs. Al Baqamh I2l:2241.

Kalaupun kita katakan bahwa oftrng itu diwajibkan unfuk
menanggung sejumlah kafarat sesuai dengan jumlah ayat, lalu ia tidak
sanggup unfuk memenuhin5n, malo diperbolehkan bagirya unfuk
menanggung satu kafarat saja. Begitulah yang din5ratakan oleh Ahmad
s@ara eksplisit.

L7g4- Masalah: Abu Al Qasim berkata: RiwaSlat dari
Abu Abdillah terkait seseorang !/ang bersumpah untuk
menyembelih anakryra dan melanggar sumpah tersebut,
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menyebutkan ada dua pendapat lrang berbeda, qertama:

harus menang$,rng kafarat sumpah, kedua: harus

menyembelih kibas.

Ada beberapa riwayat dengan pendapat yang berbeda terkait

omng yang bersumpah unfuk menyembelih anaknya sendiri, misalnya ia

berkata: jika aku melakukan hal ifu maka aku bersumpah unfuk

menyernbelih anakku, atau: anakku akan kusembelih jrl"<a aku melakukan 
.

hal itu, atau: aku bemadzar unfuk menyembelih anakku (tanpa dikaitkan

dengan syamt tertenfu akan melakukan atau tidak melakukan apa).

Salah safu riwaSnt dari Ahmad menyebutkan bahwa jika orang tersebut

harus menanggung kafamt sumpah.

Itu adalah pendapat yang tidak diunggulkan dalam madzhab

kami. Alasan p.endapat ifu adalah, karena sumpah atau nadzamSra

menrpakan nadzar rrnksiat atau nadzar lujaj, dan keduanya

mengharuskan kafamt sumpah. Pendapat tersebut diriwayatkan dari

Ibnu Abbas, I/aifu kefika ada seorang wanita 5ang bemadzar akan

menyembelih anakn5ra, ia berkata kepada u,anita ifu: Janganlah kamu

menyembelih anakmu, dan funaikanlah kafamt sumpah atas sumpahmu

yang terlanggar.3Tl

Riwayat lain dari Ahmad menyebutkan, bahwa kafarat bagi

orang tersebut adalah dengan menyembelih kibas (kambing domba)

unfuk diberikan kepada fakir miskin.

Begittlah pendapat Snng dinyatakan pula oleh imam Abu

Hanifah.

371 666v tersebut oleh imam Malik dalam N Muwmthtln'

en/476),juga olehAl Baihaqi dalam kitab ,4s-Sunn$On2l.
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Pendapat tersebut juga disebutkan daram riwayat lain dari hnu
Abbaf72. Dengan alasan, bahwa nadzar penyembelihan anak ifu di
dalam s!,ari* disamakan seperti nadzar penyembelihan kambing,
buktinp kefilo Allah I mernerintahlon kepada Nabi Ibmhim untuk
menyernMih anakngn, ternSpta perintah ifu merupakan perintah unfuk
menyernMih kambing. Dan sesmi dengan kaidah, bahwa apa yang
disyada*an di masa-rnasa terdahulu iuga diq/adatkan unfuk kita selarna
qnriat itu behrn'dinasakh (digantikan hukumrya dengan hukum png
hin atau dihapnskan)

B,ldi bahua Allah $ sebenamln mernerintahkan Nabi hmhim
unfuk menyernbelih kambing adalah, Allah Udak pernah
dan tidak rungkin unfuk mernberi perintah siapapun unfuk melakukan
findalon k4 ataupun rnalsiat lainnp. sernentam penyenrbeJihan anak

sahh safu dosa besar, sebagairnana disebutkan dalam firman
Ahh e, nhn 

fingpnlah lannu mqnhnuh arnk-anakntu trarqn akut
miskin." (Qs. Al Isra [17]: 3l).

Itluh I iuga pe'mah b€msabda, 'Dw prlng bar di anbm
dmdm fur adakh dangan mageran btilingan bagi Altah,

. pdalnl Dn Wtg mqcifulant kamu.. Lalu Miau ditanp, "Setelah ifu
dosa apalagi lnng terbesar unhai Rasulullah?" beliau menja*rab,
"Manh,mth ar,lnnu sadiri trarqn btf,n Mak rr.mpu -inoolnlu
nnlan-"

sernentara Imam qEfi'i berpendapat, bahwa fidak ada hukurnan
yang p€du diiafuhkan kepada omng temsebut, dan ia juga fidak
diunjibkan unfuk menansxlurxl huluman apapu, karena nadzar yang
diucapkan adalah nadzar matsiat, dan nadzar rnaksiat tidak wajib serta

372 Akar terseh"il diriunptkan oleh AI Baihad dahm kihlb As.fur^n gongl,
dan jqa olclr ebdurrazzaq dahm htab Al l,trshannaf (Sn59S).
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tidak boleh dilaksanakan, oleh karena ifu tidak ada kafarat gang hanrs

ditunaikan atas nadzar tersebut.

Dalilnya adalah sabda Nabi $, "Tidak ada nadzar tethadap

perbuatan makiat, dan tidak ada pula nadar terhadap sauafu 5ang

tidak dimiliki;'

Beliau juga bersabda, "Bamngsiap 5ang bqnadar unfuk

bermaksiat kepda Allah, mah ianganlah ia bermaksiat kepda-N5n-"

Adapun landasan png mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, saMa Nabi $, "ndak ada nadar tuhadap perbuabn

mal<siat, dan katamhg adalah kakmt sumpah-"373 Dan juga karena

hukum nadzar ifu sama seperti hukum sumpah, sebagaimana sabda

Nabi $, "Nadar ifu sumph, dan kakmnSa adalah kakmt

sumpah.'374

Dengan derrrikian, orang yang bemadzar unfuk merryembelih

anaknya tanpa merryebutkan syarat tertenhr yang harus dilalukan, maka

hukumnya setara dengarr orang yang bersumpah unfuk menyembelih

anaknya.

Adapun alasan yang mengatakan bahwa nadzar unfuk

menyembelih anak ifu kiasan unfuk merryernbelih kambing, alasan itq

fidak dapat kami benarkan, karena meskipun Nabi lbrahim

diperintahkan untuk menyembelih kibas, namun kibas itu bukanlah

pengorbanan darinya dan bukan pula pelaksanaan unfuk mimpinya, ia

hanya diperintahkan unfuk menyembelih anaknya sebagai ujian baginya,

lalu ketika ia hendak menyembelih anaknya maka Allah gantikan

anaknya itu dengan seekor kibas. Hal ini hanya terjadi dan berlaku untuk

373 gu6its tersebtrt diriwaptkan oleh Abu Daud pada bab sumpah dan nadzar

(3/329}l,juga oleh At-Tirrnidd pada bab nadzar l4/L5241, iuga oleh An-Nasa'i
pada bab nadzar (3/3843), iuga oleh lbnu Maph pada bab lofamh ll/21'251, y$a
oleh Ahmad dalam htab Musnadryn (6/24n.

s7a gu6i1r tersebut diriwaptkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadryn (4/149L
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Nabi Ibmhim saia, fidak unhrk lnng lain, dengan hilnnah yang hanya
diketahui oleh AIhh.

I.g puL, jikapun seandainln p€rintah atas Nabi Ibrahim itu
merupakan p€rintah unfuk menyembelih hbas, maka syariat hta sudah
berbeda dengan gariatrya, karern bernadzar unfuk menyernbdih anak
itu bukanlah s.ratu hal yang dapat mendekatkan diri kepada Alhh dalam
q,rariat ldta, fidak pula diperbolehlen, bahlon mempalnn perhntan
mal$iat. oleh karena itu kafamt untuk sumpah tersebut sarna seperti
lofarat nrdzzr rnalsiat lainnla.

PasaL Apabila seseorang bemadzar unfuk meurbunuh
dirinya sendiri ahu membunuh orang rain, rnaka riuayat dari
Ahmad juga m€ny€butlon dm pendapat png befteda.

Riuayat p€rtarna dilndip oleh lbnu Marsur dari Ahmad t€rkait
seseorar{I yarg bnadzar unfuk menyernMih dirinya sendiri
menyebdmn, bahura fka orang ihr mdanggar mal{a ia
harus menyrcrnbdih seekor l*mbirg. B€gitu pula hahya It.u ia
bemradzar r.urfuk merryernMih omng lain. sebagairnana diriwayatkan,
dari Ibnu Abbas, batrua ketrka ada ses€omng knadzar akan
menyunbefih si fulan, Ibnu Abbas berkata: Ia dlwa;bkan r.rnfuh
menyernbefih hb6.

J,ga kar€na omrg tersebut b€rnadzar unfuk mengrcrnbelih
seomng rnanusia, rnaka hulsrnan baginl,a adalah dengan merrgunMih
kambing, sep€rti hahry;a jilo h bernadzar,nfuk menyernbelih qnalmya.

Riuayat kedua ar"u"uru" oleh Al Jar.rzajani, dengan isnad yang
tersandar k€eada Al Auza'i, dari Abu ubaid, ia berkata: Suafu ketika ada
seorang blclah datang k"puda lbnu umar, lalu ia berkata:
sesungguhnlra aku telah berrradzar unfuk menyernbelih diriku sendiri.
sel(euka itu iwa unph lbnu umar berubah merah padam dan sedikit
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i;
ll menjauh dari orang tersebut. Setelah itu datanglah Ibnu Abbas di tempat

ifu, dan setelah mengetahui apa yang terjadi, hnu Abbas berkata,

"Sembelihlah semfus ekor unta." Kemudian omng ifupun p€rgl. Namun

kemudian ia mendatangi Abdunahman bin Harits bin Hisyam, ia

menceritakan apa yang terjadi, lalu Abdunahman berkata, "Bagaimana

jika kamu bemadzar unfuk tidak berbicam dengan aSnhmu atau

kakakmu? Itu semua adalah cara-cam syetan unfuk menjenrmuskan

manusia. Oleh karena itu meminta ampunlah kepada Allah dan

bertaubatlah." Kemudian ofttng tersebut kembali lagi kepada hnu Abbas

unfuk mernberitahukanqn tentang pendapat AMurmhrnan ifu, lalu Ibnu

Abbas berkata, "Pendapat Abdurmhman lebih tepat." Dan Ibnu Abbas

pun menarik pendapatrya tentang hal ifu.

Pendapat ynng lebih benar terkait hal ini tdak lain adalah

pendapat lrang memasukkan nadzar seperti ifu ke dalam rndzar-nadzar

mal{siat, dan hukumnya pun sama seperti hukum rndzar maksiat

lainnSn, tidak ada hukuman Fng lain selain itu.

PasaL wanita yang bernadzar unfuk menyembelih

anakny.a-

Riwayat dari Ahmad terkait wanita lrang bernadzar unfuk

menyembelih anaknlra, dan wanita ifu memiliki tiga oftmg anak,

menyebutkan: wanita ifu harus merryembelih tiga ekor kambing, safu

ekor kambing untuk kafamt setiap anak yang ia milih.

Riwayat ini didasari atas pendapah!/a, bahwa kafamt untuk

nadzar penyembelihan anak adalah menyembelih hbas, lalu karena ada

tiga anak 5nng dimiliki oleh wanita itu malo setiap anaknln harus

dikafamtkan dengan satu ekor kibas, sebab angka safu jika menjadi

mudhaf (yakni menjadi sandaran kata lain), maka benfukryn umum. lain
halnya jika wanita ifu menenfukan anak mana atau berapa anak 5nng
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hendak ia sembelih dalam lofirnat nadzamSn, rnaka sejumlah ifulah

kambing yang harus ia sernbelih s€bagai kafamfoiSn. Sebab ketile Nabi

hrahim diperintahkan unfuk menyernbelih safu-safunya anak yarg ftr

miliki, anak itu digantikan dengan safu ekor kibas, fidak lebih dari ihr
Maka bqffu pula halnya dengan u,anita tadi.

Begifupun ketrka AMul Muthallib bemadzar untuk menyernbdlh

salah safu anaknya, rnalo ia hanlp menggantiryn dengan safu ekor
kambing saja meskipun anaknya mencapai sepuluh oftmg.

Hukum itu berlalil baik anak yang hendak disernbelih diterrtukan

secara pasti dalam nadzamya ataupun hunlra menyebutkan safu anak

saja tanpa menyebutkan siapa anak ifu secam spesiffk.

Adapun menurut riwayat lain, wanita tersebut boleh menunailon

kafamt sumpah sebagai hukurnan atas nadzar tersebut, sebagairnana

dilelaskan pada pasal

L795- Masalah: Abu Al Qasim berkah: Barangsiapa
yang bersumpah unfuk membebaskan apa lrang dimilildnya
(t akni hamba mha3ra), lalu ia melanggar sumpah ifu, maka
semua lnng dimilih olehnya harus dibebaskan, baik itu
hamba sahag;a lah-lald, hamba sahaSTa perempuan, hamba
sahalra mul<atib (yrang mencicil sendiri bia57a pembebasan
dirinya secarir berkala), harnba sahaya mtfrabbir (5nng

dijanjikan akan mendapat kebebasan setelah iuannya
meninggal dunia), unnita*ranita lpng melahirkan anak
ba$nya (para selir), dan juga hamba sahay.a syiqsh 6nng
dimiliki sebagiannya sja, entah ifu separuh, sepertiga,
seperempat, ataupun beberapa persennlra saja).

Maksudnyra adalah, apabila seseomng berkata: Apabih a}u
melakukan hal ifu rnalo sernua hamba sahaSra 37ang aku miliki merrfrxti

@I - At Mughni



merdeka, atau terbebaskan, lalu ia melanggar sumpahryn, maka ia

hanrs melepaskan seluruh harnba sahap milikqn itu dan fidak beralih

pada kafamt, karena kafamt ifu fidak arkup unfuk menufupi

sumpahnya.

Pendapat seperti ifu juga diriwayatkan dari hnu Umar dan Ibnu

Abbas. Sebagairnara juga menldi pendapat Ibnu Abi laila, Ats-Tsauri,

imam Malik, Al Auza'i, Al-laits, Imarn S5nfi'i, dan Ishaq.

Sementam itu ada pula riwalnt dari hnu Umar, Abu Humimh,

Aiqnh, Abu Salarnah, Hafshah, Tairrrd binu Abi Salamah, Hasan, dan

Abu Tsaur, lpng bahwa orang tersebut cukup

m€nanggung kafamt sumpah saja, karena Spng diucapkannp itu adalah

sumpah dan rnasuk dalam kanmuman firnran Allah &i, "Allah frdak

manghukum kamu disebblan sumph-sumphmu 5ang tidak disangafiz

(unfuk bercwnph), tebpi Dk menghukun lanu disebbl<an sumph-
sunph gng lamu sagqta, nnka (danda peknggwan

sunph) ialah nenbqi nmlan *puluh omng miskin." (Qs. Al Maa'idah

[5]:89)

Drir,vayatkan, dari Abu Rafi, ia berkata: Laila binti At Aima
pemah , "Seluruh hamba sahalra milik unnita ifu akan

merdeka dan seluruh hqmn terrraknya akan dikurbankan, dia akan

menpdi Yahudi, dia alon menlrdi Nasmni, jika kamu tidak berpisah

dengan wanita y*rg **jadi ishimu itu."

Lalu Abu Rafi melaniutkan: Setelah itu aku datangkan T;lir:rrb

binu Ummi Salarnah kepadanya, lalu aku juga datangkan Hafshah.. dan

setenrsngra hingga ia berkata: lalu aku juga datangkan lbnu Umar

kepadanya, dan kefika fiba di depan hnu Umar berdiri di

d"pan pinfu dan mengucapkan salam. Setelah itu Ibnu Umar berkata,

"Apakah kamu teltuat dari batu ataukah dari besi? Zainab telah

mizmberikan solusi kepadantu, Ummul mukminin juga telah mqnberikan
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solusi kepadamu. Tunaikbnlah kafamt unfuk sumpahmu, lalu pisahkan
laki-laki itu dengan istrinya."37s HR. Al atsram dan Ar Jauzajani.

Adapun landasan grang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, bahwasanya orang tersebut mengaitkan pembebamn
terhadap hamba sahay'a di atas sebuah qramt, dan pembebasan harnba
sahaya momang dapat distamtkan, lalu ketika qpmt ifu terpenuhi rnala
terbebaslah hamba sahaya ifu, seperti halqa hukum talak.

Juga karena pernbebasan hamba sahap ifu pada hakikatrSTa

tidak termasuk sumpah, melainkan hanln ryarat lnng dikaitkan unfuk
pernbebasan tersebut, sarna haln5n seperti talak

Adapun atsar 3nng diriuayatkan dari Abu Rafi, Ahrnad iuga
meriwayatkan atsar tersebut, narnun ada sedikit pertedaan, pada
riuragnt Ahmad disebuftan, "Tunaikanlah kafarat sumpahmu dan
bebaskanlah hamba sahap milikmu." Kalimat 37ang berbeda pada
riwapt Ahmad ini hanrs dipertimbangkan dan diterirna, hingga uranita
tersebut tidak hanSra dihan skan unfuk menanggung kafamhrya salr,
melainkan juga hanrs mernbebaskan safu hamba saha5a u,anita
miliknya, karena han!,. harnba sahaya ifulah png ia miliki ketika itu.

Pasal: Apabila seseorang berkaA: jila aku melakukan hal ifu,
maka aku berka,rrajiban kepada Allah unfuk membebaskan hamba
sahayaku, atau memerd€kakannlh, atau kalimat lain semacam ifu, maka
ia tidak perlu menrbebaskan hamba sahagnnya jika ia meranggar
sumpahnSra, ia cukup m€nanggung kafarat unfuk peJanggamn

sumpahnya ifu, sebagairnana kami telah sampaikan sebelumnla pada
pernbahasan tentang nadzar lufrrj.

375 663s tersehrt diriuaptkan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab sunannln
(4/163,1@1, dan juga oleh Al Baihaqi dahm kitab As-$rnn (LO/661.
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Sebab, oftmg tersebut bukan mengaitkan syarat unfuk

mernbebaskan hamba sahaSpn3a seperti pasal sebelumnlra, melainkan ia

bersumpah atas kaitan sebtnh slamt unfuk pernbebasan itu.

PasaL Apabila seseorang bersumpah unfuk
membebaskan semua hamba sahaSTa 57ang dimilikinya, lalu ia
melanggar sumpah ifu, mal<a sernua hamba sahaya yang dimiliki

olehn5a harus dibebaskan, baik ifu laki-lak, perempuan, mul<atib,

mudabbir, pam selir, dan juga syiqsh.

Begifulah pendapat 37ang dinlratakan pula oleh Abu Tsaur, Al
Myni, dan Ibnul Munzir.

Namun ada rirragnt lain dari Ahmad lnng menyebutkan bahwa

syiqshhdak terbebaskan kecuali jika omng tersebut meniatkannya.

Kemungkinan besar pendapat ini didasari karena syiqsh fidak
disebut sebagai hamba sahaya.

Sementara imam Abu Hanifah, kedua sahabat terdekatrya, dan

Ishaq berpendapat, bahwa mukatib fidak ikut terbebaskan.

Pendapat serupa jtrga dinyatakan oleh Imam Syafi'i, Dengan

alasan bahwa mukatib ifu sudah keluar dari kepemilikan fuann5ra, maka

ia seperti oftmg Spng merdeka lainnya, fidak ikut terbebaskan keEka

hamba sahap lain mendapatkan kemerdekaan dirin5ra.

Namun Rabi mengatakan: pelaiamn yang aku terima dari Imam

S!,afi'i adalah mukatib termasuk hamba saha3n.

Adapun landasan Snng mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasangra syiqsh dan mukatib sama seperti hamba

sahaSla lainnSn, masih mengaMi pada tuanngra dan masih dimiliki (b"lurn

merdeka).
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Dalil bahura mukatib itu masih dimiliki oleh tmnnya antara lain
saMa Nabi $, "Mukatib ifu masih hamh alnga, makipun sisa

pembaSamnn5a han5a tercis afu dirham saq."

Dan juga saMa Nabi $ kepada Aisyah, "Barydah sisa harya

hrimh (salah s@ftillg mulatib unnita tnng mqninb kepda Aistph
unfuk dibebasl<an dari fuanrya), dan bebasl<anhh b."

Tidak mungkin Nabi $ memerintahkan Aist/ah unfuk mernbeli

Barimh jil{a ia Udak dirniliki dan tdak mungkin pula untuk
dimerdekakan.

Dan sebagaimana ijrna dari pam ularna, bahwa seoftrng mukatib

dapat dimerdekakan, dan hukumn5a pun sama seperti hukum hamba

sahaya lainnln-

Dan jika ia dimiliki, maka pastilah ada perniliknp.

Adapun syiqsh, iu pun masih dimilild. oleh ttnnnya dan dapat
dimerdekakan, maka ia pun rnasuk ke dalam kqrrnurnan hadits Nabi $.

PasaL Apabila seseoftmg berkata: hamba sahaya si fulan

terbebaskan jika kamu masuk ke dalam rurnah ifu, lalu istrinlra benar-

benar masuk ke dalam rumah tersebut, maka hamba sahaya tersebut

tidak terbebaskan. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini.

Sebab, jika omng ifu membebaskannya secara langsung saja tidak sah,

apalagi jika. dengan mens;unalran syarat 57ang dikaitkan pada kalimat

pembebasannya, maka lebih tdak sah lagi.

' lalu apakah oftrng itu diharuskan untuk m€nanggung kafamt

atas pelanggamn sumpahngra? Riwa5nt dari Ahmad 5png dikutip oleh

Ibnu Abi Musa menyebutkan dua pendapat.

Perbma. Orang tersebut harus dikenakan hukuman kahmt,
karena ia bersumpah unhrk mernbebaskan tnrnba sahaya yang tidak
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mungkin terbebaskan FI<a ia mehnggar , oleh karena ifu ia
harus m€nan(Xnrng kafarat dari pelanggamn sumpahnSa ifu.

Kdm: tidak ada kahmt baginln, karena ia bersumpah dengan

konselnrensi pdanggarann!ts mernbebaskan hamba sahaya milik orang

lain, maka itu fidak sah dan tidak apapun lnng harus

ditanggung olehnya, s€bagafonana jika ia berkata: harta si fulan akan

dikehnrkan rlnfuk seddoh Fl€ alar masuk ke nrnah ifu.

Juga karena kafmat !,ang diucapkannSp adalah kalirnat

pernbebasan hamba sahaln png dikaitkan dengan syamt, rnala ia tidak

perlu dikenakan kaf-arat s€e€rti halrrya syamt-slBmt hin
unfuk pernbebasan tnrnba saha3n.

Adapun Fka ia berkata: aku berkaraflban kepada Allah untuk

menrbebaslon seomng hamba saha5;a, rnaka kalirnat ini terrnasuk

nadzar dan h hans'm€nanspng kafamfuiya jika dilanggai, karena

nadzar mrrn seperti srrnpah, tidak sarrn sepe,fti kalirnat di atas,

karena ia mergaitkan l€fimat pembebasan harnba sahaya dengan

sebuah syamt, rnalo terperruhinya ryamt tersebut berpercn penting

unhrk pernbebasan ifu.

PasaL Apabila ses@rang berkata: jika aku melakukan hal ifu

rnaka harta si fulan dishdaqhkan, atau si fulan akan pergi haji, atau

harta si fulan ditrammkan atas dirinp sendiri, atau hal-hal lain seperti

ifu, mal<a ihr serntra brd{an tennnasuk sumpah dan fidak dirrrajibkan atas

orang tersehrt unfuk m€nangpng kafamt atas peJanggamn
{

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini di antam para

ularna, karena frdak ada dafit qpr'i Spng mengiq;amtkan bahwa kalimat-

l{atmat s€eerti ifu ada lrafaratn3n.
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L796- Masalah: Abu Al Qasim berkata: Barangsiapa

lrang mengucapkan kalimat srrmpah, maka ia dapat memilih
kapun ia mau 'menunaikan 

kafaratnya, apakah sebelum

melanggar sumpahnS;a ifu ataukah setelahnya, baik ifu dahm
benfuk puasa ataupun ynng lainnya, kecuali unhrk zhihar (talmi suami

Snng menSnmakan istri dengan ibunda kandungn5ra sendiri) dan hamm
(5nkni suami lang mengharamkan isfoinya bagi dirinya sendiri), kuena
kafarat unfuk keduanya hanrs dilakukan setelah melanggar.

Zhitnr dan hamm sarra saja. Adapun alasan dis€brdkan

keduanya oleh Al Khiraqi derrgan kata penghubung karena pe$edaan

kalimat yang diucapkan untuk keduanya.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama sepanFng

pengetahuan kami bahwa kafarat dalam zhihar harus diselesailon

terlebih dahulu sebelum ia diperbolehkan unfuk menyentuh istuinSpa lagi.
Dasar hukumnlra adalah firrrEn Allah €t, "Dan mqeka gng manzhihar

bbin5a, kqnudian mqarik kqnfuli aW tnng telah mqela uaflan,
maka (mae!<a di.tnjibbn) metnqdekal<an s@rzrng bdak ddunt
kdua suami isbi itu bacatnpr." (Qs. AlMujadilah t58]: 3).

Sdangkan unfuk lofarat sumpah, maka kafarat iht boleh

dilakukan sebelum ataupun setelah pelanggaran, baik ttr !,ang
difunaikan dengan cara berpuasa atzupun dengan cara png lain.

Ifulah pendapat s€bagian besar ulama. Sementara perdapat ifu
pula yang diqTatakan oleh irnam Malik.

Adapun di antara para ulama grang diriu/ayatkan mernboletrkan
pelaksanaan kafamt sebelum pelanggamn adalah: Umar bin Khatfhab;
hnu Umar, hnu Abbas, Salrnan Al Farisi, dan Mrsallamah bin fvlakhlad.

Juga menjadi pendapat yang dinyatakan ole.h Hasan, hnu Sirin, Rabiah,

Al Auza'i, Ats-Tsauri, Ibnul Mubamk, Ishaq, Abu Ubaid, Abu
Xi,"it"urrrfr, dan Sulairrnn bin Daud.
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Sementara ularna rna&hab Hanafi berpendapat, bahwa kafarat

itu Udak boleh difunaikan sebelum adanya pelanggaran, karena jika hal

ifu dilakukan maka artinSp mendahulukan akibat daripada penyebabnyra,

apabila seperti itu maka sarna saja seperti kafarat ifu dilakukan sebelurn

bersumpah.

Dalil unfuk pendapat tersebut adalah, bahwa adanln

kafarat adalah pelanggamn, dan pelanggaran ifu teriadi karena

seseoftmg fidak menghorrnati sumpah yang narnur

temgung dan tersuci, narnun hal ifu belum teriadi.

Sedangkan untuk rna&hab SSafi'i, ia berpendapat sama dengan

kami unfuk kafamt pernbebasan hamba sahayn, mernberi rnakan orang

miskin, dan memberi pakaian oftmg miskin, narnLrn unfuk kafarat ptrasa

ia berpendapat seperti rnadzhab Hanafi, dengan alasan bahwa puasa ifu

ibadah badani!,ah, maka fidak boleh dihhkan sebelum ada

kamjibannSra, karena puasa tidak perlu mengeluarkan biaya seperti

hulnf pelaksanaan shalat.

Adapun landasan gang mandasari pendapat kami (pendapat

perhma) adalah, riwayat dari Abdurrahman bin Samrrmh, ia berkata:

Rasulullah # p"-uh berkata kepadaku, "Apbih l<anu bersumph

terhadap sauafu, lalu lamu melihat ada 5ang lain 5nng lebih baik

daripda sumphmu ifu, maka tanggunglah l<afamAya kemudian

jalanilah sauatu 5angl&ih baik itu." HR. Abu Daud.

Pada riwayat lain disebutkan, "-.dan jalanilah sannfu gng lebih

baik itu-" HR- Bulfiari dan Al Atsram-

Hadits serupa juga diriuraptkan dari Abu Humirah, Abu Darda,

dan Adiy bin Hatim, oleh Al Atsmm.

Diriwayatkan pula,- dari Abu Musa, dari Nabi $, beliau

bersaMa, "SaunguhnSa aku insya Allah tidak fuwnpan turhadap

suafu pa'buatan (kanali meneptinya), namun jika aku melihat ada 5ang
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lebih baik daripda pubuabn ifu, maka aku akan menanggall<an

sunphku dengan menanggng kaIamUga dan melakukan 5png ldih
baik itu -abu melakukan gng lebih Oa* itu dan menanggalkan

aanphku dangan menang{Wg Aahmhya-." HR. Bukhari.

Dan juga karena orcmg tersebut menunaikan kafaratrya setelah

adanya penyebab, yaifu sumpahnln, maka kafarat ifu diperbolehkan

sebagaimana jika seseorang menunaikan kalaat setelah melakukan

penyerangan terhadap seseotang narnun orang ifu belum meninggal

dunia.

Adapun dalil bahrln penyebabnp ifu adalah sumpahngn, ialah
firman Allah &, "Itulah kafamt sunpah-sunphnu apbila katnu

." (Qs. AI Maa'idah [5]: 89), dan juga firrnan Allah trb,

"Sungguh, Hlah tetah manmjibkan kepdamu mqnbebaskan dirt dari
surnphmu." (Qs. At-Tahrim 166l: 21.

. Dan juga karena sebutann5a sebagai kafumt sumpah.

Hal ini tenfu dapat mernbantah alasan yang disebutkan oleh
pendapat lain, karena pelanggamn hanSnlah sebuah syarat unfuk
kafarat, bukan penyebab. Dan mernpercepat penyelesaian hak yang

terkait dengan harta setelah adanlp perryebab hukumnya diperboletrkan,

meski sebelum syamtngra terpenuhi, seperti hulnf mempercepat

pembayaran zakat setelah adanSn nishab dan sebelum

berputar selama safu tahun, serta kafamt unfuk pernbunuhan setelah

melukai orang lain namun sebelum omng ifu meninggal dunia.

Ibnu Abdil Barr mengatakan: Sungguh aneh pendapat ulama

madzhab Hanafi itu, karena mereka mempertolehkan percepatan

pembayaran zakat namun mereka tidak mernperbolehkan percepaian

untuk masalah ini padahal ban!,ak riwayat yang berkaitan dengan hal ifu.

Adapun untuk pendapat rna&hab S!,afi'i, itupun terbantahkan

dengan hadits-hadits 5nng lorni sebud<an, padahal merekapun berdalil

@I - AI Mughni



dengan beberapa hadits tersebr& narnun pendapat mereka

bertentangan dengan hadits gnng lain, mere&a s€akan tdah memisatr

misahkan sestrafu 5nng telah digabrrrglon di dahrn s€truah daH.

Dan juga t *o,u puesa ternrasuk sahh safu rnacarn kahrat,

rnaka puasa juga boleh dilalnrlmn sebdr.rn adantNa peJanggaran

sebagairnana yang berlaku untuk lotarat yang bertruhmgan dengan

harta. MengqiSnskan kafarat dengan lofarat tenhr lebih harus

didahulukan daripada mengqipslonr4p dengan shaht famdu, karena

lebih dekat

PasaL iika lofarat ditrmaitran sebehm adarryn

zumpah-

Adapun jika kafarat ditunaikan sebefum adar{B s.nnpah, rnaka

seluruh uhrna sepakat bahwa hal ihr trtak dipeftolchkan, karena

termasrk mendahulukan hul$rn sebetrrn ada perqpbabqpa, seperti

halnya mendahulukan pernbalpran zalat sebehrnr mernili[d nishabnya

ataupun seperti menunailan lGfarat atas sebuah pernhrnuhan sebdunr

melaladran p€nyerangan.

PasaL Unfuk keutamaan, merrunaikan kafarat sebelum
dan setelah pelanggaran teriadi itu sama utamanp.

Namtrn hnu Abi Musa bahm kahrat yang

ditunaikan setelah pelanggaran ihr l€bih utarm daripada seMum
pelanggaran.

Begrfu pula pendapat Imam qaf i, irnam ltla[h dan Ats-Tsauri.

Dengan alasan unfuk menehalisir pab€daan yang arla t€rkait dengan

hal itu dan adanya kq/akin; uurtuk meurbebaskan tar{gung }lwab dari

sebtnh taklif (bam' atuz-zimrnah).
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Adapun landasan yang mendasari kami (pendapat

pertama) adalah, bahunsanln hadits-hadits 1png terkait dengan hal itu
ada 5rang menyebutkan didahulukan (sebehrm pelanggaran) dan ada

yang menyebutkan diakhirkan (setelah pdangsa;cd. Ini adalah bukti

kesamaan dalam ketrtarrnan. Dan juga karena hal ifu terrnasrk
percepatan menyerahkan harta, dan percepatan ifu dip€rbol€hlon

sebelum ada paruajiban, maka pelaksanapnrrya setdah pelanggaran tllak
menjadi lebih utarna, seperti halnya percepaUn dalam bam'afrE-
zimmahdan juga kafarat unfuk pembunuhan.

Alasan png mereka sampaikan irya tdak dapat diterima,

karena pendapat yang ffi€da yrang dengan dalit fidak

hanrs diutamakan dari sesuafu yang disepakati, seperti hahr5p tftlak

melakukan jarnak antara dua shalat dalam mfu wakfu-

PasaL pabila sumpah 5nng diucapkan merupakan zumpahSBng

terlarang, Trk" ada dua perrdapat terkait merdahulukan kahrafoiya,

Pqbma. tetap dipertolehkan, karern t"rrr*"k p€rceeatan

kafarat setelah ada perryebabnya, sebagaimana iika sumpah yang

diucapkan bukan merupakan sumpah Snng t€rlarang.

Kdua:Udak boleh dipercepat, karena percepatan di sini adahh

rukhsah (keringanan atas sebuah hulnrm), dan rukhsah tdak boleh

dilakukan unfuk perbuatan maksiat, misahya mengqashar shaht dahm
sebmh perlrlaran 57ang kujuan unfuk merompak.

Adapun hadits Srang memtiolehlonnya tidak mencakup untrk
perbtratan maksiat (melakukan sesuafu yang t€rlamng), kmena l{abi Sf
bersaMa, " Apbik l<arnu bercumph tatmdap santafu, lafu lamu

_ mdihat ada sauatu 5ang ldk baik dari itt , mah kl<sanala nlah ynng

t&k baik itu dan bnggvr?gtah l<afambt5a."'
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Ulama madzhab Syafi'i juga menyebutkan dua pendapat yang

sama seperti itu.

L7g7. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila
seseorang bersumpah, dan dalam kalimat sumpahnya ia
mengahkan insya Allah, maka iika ia mau ia boleh
melaksanakan sumpahnlra dan jika fidak mau maka ia boleh
meninggalkannSn tanpa ada kafarat yang harus ditanggung,
selama antara kalimat sumpah dengan istitsrtarrrya (kalimat

inst/a Allah) tdak ada ucapan lain.

Unfuk lebih jelasnp kami sampaikan, bahwa orang yang

jika ia mengucapkan insya Allah bersama kalimat

sumpahqp, maka ucapan ifu disebut dengan istitsna- Sebagaimana

diriuaptkan dari hnu Umar, dari Nabi $, beliau bersaMa,

;g.,t r* rttiw'oyi6',8 u
"hmngsiap 5ang berctanph lalu ia berkab hrSa Allah, maka

fufi k telah beristitsna' (tnkni tidak ada kahmt bagintp)."375 HR.

Abu Daud.

Pam ulama juga sepakat unfuk menamakan kalimat insya Allah

pada sumpah itu sebagai istitsna, dan ketika seseoreng beristitsna'

dalam maka tidak ada pelanggaran unfuk sumpahnya ifu.

Dan yang menjadi dasar hukumnya adalah sabda Nabi $, "Bamngsiap

Wg bqsunph lalu mangucapkan ins5a Allah, maka tidak ada

." HR. At-Tirmidzi.

376 gu6i1t tersebut diriwayalkan oleh Abu Daud pada bab sumpah dan nadzar
(3/3351), luga oleh At-Tirrnidzi pada bab nadzar (4/1531), iuga oleh An-Nasa'i
pada bab sumpah (7/38371, juga oleh Ad-Darimi pada bab nadzar (2/23421, t;€ia
oleh Ahmad dalam kitab Musnadngn 12/6/70,48,1531.

Al Mughnt - Ii?il



Dan sabda beliau, "Eramngsiap 5nng be$umph lalu beristibna,
maka ia boleh menarik kembari sumpahn5a dan ia juga oreh
meninggalkann5n " HR. Abu Daud.

Dan juga karena kefika seseoftmg berkata: aku pisti akan
melakukannya insya AIIah, mal' kita tahu bahwa ifu artinya jika Allah
berkehendak maka ia al<an dan jika ia fidak
melakukannya maka bemrti Allah fidak menghendakinya, karena apa
yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi dan apa }nng tidak
dikehendaki oleh-Nya maka fidak akan terjadi.

Apabila telah terbuld demikian, maka selanjutr5n adatah:
istitsna' ifu harus terhubung langsung dengan kalirnat sumpah dan tidak
boleh dipisahkan dengan lain atau dengan diam Spng cukup
lama. Adapun jika cunEr sesaat, entah ifu karena unfuk menarik nafas,
atau suaranya terpenggal, atau serak, atau nyeri, atau hal-hal lain
semacarn ifu, maka istitsnanya tetap sah dan berketetapan hukum yang
pasti.

Beaihrlah pendapat 5,nng dinyatakan pura oreh imam Marik,
Imam Syafi'i, Ats-Tsauri, Abu ubaid, ulama madzhab Hanafi, dan Ishaq.

AlasannSn, karena Nabi $ berkata, ,,Bamngsiap 
Wng

bersurnph lalu beristitma-.' ini menunjukkan bahwa istitsna. ifu
diucapkan s""am langsung setelah sumpah, karena istitsna. adalah
sebuah akhir dari perkataan rnaka sudah seharusnlnlah istitsna. ifu
terhubung langsung dengan kalimat sumpah, seperti hulr,sn kalimat
syamt/pengandaian (conditional terse/if clause) antara induk kalimat
dengan anak kalimabrSn, atau antam subjek dan prdikat dqlu- sebuah
kalimat yang sempuma, atau benfuk karimat rain 3,rang semacam ifu.

' Dan juga karena omng Srang bersumpah; jika ia terhenti cukup
lama dalam bicamnln, rnaka hukum sumpahnSra zudah tetap dan sudah
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tetap pula konsekuensi unfuk hukum tersebut. Apabila sudah

berketetapan maka tidak mungkin lagi untuk diubah atau dibatalkan.

Ahmad mengatakan: Oleh karena itulah Nabi $ berkata kepada

Samurah, "Apbila kamu betsumph terhadap sauafu, lalu kamu

melihat ada sauafu gng lebih baik dari itu, maka lal<anal<anlah gng
lebih baik itu dan tanggunglah kafamhg." Nabi tidak berkata

beristitsrnlah. Seandainya istitsna' ini boleh diletakkan di manapun atau

diucapkan kapanpun, maka tidak ada lagi pelanggarcn atas sebuah

sumpah.

Namun ada riwayrat lain dari Ahmad yang menyebutkan, bahwa

istitsna'. boleh diucapkan dengan jeda setelah mengucapkan sumpah,

asalkan tidak terlalu lama. Begihrlah pendapat yang disebutkan dalam

riwa5nt Al Marunzi. tandasannya adalah riwayat Ibnu Abbas, bahwa

Nabi $ perrah bersaMa, "Demi Nlah aku psti alan mememngi kaum

Qumisy -tafu betku terdiam sejenak, lalu berl<ata- insp Allah.'

Tapi diamnya beliau ifu sangat sebentar hingga tidak dapat

dikatakan sebagai jeda, dan beliau juga tidak mengucapkan kalimat lain

di antara kedua kalimat tersebut (yakni antara sumpah dengan istitsna).

PasaL Digpratkan pula agar istitsna' ifu diucapkan
dengan lisan, karena tidak ada gunanya jika istitsna' itu hanln

dipendam didalam hati.

B%ifulah pendapat dari segenap para ulama. Di antaranya:

Hasan, ArNakha'i, imam Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al-laits, Imam

Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, imam Abu Hanifah, dan Ibnul Munzir.

Kami juga tidak mendapatkan ada pendapat lain yang

bertentangan dengan pendapat tersebut.

AI Mughni - lsAI



Alasannya adalah karena Nabi $ bersaMa, "Barangsiap 5nng
bersumpah lalu menguapl<an ins5n Allah.." dan ucapan h-!n dapat
dilakukan dengan lisan, bukan dengan hati.

Dan juga karena sumpah fidak sah hukumryTa jika dengan niat
saja. Maka b"Sifu juga dengan istitsnanya. \

Namun ada sebr.rah riwayat lain dari Ahrnad gang menyebutkan,
bahwa apabila seseorang sedang temnia5ra lalu ia beristitsna' di dalam
hatinSn, aku hamp hal itu diperbolehkan iika ia meftrsa khawatir atas
keselamatan jiwanlp.

Tapi jika unfuk orang yang sedang merc,'a khawatir atas
kesematan jiwany.a, surnpahn5n saja.tidak sah, rnaka tidak perlu lagi
beristitsna-

Pasal: Al Qadhi juga menqraratl<an agar pengucapan
istitsna' ifu diiringi dengan niat atau matrsud. oleh karena itu
apabila sebuah sumpah dirnaksudkan untuk ketegasan (tanpa isubna)
lalu lidahnya tanpa db€ngaF temcap istitsna, atau ia memang terbiasa
mengucapkan kalimat ihr hingga keluar begifu salr dari mulutrlla saat ia
bersumpah, maka istitsna' ifu fidak sah, karena sebuah sumpah saja

ketika diucapkan tanpa sensFia fidak sah, maka begifu pula
dengan istitsna.

Begitulah pendapat 57ang dinyatakan pula oleh Imam S!,afi5.

Bahkan beberapa ularna madzhab q,afi'i menyatakan, bahwa
istitsna' itu fidak sah apabila fidak diniatkan saat ia mernulai
sumpahnya. oleh karena ifu apabila seseorang bersumpah, tanpa
bemiat unfuk mengistibnakanqp, lalu ada lolirnat istitsna. 57ang ia
ucapkan setelah kalirnat sumpah ifu selesai, rnala istitsna' ifu fidak
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;rn"". dan tidak sah, karena hal itu bertentangan dengan keumuman

hadits.

Pasal: Istitsna boleh digunakan pada setiap kalimat

sumpah yang berkonsekuensi hukuman kafarat atas
pelanggarann5p, seperti sumpah dengan nama Allah, sumpah dalam

zahar, dan sumpah dalam nadzar.

Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abi Musa: Barangsiapa yang

beristitsna' pada sebuah sumpah yang berakibat kafarat unfuk

pelanggamnnya, maka ia mendapatkan istitsna' ifu, karena sumpah

yang seperti ifu dapat dimasuki dengan istitsna' sebagaimana halnp

sumpah dengan nama Allah.

Oleh karena ifu, apabila seseorang berkata: kamu bagiku sudah

seperti punggung ibuku sendiri insya Allah, atau kamu bagiku sudah

dihammkan unhrk kusenfuh insya Allah, atau jika kamu masuk ke dalam

rumah ifu maka kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku sendiri

insya Altah, atau aku berkar.rajiban kepada Allah unfuk bersedekah

seratus juta rupiah insya Allah, maka tidak ada pengharusan bagi orang

yang berkata seperti ifu, karena semua kalimat itu termasuk sumpah dan

masuk ke dalam keumuman sabda Nabi $, " hmngsiap Wng
lalu mengucapkan insSn Allah, maka frdak ada

pelanggamn."

Pasal: Apabila seseorang berkata: demi Allah aku akan minum

hari ini kecuali Allah berkehendak lain, atau demi Allah aku tidak akan

minum hari ini kecuali Allah berkehendak lain, maka sumpah tersebut

jWa fidak ada pelanggarannya, yakni orang itu fidak melanggar

sumpahnya jika ia tidak minum di hari itu unfuk kalimat pertiama, dan
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orang ifu juga tidak melanggar sumpahnSn jika ia minum di hari ifu
untuk kalimat kedua.

Alasannya sama seperti pada pasal sebelumnya. Dan tidak ada

bedan5ra antam istitsna' png disebutkan di awal kalimat ataupun di
akhir kalimat untuk semua contoh di atas. Misalnya orang tersebut
berkata: demi Allah ins5la Allah aku tidak akan minum hari ini, atau
demi Allah insya Allah aku akan minum hari ini, maka orang tersebut
tidak dianggap telah melanggar sumpahnya meskipun ia melakukanngra

untuk kalimat pertama atau tidak melakukann5n unfuk kalimat kedua,

karena penyebutan syamt di aunl ataupun di akhir sama saja hukumnya,
sebagaimana firman Allah B, "Jika saseomng mati dan dia fidak

mernpun5ai anak tetapi manpun5ai audam perenpuan, nnka
bagiannSa (saudam Wrqnpuannq ifu) seperdua dari harta gng
ditinggalkann5n, dan satdann5a gng laki-laki metnrisi (seluruh harb
saudam paempuan), jil<a dk tidak metnpunSai anak." (Qs. An-Nisa [4]:
176). (yakni kalimat 'jika dia tidak mempunpi anak' pada kedua kalirnat
diletakkan berbeda, yang p€rtama dilirakkan di arrnl sedangkan grang

kedua diletakkan di akhir).

Pasal: Apabila seseorErng berkata: demi Allah aku akan minurn
hari ini jika Zaid berkehendak, lalu Zaid menghendakinya, maka ia
diharuskan untuk minum. Jika ia tidak melakukannya hingga hari itu
berlalu maka ia dianggap telah melanggar sumpahnya. Namun jihazaid
tidak menghendakinya, rnaka sumpah ifu sudah tidak berlaku lagi.

Begitu pula jika tidak diketahui apa Snng dikehendaki oleh Zaid,

misalnya ia tidak dapat dihubungi dan sudah pergi jauh, atau ia
mendadak tidak waras, atau ia meninggal dunia, maka sumpah ifu juga

'sudah fidak berlaku lagi, karena s5nratrSra sudah tidak mungkin
terpenuhi.
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Apabila ia berkata: demi Allah aku tidak akan minum kecuali jika

Zaid menghendaki, ifu artinya ia menahan diri untuk tidak minum

kecuali jika ada kehendak dari Zaid, apabila Zaid berkehendak ia minum

maka ia boleh minum, narnun jika Zaid tidak menghendakinya maka ia

tidak boleh minum, namun jika kehendak Zaid tidak dapat diketahui

karena pergi iauh, atau sudah mati, atau mendadak sakit jiwa, maka ia
juga tidak boleh minum. Dan jika ia minum, maka ia telah melanggar

sumpahnya, karena ia tidak boleh minum sebelum ada kehendak dari

7-aid.

1798. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila

seseoftng beristitsna' dalam talak atau pembebasan hamba sahaSa,

maka sebagian besar riwapt dari Abu AMillah (imam Ahmad)

menyebutkan bahwa ia memilih untuk tidak meniawabnya. Namun ada

riuayat lnng menyebutkan bahwa istitsna' ifu tidak berguha untuk

keduanl2a.

Maksudn3na adalah, apabila seoftmg suami berkata kepada

isfuinya: kamu kuceraikan insya Allah, atau seorang fuan berkata kepada

hamba sahalnnya: kamu kubebaskan insya Allah, jawaban unfuk

pertany'aan seperti ini Ahmad tidak memberi tanggapan, karena terlalu

barUnk pendapat dari pam ulama mengenai hal ifu dan dalil yang

konbadiktif.

Namun pada safu kesempatan Ahmad menjawabnya dengan

tegas, bahwa istitsna' tidak ada gunanln dalam hal talak ataupun

pembebasan hamba sahaln. Tepafurya pada riwaSrat Ishaq bin Mansur

dan riwapt Hambal, ia mengatakan: Barangsiapa yang bersumpah

dangan mengatakan insya Allah, maka tidak ada pelanggaran unfuk

sumpahnSn, namun tidak irda istitsna' dalam talak dan pembebasan

Al Mughni - mI



hamba sahaya. Lalu Hambal juga menyebutkan alasannya, yaitu

dikarenakan keduanya bukan termasuk sumpah.

Begitulah pendapat yang dinyaiukun pula oleh imam Malik, Al
Auza'i, Hasan, dan Qatadah.

Sementara Thawus, Hammad, Imam Syafi,i, Abu Tsaur, dan

ulama madzhab Hanafi, berpendapat, bahwa istitsna' juga

diperbolehkan untuk kedua hal tersebut. Dengan landasan sabda

Nabi $, "Barangsiapa yang bersumpah lalu mengucapkan insya Allah,

maka tidak ada pelanggarun."

Dan juga karena orang tersebut mengaitkan kalimat talaknya

atau kalimat pembebasan hamba sahayanya dengan sebuah syarat yang

tidak terpenuhi, maka tidak jatuh talaknya dan tidak bebas pula hamba

sahaya itu, sebagaimana jika ia mengaitkan kalimat talaknya dengan

kehendak Zaid dan syarat tersebut tidak terpenuhi karena Zaid tidak
berkehendak.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya orang itu mengucapkan kalimat talak dan
pembebasan hamba sahayanya pada oblek yang memang berhak ditalak
dan dibebaskan, maka jatuhlah talaknya dan bebaslah hamba sahaya itu,
sebagaimana jika ia tidak beristitsna.

Hadits yang disebutkan oleh pendapat lain itu adalah hadits yang

berkaitan dengan sumpah, dan kedua hal tersebut bukan termasuk
sumpah, melainkan mengaitkan kalimat talak dan pembebasan pada

sebuah syarat.

Ibnu AMil Barr mengatakan: Dalil yang ada. terkait dengan
istitsna' hanya untuk hal-hal yang berhubungan dengan sumpah atas

nama Allah. Sedangkan pendapat para ulama terkini mengenai sumpah
dalam talak dan pembebasan hamba sahaya hanyalah pembahasan yang

diperluas atau hampir mendekati makna yang sama, padahal
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sebenamla tidak ada sumpah kecuali sumpah dengan narna Allah, dan
talak atau pernbebasan hamba sahaya tidak menyebutkan sumpah
dengan nimu Altah.

Pernbahasan mengenai hal ini telah kami umikan secara lebih
mendalam pada bab talak, maka bagi pernbaca yang hendak
mengetahuinp lebih jauh agar membuka lagi bab tersebut.

1799- Masalah: Abu Al easim berkata: Apabila
seseoftmg berkata: 'Jika aku nikahi si fulanah maka ia
kuceraikan', maka wanita ifu fidak terceraikan meskipun ia
nilrahi- Namun apabila ia berkata: 'JilB aku memiliki
(mer:nbeli) si futan maka ia hubebaskan', lalu ia benar-benar
memilikiryra, maka hamba saha3n ifu mendapatkan
lremerdekaan dirinf.

Riwayat dari Ahrnad menyebutkan dm pendapat 5nng berbeda
t€rkait dua hal tersebut

Rina3Tat pertama darinln menyebutkan bahura tatak ifu tdak
Ftuh dan harnba saha3la itu Udak bebas.

Pendapat ini iuga diriua3latkan dari lbnu Abbas. Dan diqatakan
pula oleh said bin Musayib, Atha, Hasan, uru/ah, Jabir bin Zaid, saunr,
Al @hi, Irnam qaf i, Abu Tsaur, dan hnd Mundr.

Pendapat itu juga diriwaSntkan oreh At-Tirmidzi dari Ali, Jabir
bin Abdulhh, said bin Jubair, Ali bin Hasan, sy,aih, dan sejumlah
ulanra ftq,h auri golongan tabiin. At-Timridd mengatakan: Itulah png
menirdi pendapat sebagian besar ulama, atas tandasan riwayat Amru
bin $/uaib, dari alahn5ra, dari kakelmln, ia berkata: Rasulullah $
p€rnah bersabda, "ndak ada nadzar bgi rynusia abs ap gng tidak
dimlibktryp. Ti&k ada pantbeban hamh aha5a abs ap gng tidak
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dimilikinya. Dan tidak ada talak bagi manusia atas apa Sang tidak
dimilikinya." Lalu At-Tirmidzi berkomentar untuk riwayat ini: hadits ini
tergolong hadits hasan dan hadits dengan riwayat terbaik unfuk masalah

ini.

Juga diriwayatkan, dari Aisyah, bahwa Rasulullah $ pemah

bersabda, "ndak ada talak dan tidak ada pembebasan hamba saha5n

5nng dilakukan oleh manusia atas apa 5ang tidak dimiliki olehn5a,

walaupun ia sudah menenfukan siapan5n."377 HR. Ad-Daraquthni.

Dalam kitab asy-Syafi, Abu Bakar juga meriwayatkan, dari Al
Khalal, dari ar-Ramadi, dari Abdunazzaq, dari Ma,mar, dari Juwaibir,

dari Adh-Dhahhak, dari an-Nazal bin sabmh, dari Ali bin Abi Thalib,
dari Nabi $, beliau bersabda, "Tidak ada talak sebelum adan5a

Pemikahan."378

Ahmad menyatakan, bahwa hal ifu diriwayatkan dari Nabi $
dan sejumlah sahabat beliau.

Dan juga karena wanita yang tidak menjadi objek talak bagi

seseorang (kecuali suaminya) atau hamba sahaya yang tidak menjadi
objek pembebasan bagi seseorang (kecuali fuannya), maka orang itu
tidak sah unfuk mengucapkan keduanya, seperti halnya orang yang

tidak waras menjafuhkan talaknya atau membebaskan hamba

sahayanya.

Dan juga karena pendapat itu merupakan pendapat para

sahabat yang telah kami sebutkan nama-namanya, dan tidak ada

pendapat yang berbeda dengan pendapat tersebut pada masa mereka,

hingga sudah dapat dikatakan sebagai'ijma para sahabat.

377 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni datam htab As-sunan
(4/751.

378 gu6i1" tersebut diriwayatkan oleh hnu Maph pada bab talak (l/2}4gl.
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Riwayat kedua dari Ahmad menyebutkan, bahwasanya

perkataan seperti itu hanya sah unfuk pembebasan hamba sahaya dan

tidak sah untuk talak.

Para riwayat Abu Thalib darinya, ia mengatakan: Apabila

seseorang berkata: Jika aku membeli hamba sahaya itu maka ia akan

terbebaskan, lalu ia benar-benar membelinya, maka hamba sahaya itu

mendapatkan kemerdekaan dirinya. Namun jika seseorang berkata: Jika

aku menikahi wanita itu maka ia akan kuceraikan, lalu ia benar-benar

menikahinya, maka talak itu tidak jatuh, karena yang ia ucapkan

bukanlah kalimat talak. Untuk kalimat pembebasan hamba sahaya itu

merupakan hak karena Allah, sedangkan kalimat talak termasuk sumpah

yang bukan karena Allah, dan bukan pula cara mendekatkan diri kepada

Allah.

Dalam kitab Asy-Syafi, Abu Bakar mengatakan: Tidak ada

perbedaan pada pendapat Abu Abdillah lf.kri Imam Ahmad) dalam

masalah ini 5nng berkaitan dengan talak, yakni apabila seseorang

mengucapkan kalimat talak sebelum terjadi pemikahan *d u talak itu

tidak jatuh. Sedangkan yang berkaitan dengan pembebasan hamba

saha5n, yakni apabila seseorang mengucapkan kalimat pembebasan

hamba sahaya sebelum mernilikinya, maka pendapat Ahmad

menyatakan bahwa kalimat ifu sah dan hamba sahaya tersebut

terbebaskan, kecuali pendapakrp yang diriwa3atkan oleh Muhammad

bin Hasan bin Harun, pada riwapt itu ia menyatakan tidak sah kalimat

tersebut.

Masih dalam lrj/tab Asy-Spft, Abu Bakar melaniutkan: Namun

aku melihatnya riwayat itu hanyalah kesalahan dalam meriwayatkannya,

sebagaimana yang aku dengar pula dari AlKhallal.

Kalaupun riwayat itu te{aga (yakni benar adanSa), maka itu

menjadi pendapat lain dari Ahmad.
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Dan perbedaan antara keduanya (sah pada pembebasan hamba

sahaya dan tidak sah pada talak) adalah, karena orang yang bemad2ar

untuk membebaskan hamba sahaya ia diharuskan unfuk

menunaikannya, sedangkan orang yang bemadzar unfuk menceraikan

istrinya tidak harus melaksanakannya, maka sebagaimana kedua hal itu

berbeda dalam hukum nadzar maka berbeda pula dalam hukum

sumpah.

Juga karena jika ia berkata kepada seoftmg hamba sahaya

wanita miliknya: anak laki-laki pertama yang terlahir darimu akan

terbebaskan, maka pembebasan itu sah hukumngn, karena kalimat ifu
sebagai qnrat SnnS dikaitkan pada pernbebasan atas hak miliknya

sendiri.

Riwayat dari Ahmad lainnya ada juga yang mengisyaratkan
jatuhnya talak dan terbebasnya hamba sahaya dengan dua kalimat di
atas. Dan ifulah yang menjadi pendapat Ats-Tsauri dan ulama madzhab

Hanafi.

Se.mentam Imam Malik berpendapat, bahwa jika omng tersebut

menyebutkan ciri-ciri tertenfu atau bahkan hamba sahaya tertentu maka

hamba sahaya itu terbebaskan dengan kalimat tersebut ketika ia
memilikin5n. Sedangkan jika ia berkata: semua hamba sahaya yang

nanti kumiliki akan terbebaskan, maka kalimat ini tidak sah dan hamba

sahayanya tidak terbebaskan.

Namun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat pertama,

insya Allah, karena kalimat pertama adalah kalimat syarat yang dikaitkan

pada sebuah talak dan kalimat lainnya adalah kalimat pembebasan

hamba sahaya sebelum adanya kepemilikan, maka hukumnya sama

seperti jika ia berkata kepada wanita yang bukan istrinya: jika kamu

masuk ke dalam rumah ifu maka kamu kuceraikan, atau ia berkata

kepada hamba sahaya milik orang lain: jika kamu masuk ke dalam
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rumah ifu maka kamu kubebaskan, lalu ia menikahi wanita tadi atau

membeli tiamba sahaya milik orang lain ifu, lalu mereka memasuki

rumah 5nng dimelrsud, maka talaknya tidak jatuh, dan hamba saha5ra ifu

fidak terbebaskan, tanpa ada silang pendapat mengenai hal ifu
sepanjang pengetahuan kami.

1800. Masalah: .Abu Al Qasim berkata: 'Apabila

seseorang bersumpah unfuk tidak menikahi seorang wanita
tertentu, atag tidak membeli seorang hamba sahaya

tertentu, lalu di kemudian hari temyata ia menikahi wanita
itu dengan pemikahan yang fasid (ada syarat yang tidak
terpenuhi), atau membeli hamba sahaya tersebut dengan
pembelian yang fasid, maka orang tersebut tidak dianggap
telah melanggar sumpahnlra.

Bg3ifulah pendapat 5nng din5ratakan pula oleh Imam Syaf i.

Sementam Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa apabila

seseoftmg berkata kepada seorang hamba saha5n: jika aku menikahimu

atau membelimu maka kamu kubebaskan, lalu ia benar-benar

menikahinya narnun dengan pemikahan 1nng fasid, maka hamba

sahaya ifu tdak terbebaskan, natnun jika ia benar-benar menrbelinya

dan memilikinSn maka ia dianggap telah melanggar sumpahnya dan

hanrs dikenakan hukuman kafamt, meskipun pernbelian 1Bng dilakukan

olehnp dari jual beli 1png fasid.

Ia berpendapat denrikian karena ia manang berpendapat bahwa

jual beli yang fasid tetap berlaku dan berpindah hak kepemilikannya,

selama komoditas yang diperjual belikan sudah berpindah tangan.

Sedangkan menumt kami, jual beli hanya dianggap sah jika jual

beli ifu terpenuhi sernua syaratnya, sebab sernua a5nt Al Qur'an Sang

be6icara tentang jual beli pasti bernruara pada jtnl beli png terpenuhi
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semua syaratrya, seperti firman Allah &, "Allah telah menghalalkan

jual beli dan menghanmkan rr'6a." (Qs. Al Baqamh 12lz 2751. Oleh

karena ifu sumpah orang tersebut tidak terlanggar karena jual belinya

tidak sah, sebagaimana dalam pemikahan, dan juga seperti shalat dan

lain sebagainya. Adapun alasan yang mereka sebutkan bahwa

kepemilikannya sudah tetap bagi orang tersebut, hal itu tidak kami

benarkan.

Ibnu Abi Musa mengungkapkan, bahwa jika pernikahannya fasid

maka tidak ada pelanggamn sumpah, nalnun jika jual belinya yang fasid,

maka ada dua riwayat dengan pendapat yang berbeda.

Abu Al Khaththab juga mengatakan: jika ia menikahi wanita itu

dengan pemikahan yang tidak memenuhi syarat bagi sebagian ulama

sedangkan menurut sebagian yang lain memenuhi s5nmt, misalnya

menikah tanpa wali perempuan, atau tanpa saksi, atau jual beli yang

dilakukan pada saat shalat Jum'at, maka ada dtra riwayat dengan

pendapat yang berbeda

Sedangkan menurut keterangan hnu Abi Musa, apabila ia

menikahi wanita itu dengan pemikahan yang diperdebatkan oleh pam

ulama keabsahannya, atau ia memiliki hamba sahap ifu dengan

kepemilikan yang diperdebatkan oleh pam ulama keabsahannya, maka

ia dianggap telah melanggar sumpahnla pada kedua situasi tersebut.

Adapun menurut kami, pemikahan yang dilakukan adalah

pemikahan yang fasid, dan jual beli yang dilakukan adalah jual beli yang

fasid, maka tidak ada pelanggaran sumpah di sana, setagaimana jika

disepakati ketidak absahannya

Pasal: Bentuk apapun lrang digunakan pada. kalimat
tersebut, baik bentuk lampau (past tense) atau bentuk akan
datang (fufure tense) sama saia.

@I - AI Mughni



Sementara Muhammad bin Hasan berpendapat, bahwa jika
seseorang bersumpah dengan menggunakan benfuk lampau, seperti aku
bersumpah tidak pemah shalat, tidak pemah aku nikahi, atau tidak
pemah aku beli, lalu ia melakukannya tapi dengan tidak sah, maka ia
dianggap telah melanggar sumpahnya, karena benfuk rampau tidak
difujukan kecuali hanya pada isim saja, dan isim mencakupnSn. lain
halnya jika ia menggunakan bentuk akan datang, karena ifu artinya ia
menikah dengan maksud unfuk memiriki, ia memberi juga dengan
maksud unfuk memiliki, dan ia sharat dengan maksud unfuk
mendekatkan diri kepada Allah &.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertarna) adalah, apa yang tidak terkandung dalam benfuk akan datang
juga fidak terkandung dalam benfuk rampau, seperti rjab pada
pemikahan, dan juga seperti orang yang tidak disebutkan namanya.

Alasan Spng diungkapkan oreh pendapat rain itu tidak benar,
karena isim tidak mencakup kecuali harya dalam qTariat saja, dan ifu
tidak teriadi.

Pasa[ Apabila seseorang bersumpah tdak akan merakukan
pernbelian, lalu ia mernbeli sesuafu dengan cara berkhiyar (salah safu
bentuk jual beli di mara'masing-masing pihak memiliki hak untuk
mernbatalkan atau meneruskan jual beli tersebut), rnal. ia dianggap
telah melanggar

sernentara lrnam Abu Hanifah berpendapat, bahwa orang
tersebut fidak dianggap terah meranggar sumpahnln, karena
kepemilikan belum ditetapkan sebelum jansl.a waktu -"rnitit t"tut,
berakhir, hingga hukumnpsama seperti hukum jtnr beri yang fasid.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, bahunsanya jual beli dengan cara bertr.hiyar adalah jual
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beli yang sah secara syariat, maka orang tersebut sudah dianggap

melanggar sumpahnya, sebagaimana jika ia melakukan jual beli biasa

tanpa ada syarat khiyamya (hak memilih).

i Dan alasan yang dikemukakan oleh pendapat lain itu tidak
benar, karena jual beli dengan cara berkhiyar berketetapan

kepemilikannya setelah masa khiyamya telah selesai, sebagaimana

disepakati oleh semua, dan itulah yang menjadi penyebab pelanggaran

sumpahnya. Dan kami juga tidak membenarkan jika hak kepemilikan

barang tidak berketetapan ketika masih berlangsungnya masa khiyar.

Pasal: Apabila seseorang bersumpah unfuk tidak
melakukan pernbelian atau tidak melakukan pemikai\an, lalu

ia melakukan akad (transaksi)jualbeli atau pemikahan, namun baru ijab

saja (dari pihak lain yang menyemhkan), sedangkan ia tidak
menerimanya (tidak ada kabul darinya), maka ia tidak dianggap telah

melanggar sumpahnya.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam Abu
Hanifah dan Imam Syafi'i. Kami juga tidak mendapatkan ada pendapat

lain yang berbeda.

Pasalnya, akad jual beli dan akad pemikahan adalah akad yang

tidak sempuma kecuali dengan kabulnya (kalimat penerimaan darinya),

dan akad yang hanya terdapat ijabnya saja tanpa ada kabul tidak dapat

disebut dengan akad jual beli atau pemikahan, oleh karena itulah akad

tersebut tidak sah, hingga tidak ada pelanggaran terhadap sumpahnya.

Adapun jika seseorang bersumpah unfuk fidak melakukan
pemberian hibbah (yakni pemberian secara sukarela tanpa ganti rugi),

atau fidak melakukan pemberian brigh (yakni panberian suatu

barang/uang kepada.orang lain untuk dikembalikan pada jangka wakfu

tertenfu tanpa bunga), lalu ia melakukan akad (tmnsaksi) pemberian
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hadiah atau peminjannan, nalnun baru ijab saja (dari pihak lain yang

menyerahkan), dan tidak ada pemyataan kabul darinya, maka menurut

Al Qadhi orang itu dianggap telah melanggar sumpahnya, karena ijab

dan kabul pada akad hadiah dan peminjarnan hanya sebagai syarat

pemindahan kepemilikan, bukan menjadi penyebabn5a, maka ia sudah

dianggap telah melanggar sumpahnya dengan adanya ijab meski tanpa

kabul, seperti halnya wasiat.

Sementara Imam Syafi'i berpendapat, bahwa orang tersebut

tidak dianggap telah melanggar sumpahnya jika hanya terjadi ijab saja,

karena al<ad hibbah dan brigh juga merupakan akad yang harus

diselesaikan antara ijab dan kabulnya. Oleh karena itu ia tidak dianggap

telah melanggar sumpahnya jika hanya adq ijabnya saja, seperti halnSra

akad nikah dan jual beli.

.sedangkan unfuk wasiat, hadiah, dan sedekah, Abu Al

Khaththab berpendapat bahwa orang tersebut telah dianggap telah

sumpahnya han!,a dengan ijab salr. Dan aku tidak tahu

bagaimana pendapat Imam Spfi'i terkait hal ifu, hanya saja pendapat

yang diunggulkan dalam madzhabnyra mengisyaratkan bahwa

pendapatrya sama seperti itu unfuk masalah wasiat dan hadiah, karena

penyebutan wasiat dan hadiah tetap digunakan meskipun tanpa ada

lobul dari pihak penerima, oleh karena itulah pada firman Allah &,
"Divajibkan atas kamu, apbila maut hqdak manjentput saeomng di
anbn l<amu, iika dia maninggallan harta, berunsiat unfuk kdua oftng
tua dan kanb kqabt dangan am Wng bik." (Qs. Al Baqarah [2]:

180), ayat ini hanSn menyebutkan rjabnp saia tanpa ada qabul, narnun

tetap disebut wasiat.

Dan juga kargna wasiat yang diucapkan sebelum ke,rnatian

seseomng tetap dianggap sah meskipun k€fika itu tidak ada kabul dari

pihak penerima.
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Pasal: Apabila seseorang bersumpah untuk tidak
menikah, maka ia dianggap melanggar sumpahnya dengan hanya

melakukan ijab dan kabulyang sah. Kami tidak mendapatkan pendapat
yang berbeda mengenai hal itu. Pasalnya, sebutan pemikahan dalam

syariat sudah terpenuhi dengan adanya ijab dan kabul saja, dan sudah

terlanggar pula sumpah orang tersebut.

Adapun jika seseorang bersumpah: aku pasti akan menikah,
maka sumpah itu sudah tertunaikan jika ia sudah melaksanakan
pemikahan yang sah, baik ia sudah punya isM ataupun belum, dan jika
ia sudah punya istui, maka sumpah itu juga sudah tertunaikan baik ia
menikah dengan wanita yang setam dengan istrinya atau di bawah
demjat istrinya ataupun di ptasnya. Kecuali jika pemikahannya hanya

sebagai siasat unfuk terlepas dari sumpah tersebut, maka maksud yang

hendak dicapai dari pemikahan itu tidak terpenuhi. Misalnya seorang

suami bersumpah kepada istrinya untuk mencampuri istrinya itu lagi
setelah ia menikah, lalu ia menikah dengan wanita yang tidak membuat
istrinya ifu merasa tersaingi dengan fujuan agar ia terlepas dari
sumpahnya, maka sumpah tersebut tidak terlepas dari dirinya.

Sementara ulama madzhab kami berpendapat, balrwa jika
seseorang bersumpah akan memadu istrinya, maka sumpah ifu belum
terpenuhi hingga ia menikah dengan wanita yang sederajat dengan
istrinya lah.r ia mencampuri wanita tersebut.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh imam Malik.

Pasalnya, suami yang berkata seperti itu kepada istrinya
biasanya bermaksud unfuk membuat istrinya marah dan cemburu, dan
hal ifu tidak didapatkan kecuali menikah dengan wanita yang sederajat

dengan istrinya atau lebih tinggi.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya orang tersebut telah menikah dengan
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pemikahan yang s&, maka pemikahan ifu sudah cukup untuk

melepaskannya dari sumpah yang ia ucapkan, sebagaimana ia terlepas

dari sumpah ifu jika ia menikah dengan wanita yang sederajat dengan

istrinSra lalu mencampurinya.

Untuk alasan yang dikemukakan oleh pendapat lain, bahwa

kecemburuan dan kemarahan bisa didapatkan jika pria ifu menikah

dengan wanita yang sedemjat lalu mencampurinya, kami tidak

membenarkannya, karena bisa jadi kecemburuan dan kemarahan ifu

sudah bisa didapatkan dengan hanya meminang wanita lain saja.

Kalaupun seandainya apa yang mereka maksudnya akan menambah

kecemburuan dan kemamhan, maka kami katakan bahwa penambahan

ifu tdak diharuskan bagi pria tersebut, karena yang penting adalah

kemamhan lnng dihasilkan dari pemikahan itu hingga ia tdak

melanggar sumpahnya.

Dan pria tersebut juga tidak perlu menikah dengan dua atau tiga

wanita unfuk kecernbunnn itu, ataupun dengan wanita

png lebih tinggi derajatrln dari istuin5n, karena yang dituntut darinya

unfuk mernenuhi sumpahnya adalah dengan menikahi wanita lain, ifu

sall.

Oleh karena itu jika ia bersumpah tdak akan memadu istinya,

rnaka ia sudah dianggap telah melanggar sumpahnya dengan menikahi

uranita lain tersebut, malta begifu juga pada sifuasi sebalikn5n, ia sudah

dianggap telah memenuhi sumpahnya kefika ia menikahi wanita

tersebut apabila ia bersumpah akan memadu istiqn.

Terkectnli jila pemikahan lrang dilakukan oleh pria itu haqn
sebagai siasat trnhrk tertepas dari sumpahnya saja, tanpa mernperoleh

kecernbunnn dan kernarahan dari istrinya, sebagaimana kami telah

gambarlon sittnsinya di atai tadi.
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Imam Ahmad mengatakan: Apabila seseorang bersumpah akan

memadu istrinya, lalu ia menikah dengan seorang wanita fua atau wanita

negro, maka sumpahnya tidak terpenuhi, karena maksud dari

pemikahan ifu adalah agar ia dapat membuat istrinya cemburu dan

suram, sedangkan pemikahan itu tidak akan membuat istrinya seperti

itu.

Ahmad menyebut dernikian (yakni wanita tua dan negro) karena

biasanln wanita seperti itu fidak membuat seorcmg isfui menjadi mamh

dan cernburu, padahal ifulah yang menjadi niat dari pernikahan yang

dilakukan pria tersebut, dan istrinya tidak cernburu karena ia tahu

suaminlp melakukan hal itu sebagai siasat untuk tidak mernbuatr!/a

benar rnarah narnun tetap terlepas dari sumpahnya.

Pasal: Apabila seseor.rng bersumpah fidak menikah
secara sirri, lalu setelah ifu ia mencampuri hamba sahaya wanitanya,

maka ia sudah dianggap telah melanggar sumpahn5n.

Begitulah yang disampaikan oleh Abu Al Khaththab.

Sedangkan Al Qadhi berpendapat, bahwa orang tersebut tidak

dianggap telah melanggar sumpahnya hingga ia terejakulasi dari

percampuran ifu.

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa orang

tersebut tidak dianggap telah melanggar sumpahnya hingga ia

menaunginya, menjaganya, dan menyembunyikannya dari orang lain,

karena kata sirri diambil dari kata sirr yang artinya tersembunyi.

Dan ulama madzhab Syafi'i menyebutkan tiga pendapat seperti

ketiga pendapat tersebut.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya sirri ifu diambil dari kata sirr yang
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maksudnya adalah adalah menikah atau bercampur secara rahasia,

sebagaimana kata ifu disebutkan pada firman Allah &1, "Tetapi

janganlah kamu membuat perjanjian (unfuk menikah) dengan mereka

snam nhasia." (Qs. Al Baqarah 121:2351.

Dan juga karena setiap hukum yang berkaitan dengan

percampuran antara pria dan wanita tidak terlalu mementingkan adanya

ejakulasi, ataupun perlindungan dari pihak laki-laki.

Pasal: Apabila seseorang bersumpah untuk tidak
menghibahkan sesuafu kepada fulan, lalu ia memberi hadiah
atau menuniang kebutuhan hidupnya, maka ia dianggap
telah melanggar sumpahnya, karena kedua hal itu termas'uk dalam

makna hibah. Sedangkan jika ia memberikan kepada si fulan itu zakat,

atau harta png dinadzarkan, atau kafarat yang ia langgar, maka ia tidak

dianggap telah melanggar sumpahn5n, karena hal-hal itu termasuk

dalam hak karena A[ah yang wajib ia keluarkan, dan tidak termasuk

hibah.

Namun jika ia mernberilon sedekafr, rnala Al Qadhi
berpendapat bahwa omng ifu dianggap telah sumpahnya.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imani Syafi'i.

Sedangkan menurut Abu Al Khaththab, oftrng itu tidak {ianggap
telah melanggar sumpahnp, karena hibah dan sedekah adalah dua hal

png berbeda, secata netnra dan juga s@ara hukum.

B€rtu pulalah pendapat yang dinyatakan oletr ulama madzhab

Hanafi. Dengan dalil, sabda Nabi $, "Itu bginSa (Barinh) terhihng

sdel<ah namun bagi kani fteliau dan ahlul hit) mmtplan hadiah."

Mernang sedekah bagi beliau hamm hukumnya, sedangkan

hadiah diperbolehkan. Dan beliau sering menerima hadiah, namun
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beliau menolak untuk diberikan sedekah. Dengan perbedaan ifu, maka

orang tadi tidak dianggap telah melanggar sumpahnya jika menerima

sedekah.

Adapun alasan pendapat pertama, bahwasanya sedekah

merupakan pemberian sesuafu kepada orang lain $ng dilakukan secara

sukarela, oleh kirena ihr orang i.tersebut dianggap telah melanggar

sumpahn5n, sebagaimana iika ia rnenerima hadiah.

Juga karena sedeloh tenrrasuk salah safu bmfuk hibah.

Misalnya jika ia bersedekah sepdluhribu kepada si fulan, rnaka mungkin

saja dikatakan: ia telah menghibd,ikaq uang sepuluh ribu kepada fulan.

Perbedaan sebutan unfuk rlEedmnya tidak mernbuat keduanya

berbeda, karena keduanya saroa:$ama bermakna pemberian tanpa

timbal balik. Dan begitu juga dengan perbedaan hukumnya.

Mmun jika pemberian itu berupa wasiat, maka pemberian ifu

tidak membuat dirinya dianggap telah melanggar sumpahnya, karena

hibah adalah berpindahnya kepemihl.ran seseorang kepada orang lain

secara sukarela ketika kedua pihak pemberi dan penerimanya masih

hidup, sedangkan wasiat hanya diberikan setelah orang yang

berwasiatnya meninggal dunia.

Begifu pula dengan peminjaman. Jika ia meminjamkan hartanya

kepada orang . yang dimaksud dalam sumpahnya, maka . ia tidak

dianggap telah melanggar sumpahnya, karena hibah adalah

berpindahnya kepemilikan seseorang kepada orang lain, sedangkan

peminjaman tidak berpindah kepemilikannya, perninjam hanya boleh

memanfaatkan apa yang ia pinjam sampai waktu tertentu hingga

kemudian harus dikembalikan.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Al Qadhi dan

Imam Syafi'i.
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Sementara Abu Al Khaththab berpendapat bahwa orang

tersebut dianggap telah melanggar sumpahnya, karena peminjaman

adalah pemberian manfaat kepada orang lain.

Namun pendapat pertama lebih tepat.

' Adapun jika orang tersebut memberikan jamuan makan kepada

si fulan yang datang sebagai tamu, maka itupun tidak mernbuatnya

melanggar sumpahnya, karena ia tidak memberikan hak milik apapun

kepada si fulan tersebut, melainkan memberinya makan yang dihabiskan

saat itu juga. Namun ia tidak boleh memberikan lebih dari itu, hanya

sekedar makanan untuk dimakan saja.

Begitu juga jika ia menjual sesuatu kepada orang tersebut, maka

sumpahnya juga tidak terlanggar, karena jual beli adalah hansaksi

pertukaran yang saling mengunfungkan satu sama lain.

Sedangkan jika ia mewakafkan sesuafu unfuk si fulan, maka

menunrt Abu Al Khaththab ia dianggap telah melanggar sumpahnya,

karena ia menganug€rahkan suafu barang kepada si fulan ketika kedua-

duanya maslh dalam keadaan hidup. Namun dimungkinkan fidak

terlanggar sumpahnSn, karena harta wakaf bukanlah harta kepemilikan.

Adapun jika orang tersebut bersumpah unhrk tidak bersedekafr kepada

fulan, lalu ia menghibahkan sestratu kepadan3n, rnaka ia udak dianggap

telah melanggar sumpahnp, karena sedeloh sahh safu bentuk hibah

dan bulon sebaliknla. Dan omng yang bersurnpah untuk satu bentuk

pernberian tidak dianggap melanggar iika melakukan bentuk lain dari

pernberian ihr. Oleh karena itulah sedekah dihammkan bagi Nabi $
tapi tidak r.rnhrk hibah dan hadiah.

1801. Masalahr Abu Al Qasim berlnta: Apabila
seseoriang bersumpah unfuk fidak membeli sesuafu dari si

fulan, atau tidak memukuln3Ta, lalu ia meurakilkan orang lain
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unfuk membeli dari si fulan, atau memukulkannya, maka ia
tetap dianggap telah melanggar sumpahnya.

Maksudnya adalah, jika seseorang bersumpah untuk tidak

melakukan sesuafu, lalu ia mewakilkan orang lain unfuk melakukan hal

itu, maka ia dianggap telah melanggar sumpahnya, kecuali jika dalam

sumpahnya ia bemiat untuk melakukannya sendiri.

Pendapat sempa juga dinyatakan oleh Imam Malik dan Abu
Tsaur.

Sementara Imam Syafi'i berpendapat, bahwa orang tersebut

tidak dianggap telah melanggar sumpahnln, kecuali jika ia bemiat ketika

bersumpah untuk tidak mev,rakilkan perbuatan ifu kepada orang lain,

atau ia bukan orang yang biasanya mampu unfuk melakukan sendiri
perbuatan ifu. Sebab, menyebutkan sebuah perbuatan tanpa

menambahkan apapun menunjukkan perbuatan ifu akan dilakukan

sendiri, buktinya jika ia mewakilkan kepada orang lain untuk membeli

sesuafu, maka orang lain tersebut tidak boleh mer,vakilkannya lagi

kepada orang ketiga. Jika ia bersurnpah untuk tidak membeli dari

seseorang atau memukul orang itu, maka pikiran langsgng tertuju

kepadanya, yakni untuk dilakukan oleh dirinya sendiri, selama ia
termasuk orang yang mampu melakukannya sendiri maka ia tidak

dianggap telah melanggar sumpahnya jika ia mewakilkan perbuatan ifu.

Namun jika ia bukan orang yang biasanya mampu unfuk melakukannya,

misalnya bersumpah unfuk tidak mencukur rambut si fulan, maka ada

dua pendapat.

Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi, jika seseorang

bersumpah unfuk tidak membeli sesuafu dari seseorang, lalu ia

mewakilkan orang lain unfuk melakukannya, maka ia tidak dianggap

telah melanggar sumpahnya. Namun jika ia bersumpah untuk tidak
memlrtul orang itu, atau menikahi seorang wanita, . lalu ia
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mewakilkannya kepada orang lain, maka ia dianggap telah melanggar

sumpahnya.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya perbuatan yang diwakilkan kepada orang

lain atau ia menyuruh orang lain untuk melakukannya, maka perbuatan

ifu tetap melekat pada orang yang mewakilkan atau orang yang

menyuruh. Oleh karena ifu orang tersebut dianggap telah melanggar

sumpahnya, sebagaimana jika orang tersebut bukan termasuk orang

yang tidak rnampu untrfi melakukan sendiri perbuatan ifu, dan

sebagaimana jika ia bersumpah unfuk tidak mencukur mmbut si fulan

lalu ia memerintahkan oftmg lnng mampu mencukur unfuk melakukan

pencukuran ifu, utu,, ia tidak mampu unfuk memukul lalu ia me,urakilkan

kepada orang lain yang mampu memukul unfuk melakukan pemukulan

itu. Allah & berfirman, "Dan jangan kamu mencukur kepalamu,

sebelum'hadyt sampai di tempat penyembelihannga." (Qs. Al. Baqarah

l2l: tg6)

Allah & berftrman, "Dengan menggundul mmbut kepala dan

memendekkann5a." (Qs. Al Fath l48l:27), kedua ayat ini tidak dimaknai

bahwa orang ifu harus mencukur atau menggunduli atau memendekkan

kepalanya sendiri, melainkan hukumnya juga berlaku jika semua itu

dilakukan oleh orang lain.

Adapun alasan pendapat lain yang menyatakan bahwa

menyebutkan sebuah perbuatan tanpa menambahkan apapun

menunjukkan perbuatan itu akan dilakukan sgndiri, kami Hdak

membenarkan hal ini. Dan kami juga tidak mernbenarkan bahwa suatu

perbuatan jika sudah diwakilkan kepada seseorang maka wakil tersebut

tidak dapat meruakilkannya lagi kepada orang lain. Kalaupun seandainya

kami benarkan, hal itu hanya dikarenakan maksud dari. penvakilan

adalah menitipkan amanah, hingga orang yang diwakilkan harus
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menjaga amanah tersebut, dan setiap orang berbeda-beda dalam

kecerdasan ataupun sifakrya, oleh karena ifu jika seseorang telah
ditenfukan sebagai wakil maka ia tidak boleh melanggar amanah
tersebut dengan mer,ruakilkannya kepada orang lain yang belum tenfu
pula sifat amanah dan tingkat kecerdasannya setara dengan dirinya. Dan

itu berbeda sekali dengan sumpah.

'Adapun jika orang tersebut bemiat pada saat bersumpah untuk

melakukan sendiri apa yang ia sumpahkan, atau penyebab sumpahnya

mengisyaratkan ia melakukannya sendiri, atau ada tanda yang

memperlihatkan seperti ifu, maka lain hal, karena ketiadaan penjelasan

dalam sumpahnya telah diikat dengan niafurya, atau dengan apa yang

diisyaratkan atau diperlihatkan, maka keadaannya sama seperti jika ia
menyatakan langsung melalui kalimat sumpahnya

Dan jika sifuasinya terbalik, yakni omng tersebut bersumpah

unfuk membeli sesuafu dari si fulan, lalu ia mewakillon pefhbelian ifu
kepada omng lain, maka ia telah dianggap memenuhi sumpahnya,

dengan dalil dan alasan lrang sama seperti yang telah kami sebutkan

kebalikannlp. Oleh karena itulah kefika Rasulullah $ bersabda, "Allah

memberi mhnat kepda oftn{Fomng gng b*cukur." maka saMa
beliau itu mencakup orang yang menyrruh orang lain unfuk
mencukurkan

PasaL Apabila . seseorang bersumpah untuk
menceraikan istrinSTa, atau fidak menceraikan istrinya, lalu ia
meuakilkan orang lain unfuk menceraikan istrinya ifu, dan wakil tersebut

melakukan apa lnng ia perintahkan, atau ia berkata kepada isbinya:

cemikanlah dirimu sendiri, atau: 'pilihlah lalanmu' atau: 'kelanjutan
pemikahan ini ada di tanganmu', lalu isbinya ifu menceraikan dirinya

sendiri dari suaminSn, maka perbedaan pendapat mengenai pelanggaran
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sumpah atau tidaknya orang tersebut sama seperti yang telah dijelaskan

sebelumnya.

Sedangkan jika orang ifu berkata: kamu kuceraikan jika kamu

mau, atau jika kamu berdiri, lalu istrinya mau atau berdiri, maka ia

dianggap telah melanggar sumpahnya, tanpa ada perbedaan unfuk

pendapat ini. Dengan alasan, karena talak itu sebenamya dijafuhkan

oleh dirinya sendiri, dan istrinya hanya mauujudkan kondisi yang ia

qBratkan.

PasaL Apabila seseorang bersumpah untuk tdak
memukul istrinya, lalu ia menampamya, atau menendangnya, atau

memukuln5n dengan tongkat atau yang lain, maka ia dianggap telah

melanggar sumpahnya, tanpa ada perbedaan unfuk pendapat ini.

BeSifu pula jika ia menggigitnya, atau mencekiknya, atau

menjambak rambufurya, hingga istrinya kesakitan, dan ia juga bermaksud

unfuk membuakrya kesakitan, maka ia juga dianggap telah melanggar

zumpahnya

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh imam Abu

Hanifah.

Sementara Imam Syafi'i berpendapat, bahwa jika seperti itu

frraka ia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, karena semua*ifu

(hal-hal yang disebutkan pada alinea kedua) tidak disebut sebagai

memukul, maka omng ifu tidak melanggar sumpahnya, sebagaimana

jika ia mencaci maki dan membuat istrinya ifu merasa sakit.

Sebuah riwayat dari Ahmad juga mengisyaratkan pendapat

tersebut. Sebagaimana dikutip oleh Muhanna terkait seorang suami yang

berkata kepada ishinya: jika aku tidak memukulmu hari ini maka kamu
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kuceiaikan, lalu ia menggigit istrinya itu, atau mencubitnya, atau

menjenggut rambufurya, maka hukumnya disesuaikan dengan niafurya.

Al Qadhi menginterpretasikan, bahwa kalimat Ahmad itu
menunjukkan bahwa ia tidak memasukkan hal-hal ifu ke dalam sebutan

memukul.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya kalimat tidak memukul dalam kebiasaan

sehari-hari digunakan untuk menghentikan semua perbuatan yang dapat
menyakiti atau mencederai tubuh, maka semua perbuatan yang

disebutkan itu termasuk ke dalamnya. oleh karena ifu jika ada dua

orang saling memukul, menjenggut, mencakar, mencubit dan lain

sebagainya disebut dengan kata tadham6a (berkelahi, namun asal kata
tadharaba adalah dhamba yang artinya memukul), meskipun tanpa
menggunakan alat.

Berbeda halnya dengan mencaci maki, karena msa sakit yang

dimsakan bukanlah pada fubuh, melainkan di dalam hati.

ll8}2- Masalah: Abu At Qasim berkata: Barangsiapa
yang bersumpah untuk fidak melakukan sesuafu .sebagai
g;arat pembebasan hamba sahaSn atau menceraikan
istrinla, lalu ia melakukan hal ifu karena lupa, maka ia tetap
dianggap telah melanggar sumpahngra.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Mu!fiid, Said bin
Jubair, Az-Zrhi, Qatadah, Rabiah, imam Malik, Abu Ubaid, dan ulama

madzhab Hanafi. Pendapat Snng diunggulkan datam madzhab syafi'i
juga menyebutkan hal serupa.

Sementara Atha, Amru bin Dinar, Ibnu Abi Nuiaih, Ishaq, dan

Ibnul Munzir, berpendapat bahwa oftmg tersebut tidak dianggap tetah

@I - At Mughni



melanggar sumpahnya, karena ia hanya terlupa melakukannya, dan ia

tidak terbebani taklif jika dalam keadaan lupa, hingga tidak ada

pelanggaran yang ia lakukan terhadap sumpahnya, sebagaimana halnya

jika ia bersumpah dengan nama Allah.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, sumpah yang diucapkan olEh orang

tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka hukum 5nng berlaku juga

terkait dengan manusia kefika dalam keadaan lupu, lraifu tetap

bertanggung jawab atas apapun yang diperbuatuiya, sebagaimana iika ia

menghilangkan sesuafu milik orang lain ataupun menghilangkan nlnwa

orang lain karena lupa.

Dan juga karena sumpah tersebut merupakan sebuah hukum

1nng dikaitkan pada suatu qnmt, jika syarat ifu sudah terpenuhi, maka

hukumnya harus berlaku, seperti halnya larangan unfuk melakukan

shalat setelah pelaksanaan shalat Ashar. Dan hal ini telah kami jelaskan

secara mendetail pada pembahasan yang lampau.

1803. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila
seseorang mengucapkan sumpah, lalu ia menjelaskan
maksud dari sumpahnya, maka penielasnnya dapat diterima
jika ia merupalon pihak yang dizalimi. Namun jika
penjelasan itu datang dari pihak yang nienzalimi, maka
penjelasannya ifu tidak ada guna baginya. Sebagaimana

diriwayatkan dari Nabi $, beliau bersabda, "Sumphmu terganfung niat

orang Wng menyuruhmu bersumph (gkni hakim)."

Yang dimaksud penjelasan adalah, menjelaskan niat sebenamya

dari maksud perkataannya dengan keterkaitan makna. Misalnya

seseorang bersumpah bahwa orang yang ditunjuk adalah saudaranya,

namun maksud sebenamya dari kata saudara yang ia ucapkan adalah
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saudara seagarna. Atau ia bersumpah bahwa ia fidak memakan
makanan di meja makan dan tidak mengambil apapun dari meja itu,
namun maksud sebenamya dari sumpah ifu adalah ia tidak memakan
dan mengambil sisa makanan yang ada di meja ifu setelah ia memakan
dan mengambilnya di wakfu yang lebih awal. Atau hal-hal lain seperti
itu. semua halyang bertentangan dengan makna yang langsung terlintas
di kepala itu jika diungkapkan untuk membantunya terhindar dari
pelanggaran sumpah maka disebut dengan penjelasan (interpretasi).

Orang yang menjelaskan sumpahnya itu tidak akan lepas dari
tiga kemungkinan keadaan.

Pertama: Ia merupakan pihak Snng terzalimi. Misalnya ada
pihak yang zalim meminta dirinya unfuk bersumpah atas sesuafu, dan ia
yakin atas kezaliman oftmg tersebut, atau kezaliman temannya yang lain,

atau orang lain akan mendapatkan celaka, maka orang inilah yang

mendapatkan hak pembenamn dari penjelasan

Muhanna , aku pemah bertanp kepada Ahmad
mengenai seseomng Spng memiliki dm orang ishi, dan ruurr.r kedua

"istinya 
ifu sama*ama Fathimah, lalu salah safu isbinya ifu meninggal

dunia, lalu orang tersebut bersumpah unfuk menceraikan Fathirnah
dengan penjelasan bahwa ia bemiat Fathimah png tetah meninggat

dunia. Apakah penjelasannya itu dapat diterima. Lalu Ahmad
"meniawab: apabila orang lrang meminta unfuk bersumpah adalah

seorang yang zalim (vakni isti 57ang mernang menginginkan perceraian),

maka penjelasan yang diterima adalah penjelasan pemilik talak. Namun
jika orang yang dimintai talaknSn yang zalim (snkni suami gang mencari-
cari alasan unfuk terbebas dari sumpahnya) maka penjelasan yang

diterima adalah niat istiqn

Abu Daud juga meriwayatkan, dengan isnad lnng tersandar

kepada Suwaid bin Hanzatah, ia berkata: Ketilta kami sedang dalam
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perjalanan untuk bertemu Nabi S, lalu tibatiba Wail bin Hajar yang

juga ikut dalam rombongan kami disergap oleh musuhnya, namun

kawan-kawan serombongan kami sungkan untuk bersumpah (karena

merasa khawatir itu akan dihitung sebagai perbuatan dosa), maka

akupun memufuskan untuk bersirmpah dan menyatakan bahwa dia

adalah saudaraku. Kemudian setelah kami bertemu dengan Nabi,S, aku

bercerita tentang peristiwa ifu, lalu beliau bersabda, "Kamu sudah benar,

karena memang sefima muslim ifu bersaudara."

Nabi $ juga bersabda, "SesungguhnSa kalimat kiasan itu begifu

lms hingga tidak perlu bagi siappun untuk berbohong."3Te

Kedua: Ia merupakan pihak yang menzalimi. Misalnya orang

yang diminta oleh hakim untuk bersumpah atas suatu hak yang diklaim

miliknya. Jika seperti ifu maka sumpah yang diucapkan olehnya

ditetapkan sesuai dengan kalimat yang keluar, selama kalimat itu sejalan

dengan keyakinan pada diri hakim, dan penjelasan dari pihak yang

bersumpah tidak perlu didengar.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam Syafi'i. Dan

kami juga tidak mendapati adanya perbedaan pendapat mengenai hal

ini.

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata:

Rasulullah $ pemah bersabda, "sumpahmu terganfung niat orang 5ang

menyuruhmu bersumph."38o 113. Muslim dan Abu Daud.

379 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab As-Sunan

llo/7eel.
380 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim pada bab sumpah 13/20/1274),

juga oleh Abu Daud pada bab sumpah (3/32551, juga oleh At-Tirmidzi pada bab
nazar (3/1354), juga oleh Ad-Darimi pada bab nazar (2/2349), juga oleh Ibnu
Majah pada bab kafarah ll/21211, juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya
(2/288,33L1.
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Diriwayatkan pula dari Abu Humirah, ia berkata: Rasulullah $
pemah bersabda, "sumpah ifu terganfung niat oftng Wng
memintanSa. "381 93. Muslim.

Diriwayatkan pula, dari Aisyah, ia berkata, "sumpah ifu
terganfung apa yang terjadi terhadap orang lnng tersumpah."saz

Dan juga karena jika orang yang zalim itu dapat. diterima
penjelasannya, maka akan hilanglah makna yang diinginkan dari
pengambilan sumpah darinya, karena yang dimaksud dari pengambilan

sumpah tersebut adalah untuk membuatnya merasa takut akan akibat
yang akan terjadi pada dirinya jika ia melakukan sumpah palsu. Apabila
penielasan darinya dapat diterima, maka hilanglah esensi tersebut, dan
penjelasan akan menjadi jalan keluar bagi mereka yang zalim unfuk
mengambil hak omng lain.

Kami fidak mendapatkan ada pendapat lain yang berbeda

dengan pendapat tersebut.

' Ketiga: Ia bukan menrpakan pihak yang dizalimi ataupun
menzalimi. Menurut keterangan dari Ahmad, oftmg seperti ifu boleh
memberikan penjelasan unfuk sumpahnln, sebagaimana diriwa5atkan,
ketika Muhanna menerima para tetamu di kediamannSra, yaifu Al
Marwazi dan kawan-kawan, tiba-tiba ada seorang laki-lak Snng datang
unfuk mencari Al Maru/azi, namun Al Marwazi €nggan menemui dan

berbicam dengannya, lalu Muhanna pun meletakkan safu lrinp di
telapak tangan seraya berkata, "Al Marwazi tidak ada di sini, apa yang

mungkin ia lakukan di sini?" dangan maksud Al Marunzi tidak ada di

381 Hadits tersebut diriuayatkan oleh Mr.rsttm pada bab sumpah (3/zl/lzl4),
iuga oleh lbnu MaFh pada bab lofarah ll/27201, dan drsebutkan pula oteh At-
Tibrizi dalam kitab Al lfuykatl%ld\

382 Atsar tersebut diriua3ntkan oleh Abdurnzzaq dabm ktab Al Mushannaf
(8/4e31.
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telapak tangannya. Dan Abu Abdillah (imam Ahmad) yang ketika itu

juga ada di sana, tidak melarang hal itu dilakukan oleh Muhanna.

Diriwayatkan pula, bahwa Muhanna pemah berkata kepada Abu

Abdillah, "sungguh aku ingin pergi," yakni ia ingin melakukan

perlrlanan pulang menuju kamptrng halamannya. Tidak lama kemudian

ia berkata lagi, "Tolong dengarkan aku mengulang bacaan unfuk bagian

si fulan," lalu Muhanna pun memulai memperderigarkannya, namun

Abu Abdillah mernandanginya seraya berkata, "Bukankah tadi kamu

ingin pergi?" lalu Muhanna menjawab, "Apakah tadi aku katakan

padamu aku ingin pergi sekarang?" dan Abu AMillah pun tersenyrm

tanpa melarang apapun.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam SSnfi'i. Dan.

karni fidak mendapatkan ada pendapat lain yang berbeda.

Said meriwalntkan, dari Jarir, dari Mugirah, ia berkata: Setiap

kali ada omng yang datang unfuk mencari Ibrahim dan Ibrahim merasa

enggan unfuk menemuinya maka keluarlah pelayan unfuk menemui

omng tersebut dan berkata, "Carilah ia di masjid." Pernah suafu kali ada

seseorang laki-laki yang datang dan ditemui oleh pelayan itu lalu

dilotakan hal serupa, namun ia bersiasat agar dapat bertemu dengan

hrahim semya berkata, "Akur pemah memberi nasehat sesuatu

kepadanya, jadi beritahukan kepadaku bagaimana caranya agar aku

dapat meminta maaf kepadanya?" lalu pelayan itu menjawab, "Katakan

sala padanya, derni Allah sungguh Allah tahu segala apa yang kamu

katakan."

Dan Nabi $, dulu juga sering melontarkan gurauan

(kelakar/candaan), namun tetap dalam batasan beliau tidak pemah

sesuafu kecuali kebernran.383

s Hadits tersebut diriwayatkan oleh At-'firmidzi pada bab kebajikan dan

silatumhim \4/19901, dan juga oleh Ahmad dalam kitab Musnadnln (2/340,3601.
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Gurauan yang dilontarkan oleh beliau adarah dengan
mengatakan sesuatu kepada lawan bicaranya dalam benfuk kalimat 5nng
berbeda dari maksud sebenamya, dan setelah ifulah ada penjelasan dari
beliau tentang makna yang sesungguhnya yang beliau ingin sampaikan.

Beliau pernah berkata kepada seorang wanita fua, . Tidak ada
qmnita fua Sang masuk ke dalam surga."384 Maksud beliau adalah Allah
akan menghidupkan mereka kembali daram keadaan perawan, penuh
cinta, dan dengan rata-rata umur yang sama (sebagaimana disebutkan
dalam surah Al waqiah, "Lalu l{ami jadikan mereka pemwan-wmwan,

5ang penuh cinta (dan) sebaSa umum5n.,,l

Diriwaptkan, dari Anas, ia berkata: suatu ketika ada seorang
laki-laki yang datang kepada Nabi $ seraya berkata, ,,wahai 

Rasulullah,
bawa sertalah aku." Lalu Nabi $ menjawab, "BaiWah, kami akan
mqnfuuramu ikut serta dengan mazungangi anak unta." I-aki-laki ifu
pun memsa heran dan langsung bertianSn, "Apa png bisa aku lakukan
dengan seekor anak unta?" lalu beriau menjawab, ',Bukanl<ah sern.ta
unk tulaha sebgai anak unb?'38s (rnatrsud beliau adatah meskipun
unta sudah tua tapi tetap sall anak unta) FlR. Abu Dard.

Diriunyatkan pula, bahwa kefika ada sorang wanita bercerita
tentang suamin5a di hadapan Nabi $, beriau berkata, ,,Bul<anl<ah

suamimu ifu gng dibedhn keputihan pda mabn5az lalu wanita ifu
berkata, "wahai Rasulullah, srnmiku merniliki rnata png sehat.,'3&

Yang dirnalsud oleh Nabi $ adalah wama putih yang
mengelilingi biji rnata.

38a Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu AErq/ail,h dalam kitab al,rhlaq An-
Nabiv {hal. 8g), juga oleh At-Trrmtdd dahm 

-nau *y-swi1 (205),'dan
disettrtkan pula oleh Al Ghazari dalam kitab thp tJtunddiwzul.

38s Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud pada bab adab l4/4ggl, fueaoleh At-Tinnidzi pada bab kebajikan dan silaturahim (4/lggtll, a* rgi'i"n
Ahmad dalam kitab Musnadn56 B/26ll.

386 Hadit itu disebutkan ot"t ru Ghazali dahm kitab IhSa utunuddin(g/2041.
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Diriwayatkan pula, suatu ketika ada seomng laki-laki yang tiba-

tiba merneluk Nabi $ dari belakang flaki-lak itu adalah seorang Arab

badui yang akrab dengan Nabi $, dan ia mernang sedang ditunggu

kedatangannya oleh beliau), lalu ketika Nabi $ mengetahui siapa yang

memeluknya dari belakang itu beliau berkata kepada khalayak,

"siapkah 5ang sudi mentbeli budak ini?' lalu oftIng ifu berkata, "Wahai

Rasulullah, jika demikian berarti engkau menganggapku tidak laku." Dan

Nabi $ pun berkata, "Nalnun karnu di sisi Nlah sangat laku."387

Begifulah contoh-contoh kalimat kiasan dan penjelasannya,

namun Nabi $ menyebutrya sebagai kebenamn, sebagaimana saMa

beliau, "Aku tidak mangabkan sesuafu kecuali hanSn 5nng benar saia."

Pasal: Terkadang, seseorang bersumpah dengan

sesuafu yang mustahil, dengan tujuan" agar ia terhindar dari

pelanggaran sumpahnya. Dan kemustahilan ifu terbagi.menjadi dua,

Pertama: Mustahil menurut kebiasaan yang ada Seperti

misalnya naik ke atas langit, terbang melayang di udara, melintasi benua

dalam beberapa menit, dan hal-hal lain semacam itu.

Apabila seseorang bersumpah unfuk melakukan hal itu, maka

sumpatrnya tetap sah, karena penuujudannya dapat dibayangkan.

Begitulah pendapat yang dinyatakan oleh Al Qadhi dan Abu Al

Khaththab.

Jika ia bersumpah seperti itu maka sumpahnya sah dan ia

diharuskan unfuk menangsJung kafarat saat ifu juga, karena ia tidak

sanggup unfuk memenuhi sumpahurya, seperti halnya jika ia bersumpah

unhrk menceraikan ishinla lalu istrinya itu meninggal dunia.

s7 Hadits tersebtrt diriwayatkan oleh Ahmad dalam htab Musnadnya (3/16U.
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Kedua: Mustahil secam logika. Misalnya seperti
mengembalikan hari yang telah berlalu, meminum air dari botol yang
kosong sama sekali, dan hal-hal lain semacam ifu.

Menurut Abul Khithab, apabila seseorang bersumpah unfuk
melakukannya maka sumpahnya tidak sah dan ia tidak diwajibkan untuk
menanggung kafarat. Sebab kalimat sumpah yang ia ucapkan diiringi
dengan sesuatu yang mustahil untuk dirakukan, maka tidak sah
hukumnya bersumpah demikian, seperti halnya sumpah gamus (sumpah
palsu), atau sumpah yang tidak terbayangkan.

B"gitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam Malik

Ketidak absahan sumpah itu dikarenakan, sebuah sumpah hanya
dianggap sah lika dapat dibayangkan atau diperkirakan dalam bayangan.
sementara sumpah yang mustahil secara logika tidak dapat dilakukan
dengan salah safunya saja,,dari kedua haltersebut

Namun Al Qadhi berpendapat, bahwa sumpah seperti ifu tetap
dianggap sah dan orang yang bersumpah dikenakan hukuman kafarat
saat itu juga. Sebab ia telah bersumpah unfuk melakukan sendiri suatu
perbuatan di kemudian hari namun ia tidak dapat melakukannya,
sebagaimana jika ia bersumpah unfuk mencemikan istinya namun
setelah itu istinp meninggal dunia sebelum jafuh talaknya. Dan juga
dengan mengqiSlaskannya dengan sumpah terhadap sesuatu yang
mustahil menunrt kebiasaan.

Begitulah pendapat yang dinSlatakan pula oleh Abu ytrsuf dan
Imam Syafi'i.

Tidak ada beda antam orang yang tahu kemr.rstahilannya
ataupun tidak. Misalnya seseomng bersumpah unfuk meminum air dari
sebuah botol yang kosong, maka hukumnya sama saja antara orang
yang tahu bahwa botolifu kosong dengan orang png tidak tahu.
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Apabila seseorang bersumpah untuk membunuh orang lain yang

temyata sudah mati, maka sumpah itu seperti sumpah terhadap hal

yang biasa mustahil dilakukan, karena mungkin saja ia dapat

membayangkan b#wa orang itu dihidupkan kembali oleh Allah lalu ia

membunuhnya. Sumpah tersebut menurut ulama madzhab kami

hukumnya sah. Sedangkan jika ia bersumpah unfuk membunuh jenazah,

yakni setelah orang yang ingin dibunuhnya ifu sudah mati, maka hal itu

seperti sumpah yang mrrstahil secara logika. Unfuk sumpah ieperti itu

ada dui pendapat dari pada ulama rnadzhab kami seperti di atas tadi-

PasaL Apabila seseorang berkata: demi Allah fulan akan

melakukan hal itu, atau si fulan tidak akan melakukan hal ifu, atau ia

bersumpah terhadap orang yang ada bersamanya dengan mengatakan:

demi Allah kamu akan melakukan hal ifu, lalu orang yang dimaksud

tidak melakukannya, maka kafaratnya harus ditanggung oleh orang yang

bersumpah. Sebab orang yang bersumpahlah yalg menjadi pelanggar

sumpah, dan kafarat atas sumpah tersebut harus ditanggung olehnya

sendiri, sebagaimana jika ia sendiri yang

sumpahnya lalu melanggamya.

menjadi pelaku dalam

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh lbnu Umar,

ulama Madinah, Atha, Qatadah, Al Auza'i, ulama Imk, dan Imam Syafi'i.

Alasan lainnya adalah, karena penyebab kafarat itu bisa jadi

sebuah sumpah, bisa jadi pelanggaran atas sebuah sumpah, atau bisa

jadi juga kedua-duanya. Dan bagaimanapun keadaannya semua itu ada

pada orang yang bersumpah.

Apabila seseorang berkata: aku meminta kepadamu atas nama

Allah agar kamu melakukan hal itu, dan yang dimaksud olehnya adalah

sumpah, maka hukumn5n sama seperti di atas tadi. Sedangkan jika

maksudnya adalah meminta pertolongan dari Allah untuk membanfu
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orang tersebut dalam melakukan hal ifu, maka tidak termasuk sumpah.
Namun unfuk kedua maksud tersebut sama-sama tidak ada kafamt yang
harus ditanggung

Adapun jika seseorang berkata: billahi af'al (dagan nama Allah
aku melakukan), kalimat ini juga bukan termasuk sumpah, karena tidak
ada kata bantu yang mendukung objek sumpahnya. oleh karena itulah
tidak benar jika ada yang bersumpah waltahi afbl (demi Allah aku
melakukan), atau billahi af'al, karena hanya huruf fa' yang khusus
digunakan unfuk sumpah, sementara kedua huruf lainnya hanya sebagai
pengganti dan tidak khusus digunakan sebagai huruf sumpah (huruf azau

dapat digunakan sebagai penghubung kata atau kalimat, gmg bermakna
dan, sedangkan huruf 6a' termasuk huruf ;iarr, yang bermakna dengan).

Pasal: Telah ditetapkan bahwa Nabi g
memerintahkan agar apa yang menjadi sumpah harus
ditunaikan, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari.3$

Namun wallahu a'lam; perintah itu adalah sebagai anjumn saja,
tidak sampai diwajibkan. sebab diriwayatkan, bahwasan3a Abu Bakar
pemah berkata, "Aku bersumpah kepadamu u/ahai Rasulullah,
beritahukanlah kepadaku mana yang benar aku lakukan dan mana yang
salah." lalu Nabi $ menjawab, "Janganlah l<amu be.rsumph unhai
Abu Bal<ar." Dan beliau tidak memberikan jauaban unfuk pertanyaan
Abu Bakar itu.

Kalau hukumnya wajib untuk ditunaikan maka pastilah beliau
akan memberikan iawabannya.

388 Hadits tersebut diriwayatkan oleh AI Bur$ari pada bab jenazah lg/lz3gl,
rysa oleh Mtrslim padl bab pakaian dan perhtasan lg/g/l6ssl, juga oleh Ri-
Tirmidzi pada bab adab 14/2809), juga oleh An-Nasa.f pudu-Gb pnazah
(4/1938), iuga oleh lbnu Majah pada bab kafarah (l/llsl, dan iuga oteh Ahmad
dalam kitab Mr:snadnya (4/284, Z8T,2ggl.
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Tapi ada kemungkinan pula hukumnya wajib untuk ditunaikan

apabila tidak ada resiko, sementara keengganan Nabi $ unfuk

melepaskan Abu Bakar dari sumpahnya karena beliau tahu bahwa ada

resiko yang harus ditanggung. Dan jika sumpah ifu dijawab sesuai

gambaran yang disumpahkan, tapi tidak dengan esensinya, saat esensi

itu terhalangi, maka hal itu dipandang bagus. Sebagaimana

diriwayatkan, dari Nabi $, bahwasanya suatu ketika AlAbbas didatangi

seseorang (anak Shafipan) unfuk mohon bantuan meminta kepada

Nabi $ agar beliau dapat membaiat ayahnya, lalu Nabi $ berkata,

"Tidak ada hiimh kgi setelah pnitlm Fathu Makkah." lalu Al Abbas

berkata kepada Nabi $, "Aku bersumpah kepadamu wahai Rasulullah,

baiaflah dia (nyatakanlah bahwa Shafiuan termasuk omng

berhijmh)." lalu Nabi $ membaiatnya, nalnun setelah itu

berkata, "Aku ingin mqnbebaskan pamanku dari sumpahrya, namun

tetap saja dia (Shafunn) bukan ahli hijrah."

Pasal: Dianjurkan agar memberikan santunan kepada

peminta-minta yang menyebut nama Allah. Sebagaimana

diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah $ pemah bersabda,

"Apbila ada omng yang:meminta pertolongan dengan menyebut natna

Nlah, maka tolonglah dia. Apabila ada orang iang meminta-minta

dengan menyebut nama Allah, maka sanfunilah dia. Apabila ada orang

5nng meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka

lindungilah dia. Dan apbila ada orang trulg memberikan kebaikan

kepdamu, maka cukupkanlah dia, namun iika kamu tidak memiliki

keleluasaan untuk mencukupin5n maka dakanlah dia hingga kalian

Snkin mereka sudah tercukupi."389

389 Hadits tersebut diriwayatkan oleh An-Nasa'i pada bab zakat (5/25661, y,rya

oleh Abu Daud pada bab zakat (2/16721, dan juga oleh Ahmad dalam kitab

MusnadnSra (2/68,95,96,99,1271, dengan sanad yarg, shahih.

yang

beliau
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Diriwayatkan pula, dari Abu 7an, ia berkata: Rasulullah $
pemah bersabda, "Ada tiga golongan manusia Snng dicintai oleh Attah

dan ada tiga golongan lainryn gng dibenci oleh Allah. Adaryn mqeka
gng dicinbi oleh Atlah adalah: Ketika ada saamng 5nng meminb-
minta pada suafu kaum dengan menyebut nama Allah, narnun ia tidak

meminta mereka unfuk menjadikann5n sebagai kembat m*eka, lalu ada

safu orang di antara kaum itu lnng membawa oftng tqsebut ke
belakang unfuk membeikann5n sanfunan secam terfufup, hingga tidak

ada 5nng tahu tentang pemberianrya ifu kecuali Nlah dan omng Wng
meminta. Ketika ada suafu laum telah menghabiskan sebagian v.nkfu

malam mereka untuk bujalan, hingga tidak ada 5ang lain gng lebih

utama bagi mereka kecuali tidur, dan mqeka pun merebhkan fubuh

mereka, lalu ada safu omng di anbm kaun ifu berdid menunduk di
hadapan Allah (untuk melaksanakan shalat) dangan penuh kekhusytan

dan mqnbacakan agt-a5at-N3a. Dan ketika seomng laki-latd bqada

dalatn sebuah psukan, lalu mqeka emu dangan musuh, hingga

akhim5n mqeka dapt dipukul mundw, narnun laldJaki itu bqbatik amh

unfuk melakukan pataunnan, hingg teta damh penglnbimn abu
mendaptl<an kantanangan. Sdanglan tiga golongan nmnusia 5ang
dibenci olelz Nlah adalah: oftrng tua jang melakul<an pabmtan zina.

Omng fakir Sang sombong. Dan omng lap WnS zhalim."3go HR. An-

Nasa'i.

PasaL Apabila seseorang berkata: aku telah bersumpah, narnun

ia sebenamln tidak pemah bersumpah, Ahinad man3ntakan bahwa

ucapannya termasuk kebohongan dan bukan sumpah.

390 Flu6its tersebut diriwa5ratkan oleh At-Tirmidzi pada bab ciri surga (4/2558),
juga oleh An-Nasa'i pada bab zal<at (5/2569), dan juga oleh Ahmad dahm htab
Musnadnya (5/153). At-Tirmidzi mengatakan: hadit ini tergolong hadib hasan
shalih.
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Namun pada riwayat lain dari Ahmad disebutkan bahwa orang

tersebut harus menanggung kafaratnya, karena ia telah mengaku bahwa

ia telah bersumpah.

Meski demikian pendapat yang diunggulkan dalam madzhab

kami adalah pendapat yang pertama, karena hukum.tersebut. hanya

dapat diserahkan antam dirinya dengan Tuhannya.

Apabila ia berbohong tentang sebuah kabar dalam sumpahnya,

misalnya ia berkata: aku tidak shalat, padahal ia sudah melaksanakan

shalat, jika ia mengatakannya dengan cara bersumpah sedangkan

niatn5n memberitahukan, maka hukumnya sama seperti sifuasi selelum

ini, namun jika ia bemiat sumpah pula, maka Abu Al Khaththab

berpendapat ucapannya ifu sebagai sumpah. Sementara pendapat ifu

juga dinyatakan oleh ulama madzhab Hanafi,

Sementara Imam Syafi'i berpendapat, bahwa ucapannya ifu

bukan sumpah, karena ii tidak menggunakan nama Allah yang paling

agung ataupun sifat-Nya, dan jika tidak menggunakan ifu maka tidak

termasuk dalam sumpah, sebagaimana jika ia hanya mengaku: aku telah

bersumpah

Pendapat ini insya Allah lebih tepat, karena kalimat yang

diucapkan oleh orang ifu memang bukan berbenfuk sumpah, melainkan

hanya benfuk pemberitahuan saja, hingga orang tersebut tidak dapat

dikatakan sebagai orang 5nng bersumpah.

Kalaupun ditimbang unfuk ketetapan hukumnya, maka ia

diharuskan yang paling minimal dari kalimat yang ia ucapkan, yaitu

sumpah, namun tetap saja tidak ada hukuman kafarat baginya, dan

memang tidak semua sumpah berakibat hukuman kafarat bagi

pelanggamya.
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Pasal: Apabila seseorang bersumpah unfuk fidak
menyenfuh sesuafu, atau ia mengharamkannp bagi dirinya
sendiri, maka sesuafu ifu tidak haram baginya.

Namun Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa sesuafu ifu

menjadi haram baginya, karena Allah & berftrman, "M*gF engkau

menghammkan apa t/ang dihalalkan Ailah bagimuT' (Qs. At-Tahrim

[66]: 1), dan Allah & jugu berfirman, "Sungguh, Allah telah mewajibkan

kepdamu membebaskan diri dari sunphmu." (Qs. AtrTahrim [66]:

21."

Dan juga karena pelanggaran sumpah itu mengandung makna

pelecehan terhadap kesucian narna yang paling agung, hingga

hukumnya diharamkan

Dan juga karena jika ia mengharamkannya, rnaka ia telah

mengharamkan sesuafu png telah dihalalkan bagiqn, sebagaimana ia

mengharamkan isfuin3n sendiri untuk disentuh blehrya.

Adapun tandasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya jika orang tersebut menginginkan kafamt,

maka ia cukup melakukan upi y*g ia sumpahkan, dan halal baginya

untuk melakukan hal itu meskipun perbuatannya dihammkqn. Inilah

yang disebut dengan konhadiksi atau sesuatu yang bertentangan.

Anehnya, padahal Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan

penunaian kafarat kecuali setelah teriadiqn pelanggaran sumpah.

Sementara Allah & mewajibkan pembebasan diri dari sumpah. Jika

menurut pendapabrya, maka sesuafu png haram akan meniadi wajib,

atau terpaksa wajib, karena tidak mungkin alon mencapai pembebasan

diri dari sumpah kecuali dengan melakukan hal yang menjadi

sumpahnSla, dan hal ifu baginya diharamkan. Ini benar-benar tidak boleh

terjadi.
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Juga karena jika perbuatan itu diharamkan, maka diwajibkan

baginya untuk mendahulukan kafarahya, sebagaimana hukum yang

berlaku untuk zhihar.

Juga karena Nabi $ bersabda, "Apbila kamu bersumryh

terhadap sesuafu, lalu kamu melihat ada sesuatu 5ang lebih baik dari itu,

maka lal<snakanlah gng lebk baik itu dan tangganglah kafamtn5a."

Beliau memerintahkan unfuk melakukan hal yang menjadi sumpahnya,

kalau hukumnya hamm maka tidak mungkin beliau memerintahkannya,

apalag menyebutuiya sebagai lebih baik, padahal sesuatu yang haram

tidak mungkin baik.

Adapun mengenai ayat yang dijadikan dalil oleh imam Abu

Hanifah, aSpt ifu rnalsudryn'adalah pengharaman terhadap istoi, yaitu

ketika seseomng berkata: 'kamu diharamkan bagiku', atau ia melamng

dirinp sendiri r.mfuk isfuinya, dan itu disebut penghararnan.

Allah 8 berfirman, "Mqd<a menghalalkann5n suatu khun dan

menghamnttanrya pda suafu tahun 5nng lain." (Qs. At-Taubah t9l: 37)

Allah berfirrrnn, uDan menghamml<an raeki 5ang

Allah kepda mqel<a." (Qs. Al An'am [6]: 140), padahal tidak ada

ketetapan penghararnan atas hal itu, baik secara hakikat ataupun secara

syariat.
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gOt;a)ti?
KITAB I(U:AIil{T

Dasar hukum dislnriatkanqn kafarat berasal dari Al Qtrr'an,
hadits Nabi $, dan ijma pam ulama.

Untuk dasar hukum dari Al Qur'an dalah firman.Allah &,
"Allah tidak manghukun kamu disebabkan antph-sumphmu 5ang
tidak disangaja (untuk betsumph), tebpi Dk menghutrum karnu

disebbl<an swnph-sumph 5ang lamu sqt7pJa, rmka lahnnja
(dqda pelanggann sumph) ialah membqi ndran sepuluh oftng
misldn, tpifu dai makanan tnng bim l<anu bqikan kepda
keluatgamu, atau memberi merel<a pkaian abu memerdel<akan

seomng hamba sahaSa. Ehmngsiap tidak manpu melakukann5a, maka

kaknfud berpuasdah tiga hari. Ifulah kafamt sumph-sumphmu
apbila l<arnu Dan jagplah sutnplanu. Dernikiantah Atlah

menemnglcan hukum-hukun-N5a kepdanu agar l<amu

kepda-Nyp)."(Qs. Al Maa'idah [5]: 89).

Untuk dasar htrkum dari hadits Nabi S, di antamnlp riwapt
dari Nabi $, belizu bersabda, "Apbik lannu Msumph tufudap

sauafu, ldu l<amu melilnt ada sesuafu yang lebih baik dari ifu, maka
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laksanakanlah 5ang lebih baik itu dan tanggunglah kafantryn." Dan

banyak lagi hadits-hadits lainnp.

Kaum muslimin juga sepakat bahwa kafamt itu disyariatkan

sebagai hukuman pe.langgaran sumpah dengan narn Allah.
', tt,

1804. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Barangsiapa
yang diwajibkan atasnya unfuk menanggung kafarat atas
pelanggaran sumpah, maka ia boleh memilih, jika ia
menghendaki maka ia boleh menunaikannya dengan cara
memberi makan sepuluh orang miskin yang beragama Islam,
merdeka, dan dewasa atau kanak-kanak lrang sudah dapat
menelan makarnn.

Para ulama berilmassr bahura orang yang melanggar stimpahnya

boleh mernilih hukuman kafamt yang ia sanggup atau mau jalani, jika ia

mau ia boleh mernberi makan oftmg miskin, ia juga boleh mernilih unfuk

memberi paloian pada mereka, dan ia juga boleh menrilih unfuk

mernbebaskan hamba sahagla.

Ia boleh mernilih kafarat apa saja yang ia rnau dari ketiga kafarat

tersebut, karena Allah menghubungkan kalimat di antara jenis-jenis

kafamt itu dengan kata au (yang artinya atau), dan kata itu berguna

unfuk memberikan pilihan.

Ibnu Abbas mengatakan: Apabila di dalam Al Qur'an disebutkan

l<ata aw, rnaka ada pilihan pada ayat tersebut, dan apabila yang

disebutkan lolirnat fannn lam Wjid (barangsiapa tidak. mampu

melakukannya) ifu artinya kalimat yang disebutkan di awal lebih utama.

Penafsiran ini dikutip oleh imam Ahmad dalam kitab tafsir.

3e1 66. Al ljmaka4n hnul Munzir (hal. 126).
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Untuk memberi makan kepada orang miskin, yang wajib unfuk

dipenuhi menurut ayat Al Qur'an adalah jumlahnya harus sepuluh

orang, tidak boleh kurang. Kecuali jika pelaku pelanggaran tidak dapat

menemukan sepuluh orang miskin, dan hal ifu akan kami bahas secara

mendetail pada kesempatannya tersendiri insya Allah.

Ada empat macam sifat yang harus dipenuhi pada sepuluh

omng 5nng hendak diberi makan itu,

Pertama: Mereka hanrs miskin.

Di dalam zakat disebutkan dua macam golongan untuk sifat ini,
sebagaimana disebutkan pada ftrman Allah &, "saunguhnga riht itu
han5alah unfuk oftng-oft,ng fakir, omng mbldn." (Qs. At-Taubah [9]:

60).

Perbedaan antam fakir dan miskin hanydlah pada sisi kebutuhan

gang l€bih besar, lang mana kaum fakir biasaq;a lebih mernbutuhkan

bantun daripada kaum miskin, sebagaimana telah lomi ietaslmn
sebelum ini. Namun kaum fakir dan kaum miskin unhrk selain zakat

disamalon sifatrln, karena keduanya sanrGFsarna mernbufuhkan

banfuan untuk memenuhi. kebufuhan hidup mereka. Oleh karena ifulah

ketika seseorang berwasiat unfuk memberikan hartanp kepada omng

fakir atau orang miskin, maka harta itu boleh diberikan kepada

keduanya tanpa dilihat sifat mana yang disebutkan dalam wasiat

tersebut. Adapun alasan keduanya dipisahkan pada pernbagian zakat,

karena Allah & menyebutkan dua golongan ifu secam terpisah dengan

dua nama, oleh karena ifulah diharuskan adanya pemisahan di antam

dua golongan tersebut. Namun unfuk selain z:rkat, rnaka keduanya

menjadi safu, dan dapat disebutkan kata mana sall dari keduanya Spng

mau disebutkan, karena arahnya hanya ada safu fuiuan, 1nifu orang-

orang yang fidak merniliki kecukupan unfuk mernenuhi kebutuhan

hidupnya.
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Sifat miskin ini diharuskan adanya sebagai syarat untuk diberikan

makanan, oleh karena itu tidak boleh menyalurkan makanan itu kepada

golongan lain selain yang memiliki sifat itu, meskipun termasuk dalam

golongan yang berhak unfuk menerima zakat. Sebab Allah &
mernerintahkannya demikian dan mengkhususkan pemberiannya

kepada omng miskin saja, hingga tidak boleh mernberikannya kepada

selain mereka.

Dan juga karena kadar makanan yang akan diberikan pada

setiap mereka dari hukuman kafarat tidak terlalu ban5nk, hariya untuk

menufupi kebufuhan mereka dalam safu hari saja hingga dapat

meringankan beban mereka unfuk satu hari ifu. Sementara unfuk

golongan lain mungkin kadar yang seperti itu fidak akan menufupi

kebutuhan mereka, karena banyaknya. Dan jikapun diberikan kepada

golongan lain, maka artinSa telah menyalurkannSn kepada oftmg-ormg

yang tidak disyariaean.

I{dtm: Mereka harus merdeka.

Oleh karena ifu tidak boleh menyalurkan makanan dari kafarat

unfuk para hamba sahaya, baik laki-laki, perernpuen, ataupun mukatib.

Begitulah pandapat png dinyatakan pula oleh Imam Malik dan

Imam t:**r,"- 
asy-s5nrif Abu Ja'far berpendapat, bahwa makanan

itu boleh diberikan kepada mukatib ataupun hamba sahaya lainnya.

Abu Al l(haththab menjelaskan: Kemungkinan pembolehan

memberikannp kepada hamba sahaya didasari atas pembolehan

membebaskannya dalam pilihan kafarat yang lain. I agipula ada

sebagian harta zakat yang boleh diarnbil untuk memenuhi kebutuhan

mereka, seperti halnSn unhrk omng miskin.
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Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya Allah & memisahkan antara golongan

hamba sahaya dengan golongan orang miskin dalam pembagian harta

zakat, karena memang hamba sahaya tidak memiliki makna miskin,

yang rnana kebufuhan mereka itu berbeda jenisnSra dengan kebufuhan

orang miskin. Hal ifu menunjukkan bahwa mereka berbeda dengan

golongan omng miskin.

Sementam kafarat dikhususkan unfuk orcmg miskin, sesuai

dengan ketemngan dari ayat di atas.

Dan juga karena pemberian makanan kepada otang miskin

biasanya digunakan untuk menufupi kebufuhan makan mereka dalam

sehari, .sedangkan mukatib mengambil banfuan unfuk membebaskan

dirinya. Untuk kebutuhan makannya, mukatib memiliki penghasilan dan

hartanya sendiri. Dan jikapun ia tidak memiliki harta atau panghasilan,

maka ia bisa mendapatkan kecukupan melalui fuann1a. Berbeda dengan

zakat, karena harta zakat dapat memenuhi kebufuhan yang ia perlukan

secara pribadi, sedangkan kafarat tidak akan dapat menufupin5ra.

Ketiga: Mereka harus beragama Islam.

Oleh karena ifu tidak boleh menyalurkan makanan dari kafarat

untuk orang kaftr, baik zimmi maupun harbi.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Hasan, An-

Nakha'i, AI Auza'i, imam Malik, Imam Syafi'i, Ishaq, dan Abu Ubaid.

Sementara Abu Tsaur dan ulama madzhab Hanafi berpendapat,

bahwa rnakanan dari kafarat itu boleh diberikan kepada kafir zimmi,

karena kafir zimmi temrasuk anggota masyarakat yang dilindungi oleh

pemerintah Islam, selama mereka masih menyandang stafus orang

miskin maka merekaluga masuk dalam keumuman ayat.

Pendapat serupa juga diriwaSntkan dari AsyS5n'bi.

ElgI - AI Mughni



Abu Al Khaththab menjelaskan, bahwa ada salah satu riwayat

dalam madzhab kami yang menyebutkan pendapat tersebut, dan

pendapat ifu didasari atas pembolehan membebaskan omng kafir zimmi

dalam pilihan kafamt.

Ats-Tsauri juga berpendapat seperti itu jika tidak ditenrukan

orang miskin dari kalangan kaum muslimin.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) addah, bahunsanlp mereka termasuk dalam golongan orang-

orang kafir, rnaka penrberian rnakanan kafarat kepada mereka tidak

diperbolehkan, sebagairnara halnya omng kafir harbi yang menrinta

perlindungan dari pernerintah Islam, mereka pun juga tidak berhak

unfuk diberikan rnakanan tersebut.

Keempt Mereka harus sudah dapat menelan rnakanan.

Oleh karena itu Udak boleh menyalurkan rnakanan dari kahmt

unfuk balita 5rang belum dapat menelan makanan, menurut pgrnSntaan

elsplisit dari Al Khiraqi dan iqa pendapat Al Qadhi.

Pendapat ihr'pula 37ang dinSatakan s@ara eksplisit oleh imam

Malik. Ia berkata: rnakanan itu boleh dibaikan kepada lonak-lonak
png zudatr disapih.

Sementara pendapat ifulah png menjadi salah satu pendapat

5nng diriunyatkan dad Ahrnad.

Sedangkan pendapat lain menyebutkan, bahwa makanan dari

kafamt boleh diberikan kepada kanak-kanak yang belum dapat menelan

makanan. Dan rnakanan ifu boleh diambil oleh walinya untuk anak

tersebut.

Pendapat inilah yang disebutkan oleh Abu Al Khaththab untuk

rnadzhab kami.
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Sementara pendapat ini pula yang menjadi pendapat Imam

Svari'i 

T5';:ff:'::;khim, bqriturah pendapat sebagian

besarirlama fiqih, karena balita termasuk orang Islam Snng merdeka dan

memerlukan banfuan, maka hukumnln sama seperti mereka yang sudah

deunsa.

Dan juga karena memakan makanan yang diperoleh dari kafarat

bukan sebagai s5nrat mutlak. Dan makanan dari kafamt memang

disalurkan kepada orang yang membutuhkan hingga tertutupi

kebufuhanngra dalam sehari, dan kebuhrhan mereka unfuk makan sama

seperti otang deunsa png membufuhkan makan.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, firman Allah &, "Memberi makan sepuluh orang

miskin," ifu artinln makanan yang diberikan kepada mereka unhfi
dimakan, dan pada hakekaturSa anak balita png belum disapih tidak

dapat menelan makanan sebagaimana orang deurasa.

Dan juga karena, kalau seandainya maksud dari pernberian

makanan ihr adalah unfuk memenuhi kebutuhan saja maka

diperbolehkan pula unfuk memberikan sesuafu yang lain yang seharga

dengan makanan itu, atau memberikan uangnya secara langsung.

Namun tentu hal ifu tidak disepakati, karena dalam hal itu tidak ada

makna merrberi makan.

Apabila keempat sifat tersebut sudah ada pada diri seseorang,

maka ia boleh diberikan makanan tersebut, baik ia sudah dewasa

ataupun masih kanak-kanak yang sudah dapat menelan makanan, baik

ifu orang yang boleh membelanjakan hartanya sendiri ataupun tidak

boleh (yakni mereka yang berkebufuhan khusus,/autis, anak kecil,

ataupun mereka yang tidak wams). Hanla saja unfuk oftrng 1nng tidak
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boleh membelanjakan hartanya sebaiknya makanan ifu diberikan kepada

walinSn.

1805. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Bagi setiap
orang miskin itu diberikan satu mud biii gandum atau
tepung, atau dua pound roti, atau dua mud kurma atau
gandum.

Unfuk ukumn makanan yang diberikan kepada setiap orang

miskin itu dan juga jenisnya, telah kami bahas secam mendetail pada

bab zahar. Oleh karena ifu kami tidak membahasnS;a lagi di sini.

Menurut keterangan Al Khiraqi di atas, makanan yang'diberikan

boleh berupa tepung dan roti. Hal ini juga din5ratakan secanr eksplisit

oleh Ahmad.

Namun ada riwaSat lain dari Ahmad menyebutkan bahwa roti ifu
Udak dipertolehkan, karena ifu artinya ia memberikan makanan yang

sempurna dan tidak dapat disimpan, dan makanan seperti ifu fidak
boleh dalam zakat, rnaka tidak boleh pula dalam kafamt, sebagaimana

halnya mernberikan sestntu png lain yang seharga.

Pendapat ini juga dinptakan oleh imam Malik. Dan begitu juga

dengan Imam Syafi'i, ia mengatakan: Tepung atau terigu fidak

diperbolehkan.

Adapun landasan !,ang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, firman Allah 8i, "Maka kafaratn@ @enda pelangaran

sumph) ialah mentbqi makan sepuluh orang miskin, tpifu dad
makarnn 5ang biaa l<amu berikan kepda keluargarnu." (Qs. Al
Maa'idah [5]: 89), jika seseomng memberi makan orang-oreng miskin

itu dari makanan 5nng biasa diberikan kepada keluarganya sebagai
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pemenuhan kafarat, maka wajib untuk diperbolehkan, karena sesuai

dengan keterangan ayat tersebut.

Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Tafsir, dengan isnad

yang tersandar kepada Ibnu Umar, bahwasanya ketrka menafsirkan

firman Allah, "dari makanan Wng bi6a lannu berilen kepda
keluargami," ia mengatakan: maksudnya adalah roti dan susu.

Para riwayat lain dari Ahmad disebutkan, bahwa rnakanan png
dimaksud pada firman Allah, "dari mal<anan Snng biaa l<anu beril<an

kepda keluargamu," adalah: roti dan kurma, atau roti dan minpk, atau

roti dan mentega.

Sementara Abu Razin meriwayatkan, bahwa 5nng dimaksud

dengan makanan pada firman Allah &, "dari mal<anan Sang biafi l<amu

berikan kepda keluargamu," adalah: roti, mingnk, dan culo.

Al Asurad bin Yazid mengatakan: maksudnln adalah roti dan

kurma. Riwayat dari Ali menyebutkan, bahwa maksudnya adalah: roti

dan kurma, atau roti dan mentega, atau roti dan daging. hnu Sirin

mengatakan: mereka sering mengatakan bahwa makanan 5nng paling

baik yang biasa mereka makan adalah roti ddn daging, sedangkan

makanan yang menengah adalah roti dan mentega, dan unfuk makanan

yang paling rendah adalah roti dan kurma.

Riwayat dari Ubaidah menyebutkan, bahwa makartan yang

dimaksud adalah roil dan minyak. Riwayat dari Syuraih menyebutkan,

suatu ketika seorang lak-laki bertanya kepada Syumih tentang makanan

yang menengah yang birsa diberikan kepada keluarga, ia menjawab:

roti, cuka dan minyak ifu sudah bagus, kilu ia ditanya lagi: bagaimana

dengan roti dan daging? Ia menjawab: itu adalah makanan yang paling

baik yang kamu berikan kepada keluargamu ataupun orang lain.
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Riwayat dari Ali, Hasan, Asy-Sya'bi, Qatadah; imam Malik, dan

Abu Tsaur, juga menyebutkan bahwa orang-orang miskin ifu diberikan

makan siang dan makan malam dengan roti.

Semua ifu merupakan kesepakatan untuk menafsirkan makanan

yang dimaksud pada ayat tersebut adalah roti. Dan juga karena;roti

merupakan makanan yang paling digemari oleh semua kalangan, baik

teratas, menengah, ataupun kaum fakir. Maka memberikan roti itu
diperbolehkan, seperti halnya memberikan biji gandum.

Ada dua perbedaan antara pemberian untuk kafarat dengan

pemberian unfuk zakat,

Perbma: Yang wajib dikeluarkan pada zakat adalah

sepersepuluh dari hasil biji gandum, dan sepersepuluh itu harus berupa

biji gandum, hingga mengeluarkan biji gandum itu hukumnya wajib.

Sedangkan untuk kafam[ 5nng wajib adalah memberikan mdkan, dan

roti akan lebih cepat untuk dimakan daripada bi;i gandum (biji gandum

ini unfuk wilaSnh Indpnesia bisa dimaknai sebagai beras, sedangkan roti

sebagai rnsi).

Kdua: pernberian zakat dimaksudkan unfuk memberikan bahan

makanan yang cukup selama safu tahun, hingga bahan makanan yang

dibetikan hanrs dari jenis 5png dapat disimpan dalam waktu 5rang lama,

sedangkan pemberian dari kafarat hanya dimaksudkan unfuk menutupi

kebufuhan makanan dalam safu hari saja, oleh karena ifu makanan yang

diberikan diperkirakan yang sesuai dengan kecukupan untuk hari ifu
saja, bukan unfuk disimpah, dan roti lebih mendekati makna tersebut,

karena penerima tidak perlu lagi membufuhkan biaya untuk mengadon

dan membakam3la'hingga menjadi roti.

At Mughni - [5rI



Pasal: Lebih afdhal jika makanan yang diberikan
masih berupa biji gandum, agar dapat menyafukan pendapat
dan keluar dari perbedaan.

Ahmad menyatakan: Kurma lebih aku sukai untuk diberikan

daripada tepung yang tipis, kurma lebih membuatku bangga.

Namun ada kemungkinan pula roti adalah makanan paling

afdhal untuk dikeluarkan, karena lebih bermanfaat bagi omng miskin,

Iebih sedikit biayanya, dan lebih cepat untuk mencapai maksud dari

pemberian ifu, yaifu unfuk mencukupi kebufuhan makan mereka.

Faktanya orang miskin memakan roti dan kadar roti ynng

diberikan dapat mencukupinya dalam safu hari. Sementam biji gandum

ada kemungkinan mereka tidak dapat mengadon dan membakamya,

hingga mereka harus menjualnya dan hasil penjualannya unfuk membeli

roti. Dan hal itu akan membuat lebih banyak beban bagi mereka, belum

lagi perbedaan harga jual dan harga beli, karena biasan5n penjual akan

membeli biji gandumnya dengan mumh dan akan menjual rotinya

dengan harga mahal. Apalagi ditambah dengan \ /aktu yang dihabiskan

untuk jual beli hingga manfaat yang akan didapatkan akan lebih lama.

Bahkan bisa jadi harga jual biji gandumnya tidak cukup untuk mernbeli

roti yang mencukupinya dalam safu hari, hingga maksud yang hendak

difuju tidak bisa tercapai, bersama dengan resiko yang besar yang harus

mereka hadapi.

Pasal: Diwajibkan agar makanan yang diberikan untuk
kafarat adalah makanan yang baik dan terhindar dari cela,

misalnya sudah berubah rasanya, atau di dalam makanannya masih

terdapat gabah ataupun batu kecil hingga harus dipilah dan dibersihkan

terlebih dahulu. Sebab makanan itu diberikan untuk memehuhi hak
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Allah atas pelanggaran sumpahnya, maka tidak boleh ada cela pada

makanan ifu, seperti halnya kambing yang dizakatkan.

1806. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila
makanan ifu diganti dengan uang yang nilainya lebih bisar
dari harga makanan itu_tetap tidak diperbolehkan.

Unfuk lebih jelasnya kami sampaikan, bahwasanya mengganti

makanan atau pakaian yang harus diberikan kepada sepuluh orang

miskin dengan uang yang senilai makanan atau pakaian ifu fidak

diperbolehkan, menurut pendapat imam kami, Imam Syafi'i, imam

Malik, dan juga hnul Munzir. Pendapat tersebut juga diisyamtkan oleh

mereka 5nng kami sebutkan nama-namanya ketika menafsirkan ayat
pada pembahasan sebelum ini. Sementara pendapat ifu pula yang

menjadi pendapat Umar bin Khaththab, Ibnu Abbas, Atha, Mujahid,

Said bin Jubair, dan An-Nakha'i.

Sementara Al Auza'i dan ulama madzhab Hanafi
memperbolehkan hal ifu, karena yang dirnaksud dari pemberian

makanan tersebut adalah mencukupi kebufuhan orcmg miskin dalam
safu hari, dan maksud tersebut dapat dicapai dengan memberikan uang.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat
pertama) adalah, firman Allah &, "Maka kafamhSa (denda pelanggamn

sumph) ialah metnbqi makan sepuluh omng miskin, Wifu dari
makanan gng biasa katnu berikan kepda keluargamu, atau memberi
merel<a pl<aian." (Qs. Al Maa'idah [5]: S9).

Ayat tersebut secam tegas menjelaskan bahwa 5nng diberikan

kepada orang miskin ifu adalah makanan dan pakaian, oleh karena itu
kafamfuiya tidak terpenuhi jika omng yang metanggar mernberikan yrang

lain selain 1ang diperintahkan kepadanya. Dan ia sama saja fidak
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melaksanakan sesuatu yang diwajibkan kepadanya jilo ia fidak

melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah.

Juga karena Allah memberikan tiga pilihan untuk dipilih olehnya,

jika ia meftrsa salah satunya agak bemt atau sulit dilakulon rnaka ia
dapat mernilih pilihan yang lain. Lagi pula, jika ia mernberikan hal lain di

luar dari tiga pilihan ifu, maka artinya ia telah menambahkan sesuafu ke

dalam ketetiapan Allah.

Juga karena jika ia mengubah pemberiannya menjadi uang,

maka pilihan yang diberikan kepadanya menjadi tidak bermakna lagi,

karena hurga makanan jika setara dengan harga pakaian, maka ifu
artinya keduanya menjadi satu macam, lalu bagairnana dapat dipilih jika

pilihannya hanya ada satu macam saja? Apabila harga salah satunya

lebih mahal dari yang lain, maka bagaimana mungkin akan ada yang

memilih memberikan uang yang lebih banyak jika ia dapat mernberikan

uang lang lebih sedikit? Bagaimana mungkin seseomng diberikan hak

unfuk memilih jika pilihannya antam safu dengan separuh?

Apabila harga pakaian dengan harga makanan setam, misalnya

lima puluh ribu rupiah, lalu tiba-tiba harga pakaian meninggi, hingga

uang lima puluh ribu ifu hanya dapat separuh pakaian, apakah mungkin

diperbolehkan baginya unfuk memberikan separuh pakaian? Padahal

harganya setara dengan harga makanan unfuk safu orang selama safu

hari. Begifu juga sebaliknya, bila harga makanannya yang meninggi,

hingga uang lima puluh ribu hanya dapat setengah mud tepung, apakah

mungkin diperbolehkan baginya unfuk memberikan setengah mud

tepung? Padahal harganya setara dengan harga pakaian yang boleh

diberikan kepada safu orang miskin.

Dengan keterangan seperti itu, jika seseorang berpikir bahwa ia

akan diperbolehkan mernberikan dua kali lipat dari.harga makanan atau

pakaian Spng s€dang rnahal hingga dapat tertutupi kekurangannya,
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nalnr.rn itupun tidak diperbolehkan, karena ia tidak dianggap telah

melaksanakan sesuafu yang diwajibkan kepadanya sesuai dengan

qnriat, hingga beban kafamtrya tidak terselesaikan.

1807. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Pelanggar
sumpah boleh memberikan makanan yang menjadi
kafaratnp kepada kerabatnya, selama kerabat itu
diperbolehkan untuk diberikan zakat harta darin5;a.

Begitulah pendapat 5nng dinSntakan pula oleh Imam Syafi'i dan

Abu Tsaur. Dan kami tidak mendapatkan ada pendapat gang berbeda.

Alasannya adalah, karena kamfah merupakan hak harta yang

diwajibkan karena Allah, hingga hukumnya hampir sama dengan zakat

terkait kembat yang boleh diberikan makanan tersebut atau yang tidak

boleh.

Hal ifu telah kami jelaskan secara mendetail pada bab zakat,

oleh karenan5p karni fidak membahasnSra lagi pada bab ini.

Pasal: Semua yang tidak diperbolehkan unfuk
menerima zal<at, seperti orang kaya, orang kafir, hamba
sahaya, dan lain sebagainya, juga dilarang unfuk menerima
kafarat-

Namun apakah kafarat juga tidak boleh diberikan kepada bani

Hasyim? Ada dua pendapat.

Pqkrn NmE'g FM \rNN. rnurnirrrEtrlF, kena \dFomil.

adalah sedekah wajib sebagaimana halrrya zakat, dan Nabi S telah

bcrsabda, "Sesungg'uhnp lrrrmi (alfut triit) Mak dilalatlcan bagi t<alrli

unfuk mqqima sdekah."
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Kedua: tidak dilarang, karena kanrajibannya tidak menjadi dasar
hukum dalam syariat, hanya untuk mereka yang melanggar sumpahnya
saja, maka apa yang dikeluarkan itu sama seperti sedekah yang sunnah.

1808. Masalah: Abu At Qasim berkata: Apabila tidak
ditemukan orang-orang miskin lain kecuari hanya satu saja,
maka ia boleh memberikan makanan ifu pada setiap hari
hingga sempurna sepuluh hari.

Unfuk lebih jelasnya kami sampaikan, bahwa orang yang
melanggar sumpahnya dan diharuskan untuk menanggung kafamt bisa
jadi ia dapat menemukan kesepuluh orang yang harus diberi makanan
olehnya, dan bisa jadi pula ia tidak dapat menemukannya.

Sifuasi pertama: Bila ia mendapatkan kesepuluh orcmg
tersebut, maka ia tidak boleh memberi makan kumng dari sepuluh omng
unfuk memenuhi kafamt sumpahnya, atau kurang dari enam puluh
orang unfuk memenuhi kafarat zhihamya atau kafarat bercampur
dengan istoi pada siang hari di bulan Ramadhan.

Begitulah pendapat yang diqntakan pula oleh Imam syafi'i dan
Abu Tsaur.

sementara Al Auza'i memperbolehkan pemberian kifarat ifu
kepada satu orang saja.

Sedangkan Abu Ubaid berpendapat, bahwa jika omng-orang
yang diberikan makanan itu adalah kerabatngn sendiri yang sangat
membutuhkan, maka diperbolehkan jika jumlahnya tidak sampai
sepuluh orang. sebagaimana ketika ada orang yang mencampuri
istrinya di siang hari bulan Ramadhan, dan ia mernberitahukan kepada
Nabi $ bahwa makanan itu sangat membutuhkan orehnya dan

keluarganya, maka beliau pun berkata, "Berilah mal<anan ifu kepda
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anak-anakmu." Dan juga karena pernberian kafamt tersebut merupakan

pemberian hak karena Allah kepada opng yang mernang berhak untuk

menerimanya, maka boleh-boleh saja seperti halnya memberikan zakat

kepada safu orang saia.

Dan ulama rna&hab Hanafi berpendapat, kafarat ifu boleh'

diberikan secam berulangulang kepada safu orang miskin saja selama

sepuluh hari jika unfuk kafamt sumpah, atau selama enam puluh hari

jika karajibannya memberi makan enam puluh omng miskin. Namun

tidak boleh bagnya untuk memberikan kafarat ifu dalam safu hari

kepada safu omng saja.

Pendapat seperti itu juga diriwayatkan oleh Abu Al l{haththab

dari Ahrnad. Dengan alasan bahwa dalam sepuluh hari ia memberi

makan safu orang miskin sebagai pengganti memberi makan sepuluh

or?ng miskin dalam safu hari, maka apa yang dikeluarkan olehnya

berjumlah sarna.

Dan juga karena jikalau ia memberikan makan kepada safu

oftmg miskin itu dari kafarat yang lain maka hal ifu diperbolehkan, maka

begitu pula jika ia memberi makan kepada omng tersebut dari safu

kafarat selama sepuluh hari.

Adapun landasan yang mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, firman Allah &, "Maka kafarahg (denda pelangsamn

sumph) ialah membqi rmkan sepuluh omng miskin." (Qs. Al Maa'idah

[5]: 89), apabila pelanggar memberi rnakan safu orang, maka berarti ia

tidak mernberi makan sepuluh ofttng, dan ifu artinya ia tidak

mengerjakannya sesuai dengan perintah, apabila tidak sesuai perintah

maka tidak diperbolehkan baginya.

Dan juga karena AJlah & menentukan kafarat baginya dengan

memberi rnalgn seputuh ofturg miskh, apabila ia tidak mernberi makan

sepuluh oftmg miskn b€rarfi ia tidak menyelesaikan
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Dan juga karena oftmg yang tidak diperbolehkan untuk diberikan
makanan itu pada hari pertama maka tidak boleh juga diberikan pada

hari kedua dengan keadaan yang sama, seperti memberikannya kepada
anak sendiri misalnya. Adapun kisah dalam hadits yang diladikan
landasan oleh pendapat lain, itu karena penenfu syariat (Allah dan

Rasul-Nya) telah menggugurkan kafarat baginya karena ketidak
mampuannya, sebab tidak ada pendapat yang berbeda bahwa seseorang

tidak boleh memakan kafaratnya sendiri dan tidak boleh pula memberi
makan keluarganya sendiri, namun orang tersebut diperintahkan seperti
itu.

Sifuasi kedua: Orang 1nng tidak mendapatkan sepuluh orang
unfuk diberi makan, maka dia boleh memberikannya kepada orang
miskin yang ia dapatkan secana berulang-ulang dengan disesuaikan
jumlahnya hirggu sempurna jadi sepuluh. Misalnya ia fidak
mendapatkan orang miskin kecuali hanya safu omng saja, maka ia harus

memberinya makan secam berulang-ulang kepadanya selama sepuluh

hari. sedangkan jika ia mendapatkan dua orang miskin, maka ia harus

memberi mereka malon secaftt berulang-ulang selama lima hari. Dan
begifu seterusn5n.

Pendapat seperti ifu juga dinyatakan oleh Ats-Tsauri, dan

menjadi pendapat Snng dipilih oleh sebagian besar ulama madzhab

kami.

Namun ada riwayat lain dari Ahmad yang menyebutkan bahwa

hal itu tidak diperbolehkan, dan hanya boleh memberi makan sepuluh

orang saja.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam Malik dan
Irnam SSafi'i, dengan dalil llang sarna seperti yang kami sebutkan unfuk
pelanggar yang rnampu mendapatkan sepuluh orang miskin unfuk diberi

malon.
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Adapun landasan yang'mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanya memberi makan safu orang miskin secara

berulang-ulang selama sepuluh hari sama jumlahnya seperti memberi

makan sepuluh orang dalam satu hari, karena ia telah memenuhi

kebufuhan safu orang miskin dalam sepuluh hari, maka sama saja jika ia

memberi makan safu omng miskin yang berlainan dalam sepuluh hari.

Sebab sesuafu yang memiliki makna sama dapat menggantikan

tempafurya dengan benfuk lnng sarna ketika makna lain tidak mungkin

dilakukan.

Oleh karena ifulah disyariatkan adanya pengganti, karena

pengganti dapat mengganti apa yang digantikannya dalam makna yang

sama. Namun hal itu tidak diperbolehkan jika qnriat yang digantikan

masih mampu untuk dilakukan. Begitulah yang berlaku pula pada bab

ini.

Pasal Apabila pelanggar sumpah menunaikan
kafaratnyra dengan memberi makan safu orang miskin yang

berlainan dalam sepuluh hari hingga sempurna sepuluh hari,
maka hal ifu diperbolehkan, tanpa ada perbedaan pendapat

mengenai hal ini sepanjang pengetahuan kami. Pasalnya, yang wajib

dilakukan oleh pelanggar sumpah tersebut adalah memberi makan

sepuluh orang miskin, dan ia telah melakukannln, meskipun dalam

jangka waktu sepuluh hari.

.Seandainya orang ifu memberi makan fulan yang dikiranya

miskin, namun temyata fulan ifu adalah orang kaya, maka ada dua

pendapat mengenai hal ini yang didasari dua riwayat terkait pembayaran

zakat kepada si fulan yang kaya itu,

Penama. belum terpenuhi kafamtnya, karena ia tidak mernberi

orang lnng benar-benar miskin, maka hukumnya fidak
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diperbolehkan, seperti halnya jika ia mengetahui orang tersebut bukan
oftmg miskin.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam Syafi'i, Abu
Yusuf, Abu Tsaur, dan hnul Munzir.

Kdua: sudah terpenuhi kafaratnya, karena ia mengira sudah

memberi makan oftmg miskin, dan prasangka biasanya timbul dari
penampilan, dan penampilan orang tersebut bisa jadi seperti oftmg
miskin, maka hukumnya diperbolehkan, seperti halnya jika ia tidak tahu
sama sekali keadaannSra setelah ia memberinya makan.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pula oleh Imam Abu
Hanifah dan Muharnrnad

Hal itu dikarenal*n kemiskinan sulit diketahui hakikatuiya dan
tersernbunyi. Sebagaimana disebutkan pada firman Allah &, "(Ap jang
l<amu infakkan) adalah unfuk oftng-omng fakir 5ang terhalang

karena jihad) di jatan Allah, sehingga dia 5ang tidak dapt
be.iusaha di bumi; (omng lain) gng tidak bhu, man5angka bhwa
mqel<a adalah oftnwmng kaSa l<arana merel<a menjaga diri (dari
meminta-mintal. " (Qs. Al Baqarah l2l: 2Z 31.

Maka .orang tersebut cukup melihat penampilan dan
memperkiral<annya saja.

Begitu pula ketika ada dua orang meminta jatah zakat kepada
Nabi$, lalu Nabi$ berkata, "Kalau katian mau maka aku akan
membeikan bagian zakat ini kepada l<alian, namun.katian harus tahu
bahwa zakat ini ddak diperbole-hkan bagi omng ka5a abupun onng
Sang kuat dan mampu mencari penghasilan sendiri."

Adapun jika temyata diketahui bahwa orang yang diberi makan
adalah orang kafir atau hamba sahaya, maka kafarafuiya belum
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terpenuhi, dan pemberian makanan kepada mereka tidak sah dan tidak

diperbolehkan. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini.

PasaL Apabila seseorang memberi makan kepada satu

orang miskin dalam satu hari untuk dua kafarat (dua kali'

lipat), maka ada dua pendapat,

Pertama: boleh-boleh saja, karena yang terpenting adalah ia

memberi makan kepada sepuluh oftmg miskin untuk setiap kafarakrya,

maka hal itu diperbolehkan, sebagaimana jika ia memberi makan

kepada orang ifu selama dua hari. Dan juga karena jika diperbolehkan

bagi orang miskin ifu unfuk menerima kafarat dari dua orang, maka

boleh juga baginya unfuk mengambil dua kafarat dari safu orang, seperti

besaran zakat yang boleh ia terima dari orang-orang yang berzakat.

Kdua: tidak diperbolehkan, ia hanya boleh mernberikan satu

kafamt saja unfuk setiap orangnya, karena ia memberikan kepada satu

omng miskin dalam safu hari berupa makanan yang seharusnya unfuk

dua omng, maka tidak diperbolehkan baginya, sebagaimana jika ia

memberikan kepada satu orang miskin jatah dua orang dalam satu

kafarat. Lain halnya jika ia memberikan dua kafarat kepada dua orang

dalam satu hari, maka hal itu diperbolehkan. Dan tidak ada perbedaan

pendapat mengenai hal itu sepanjang pengetahuan kami.

Seandainya seseorang harus menanggung sepuluh kafarat, dan

ia hanya mendapatkan sepuluh orang miskin, lalu ia memberi mereka

makan setiap harinya unfuk safu kafarat, maka hal itu diperbolehkan,

karena ia telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, hingga ia

terbebas dari tanggungan kafarabrya.

Dan hukum pada- pernberian pakaian sama seperti hukum

mernberikan makan, sebagaimarn kami uraikan di atas.
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1809. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Pilihan lain
unfuk pelanggar sumpah yang harus menanggung
kafaratnya adalah memberi pakaian kepada sepuluh orang
miskin. Untuk laki-laki cukup baju 57ang tertutup (dengan
celananya atau sarung) hingga dapat digunakan unfuk
shalat. Sedangkan untuk wanita cukup baju panjang dan
jilbab penutup kepalanya

Tidak ada perbedaan pendapat terkait diperbolehkannSp

memberikan pakaian kepada oftmg miskin sebagai kafarat bagi orang
yang telah melanggar sumpahqn, dan pernberian paliaian ifu
merupakan salah safu pilihan png boleh dipilih olehngn, s<isuai dengan

ketetapan Allah dalam kitab-Nya, "Maka l<akmh5a (denda

, sumph) ialah mqnbqi mal<an sepuluh orzng miskin, gifu dari
. mal<anan gng biaa kamu berikan kepda keluargamu, abu mqnbqi

mqel<a plaian." (Qs. ru Maa'idah l5l: 89).

Pemberian pakaian ini khusr.rs sebagai pilihan kafamt unfuk
pelanggar sumpah sall. Dan pernberian ifu fidak bol€h kurang dari
sepuluh pakaian, sdiap pakaiannya unfuk masing-masing sepuluh omng
miskin.

Pakaian yang akan diberikan handaknya pakaian yang lapk
untuk dipakai di dalam shalat dan menutupi aumt. untuk laki-laki cukup
baju dan celananln, sedangkan unfuk perernpuan baju panlang dan
jilbabnya.

Begitulah pendapat yang dinyatakan pulu oleh imam Malik.

Namun ada ulama yang tidak mernperbotehkan penrberian

celana, di antaranya adalah Al Auza'i dan Abu Yr.rsuf.

Senrentara lbmhim berpendapat, bahwa pakaian yang akan

diberikan haruslah paloian yang lengkap.
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Sedangkan Al *** berpendapat, bahwa setiap oftrng miskin

ifu harus diberikan safu set pakaian yang terdiri dari baju, sanxtg, dan

mantel panjang.

Adapun menurut lbnu Urnar, Atha, Thawr.rs, Muiahid, Ikrirnah,

dan ulama ma&hab Hanafi, setiap omng miskin ifu diberikan safu'

pakaian untuk masing-masing, tanpa membedakan laki-laki dan

perempuan.

Riwayat dari Al Hasan menyebutkan, bahwa pakaiari tersebut

boleh ditambah dengan imamah (kain sorban yang dililitkan di kepala

yang biasa digunakan oleh orang Arab). Sementara Said bin Musayib

berpendapat, bahwa pakaian 5png diberikan boleh berupa mantel dan

imamah. Sedangkan Imam S5pfi'i berpendapat, bahwa pakaiarl yang

diberikan boleh pakaian yang paling minimal unfuk sebutan pakaian,

misalnya hanya celana saja, atau sarung saja, atau mantel saja, atau

imamah saja, atau 5nng lainnlp serracam itu.

l-andasan mereka ini adalah, bahwasanya setnua benda-benda

itu dapat disebut sebagai pakaian, rnaka boleh-boleh saja diberikan,

seperti halnya pakaian 5nng dapat digunakan untuk shalat.

Adapun landasan 5nng mendasari pendapat kami (pendapat

pertama) adalah, bahwasanp pakaian adalah salah satu pilihan unfuk

kafarat sumpah, seperti haltUn mernberi makan dan membebaskan

hamba sahaya, maka tidak bisa tranya diberikan paling minimaln5n saia.

Dan juga karena kafarat ifu diberikan kepada orang miskin maka

harus disesuaikan dengan kebufuhan mereka, karena jika pakaian Snng

diberikan tidak mernenuhi kebutuhan hingga aurat mereka fidak

tertutup, maka mereka bukan disebut sebagai orcmg yang berpakaian,

melainkan masih disebut telanjang, misalnya hanln mengenakan baiu

saja tanpa celana, atau sarung sap tanpa buiu, apalagi hanp
mengenakan peci saja tanpa lnng lain.
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Ifu untuk pakaian kaum pria, sedangkan unfuk wanita, pakaian

yang pantas untuk diberikan kepada mereka adalah baju panjang

beserta jilbabnya, karena seperti itulah pakaian yang paling minimal
yang dapat menufupi auratnya dan dianggap sah shalatnya. Namun
jikapun diberilon pakaian terusan yang dapat ia gunakan unfuk
menufup seluruh fubuh dan kepalahya, maka pakaian ifu juga

diperbolehkan.

Adapun pakaian yang terbaik adalah safu stel, atasan dan

bawahan, baik untuk pria ataupun wanita. Unfuk pria safu stelnya

berupa baju dan cetana, atau baju dan sarung, atau snrng dan celana,

sedangkan unfuk wanita safu stelnya berupa baju panjang dan jilbab.

Sebab Nabi $ pemah bersabda, "Janganlah katian shalat dengan

manggunakan satu janb pal<aian sja (lalai bagian bawahn5a aja),
sdangkan bhunSa dibiarkan terbuka."

PasaL Bahan pakaian tersebut boleh berasal dari
apapun, baik kafun, katan, bulu domba, bulu heunn lain,
goni, sutra, dan lain sebagainya. Sebab Allah & hanya

memerintahkan orang yang melanggar ifu unfuk memberi pakaian

kepada mereka tanpa menyebutkan jenis tertentu. oleh karena itu dari
jenis bahan apapun pakaian itu dibuat maka ia sudah dianggap.
memenuhi kafarahrya.

Diperbolehkan pula pakaian yang diberikan merupakan pakaian

baru ataupun pakaian yang sudah dipakai, kecuali jika pakaian ifu sudah

lusuh dan tidak maksirnal unfuk dimanfaatkan. Sebab pakaian seperti itu
adalah pakaian yang bercela, seperti halnya biji gandum yang masih
kotor dan berbatu.
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Pasa} Omng-omng yang boleh diberikan pakaian adalah omng-
orang yang diperbolehkan unfuk diberi makan, yaifu omng miskin,
karena Allah & berfirman, "Maka kafanh5n (denda

sumph) ialah metnberi makan sepuluh oftng miskin, Wifu dari
makanan Sang biasa l<amu bedkan kepda kelmrgamu, atau mqnbqi
mqe-l<a pkaian." (Qs. ru Maa'idah t5l: 89).

Dhamir hum/mqd<a (kata ganti orang ketiga jamak) pada

kalimat "memberi mereka pal{aian" kembali pada orang-orang miskin
png disebutkan pada jenis kafamt sebetumnya, yaifu memberi makan.
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