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DA}'[AR ISI

Masalah: Abu Al Qasim berkata: Sumpah dikernbalilon pada niat- . - -.... 1

Pasal: Syamt pengalihan laf-azh sumpah kepada apa lnng diniatkan. ......4

Mamlah: Jika seseomng tidak meniatkan sesuafu dalam sumpahn3n,

rnaka dikernbalikan kepada alasan sumpah dan apa yang

melatartelakangin!,a .......- 5

PasaI Jika alasan sumpah dan niat berbeda ..-..-. 8

Masalah: Abu Al Qasim berkata: Seandaiqn seseorang bersumpah

Pasal: Tetap tinggal di rumah setelah mengucapkan sumpah untuk
mernindatrkan barang dan kelurga. ......-..-.--.. 11

Pasat: Omng png terpaksa menehp di sebuah ternpat ..... L2

Pasal: Orang yang bersumpah tidak akan tirgsal bersama seseorang

atau si fulan dalam safu rumah. ..........:.... ....... 15

Pasal: Hukum orang 3nng bersumpah, "al{u tidak akan tinggal

bersama si fulan di rumah ini (tertenfu)." ............. ............ 16

PasaL Orang png bersumpah, "dia benar-benar akan keltnr dari

rurnahini."......... ........-L7

Masalah: Abu Al Qasim berkata: Seandainln seseorang bersumpah,

diatidakakanmernasukisebtnhnrmah, ........- 18

Pasal Orang Snng dipaksa mernasukinSn karena dipaksa atau alasan

lainn5n. .....-. 19

PaaL Omnglnngmernanjatatapnp ..............2O

Pasal: Orang yang bersumpah akan kehnr dari sebtnh rumah
bergelantungan pada dahan pohon nrmah tersebut ........... 2L

Pasal Orang png bersumpah tidak akan meletakkan telapak kakinSa

di dalam rumah. ----....--- 22

Pasal Orang png bersumpah, tidak akan memasuki rumah ini dari
pinfutertenfu ataugerbangnlp .------ 23

Pasal: Omng 5nng bersumpah, tidak akan merrasuki rumah fulan,

kemudian dia memasuki rurnah 5rang dimiliki .-- 24
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Pasa} Omng yang bersumpah, tidak akan menunggangi hewan
si fulan, kemudian dia menunggangi seekor hannn yang disa,rra
sifulan. .......;........ -......26
Pasal Orang 5rang bersumpah, tidak akan memasuki rumah budak ini,
tidak akan menunggangi hanrannya, ............... 27
. Masalah: Abu Al.Qasim bed<ata: Seandainp seseorang bersumpah,

Masalah: Abu A! Qasim berkata: Omng yang bersumpah tidak akan
mengenakan pakaian, ...34
Pasal: Omng png bersumpah, tidak akan menikah, tidak alon

minynkwangi ............36
Pasal: Omng yang bersumpah, tidak akan mernasuki rumah sementara
dia masih di dalam rumah tersebut, ................ 36
Pasal: Omng yang bersumpah, tidak akan tidur dengan isfuinya di atas
ranjang, ......... j...... .......37
Pasal: Jika seseorang bersumpah tidak akan mengenakan pakaian, .... 38
Pasal: Orang Snng bersumpah, dia benar-benar akan memakaikan
ishinyaperhiasan,........... .............. 40
Masalah: Abu Al Qasim ber*ata: Jika seseorang bersumpah tidak akan
menlnntap makanan Snng dibeli 7aid, ........ ..... 42
Pasal: Omng yang bersumpah, tidak akan mengenakan pakaian dari

si fulanah, .......44
Masalah: Abu Al Qasim bed<atat Jika seseorang bersumpah tidak akan
mengunjungi dua omng atau berbicara dengan dua orang, ................ 45
Pasal: Orang yang berkata, "Engkau tertalak kalau terbukti berbicam
dengan Zaid dan Umar" atau berkata ................ .............. 47
Pasal: Jika seseorang bersumpah, akan melakukan sesuafu, .............. 48
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Jika seseomng bersumpah, tidak
akan mengenakan pakaian, .......:........ ............ 49
Pasal: Omng yang melakukan sesuatu yang diuajibkan kepadanya
darisumpahnya ..,.........50
Pasal: Jika seseorang memperoleh pernberian dari isfuinya berupa
pakaian, ......50
Masalah: AbuAl Qasimberkata: Seandaiqn seseomngbersumpah, .. 51
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Pasal: Jika orang tersebut memenuhi sumpahnp dengan hadiah atau
lainnr atau berkumpuldengan isfoinSn di tempat ynng tidak disebut
nrmah, ....... 53
Pasal: Omng gnng bersumpah, tidak akan memasuki sebuah rumah
unfuk menernui iskin5la, ................ 53
Masalah: Abu Al Qasim berlrata: Jika seseorang bersumpah memukul
budaknya keesolon harinya, .......... 55
Pasal: Jika ada png bersumpah, 'D€rf Allah, sungguh aku benar-
benarakanmerninumairdaricangkirbesok'.............. .... 60
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Jika seseorang bersumpah tidak akan
berbicara dengan seseomng, .......... ............... 60
Pasal: orang png bersumpah, tidak akan befricara dengan orang rain
haqban. .......62
Pasal: omng yang bersumpah, tidak akan berbicara dengan orang rain
selama safu zaman atau safu u,alfu atau safu abad ..........................: 63
Pasal: Jika seseomng bersumpah, tidak akan berbicam dengan otang
lain selama safu masa (addahr) atau satu abad (al abad) atau satu
zanran(az-zamaan) ........64
Pasal: Jika seseorang bersumpah, tidak akan berbicara dengan o,zmg
lainselarnabeberapahari, ......... ................. ....65
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Jika seseorang bersumpah , ............. 66
Pasal: Jika sumpah yang diucapkan tidak berkenaan dengan
mengqadha hak,.......... ................. 6Z
Pasal: Orang yang bersumpah, tidak akan menjual bajunya seharga
sepuluh, .....6g
Pasal Orang yang bersumpah benar-benm akan menyelesaikan
hakn1nbesok,........... ...69
Pasal Jika seseorang bersumpah, akan merryrelesaikan hak orang lain
pada permulaan hilal .......... ...........2L
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Jika seseomng bersumpah, tidak

Pasar orang 5nng bersumpah, tidak alan merninum air sungai Eufiat, 74
Masalah: Abu AI Qasim bed<ata: Jika seseomng berkata,'Derni Allah,
akutidak akan meninggalkanmu sampai alnr mengambilsemua hakku
darimu', ...,.75
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Pasal: Orang yang berkata, "Engkau tidak boleh berpisah dariku
sampai aku menyelesaikan pemenuhan hakku darimu." ... 80
Pasal: Sumpah o-.,! yang mengatakan, kita tidak boleh berpisah,
kemudian omng yang disumpahi lari dari orang yang bersumpah. ...... 80
Pasal: Jika seseorang bersumpah, aku tidak akan berpisah denganmu
sampai aku memenuhi hakmu,..... .................. 81
PasaL Perpisahan dalam sexnua kasus di atas adalah perpisahan
menurut ukumn masyamkat pada umumn5ra .... 81
Masalah: Abu Al Qasim, "Jika seseorang bersumpah, tidak akan
kelnar kectnli dengan izin orang lain, ......... ..... 82
Pasal: Jika sang suami berkata, "Jika engkau keluar tanpa izinku,
maka engkau ditalak", ................... 85
Pasal: Omng Sang bersumpah kepada ishinln, engkau tidak boleh
keluardari rumah ini kecuali dengan izinku, ..... 88
Masalah: Abu Al Qasim be*ata: Jika seseomng bersumpah, tidak akan
menyantap ruthab(kumamengkal atau basah) id, ........................... 90
Pasal: Orang yang bertata, "Derni Allah, aku tidak akan berbicara
dengan Sa'd, suaminya Hindun atau fuan Shabih ............94
Pasal: Ketika orang yang bersumpah meniatkan sumpahnln unfuk
salah safu dari semua hal disebutkan di atas, ....94
Masalah: Abu Al Qasim bednta: Jika seseorang bersumpah, aku tidak
akanmernakan brnr,......... ............95
Pasal: Jika seseorang bersumpah, tidakakan menyantap inab (buah
anggurmatang) .............95
Pasal: Jika seseomng bersumpah, "D€rni Allah, aku tidak akan makan
ruthaA', ......96
Pasal: Orang yang bersumpah, tidak akan minum susu, ........ ............97
Pasal: Orang yang bersumpah, tidak akan menyantap gandum synrr, .. 9 8
Pasal: Jika seseomng bersumpah, tidak akan menyantap buah, rnaka

Pasal: Adapun mentimun, labu, terqng termasuk sa! r-sayumn bukan
btnh-buahan, sedangkan sernangka ............. 101
Pasal: Omng Srang bersumpah, tidak akan men5antap lat< (uduml. .. 1 0 1

Pasal: Orang 5nng bersumpah, tidak akan menyantap makanan, . .. .. 1 04
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Pasal: Omng yang bersumpah, tidak akan menyrantap makanan

Pasal: Omng 5nng bersumpah, tidak akan merniliki harta. ............... 1 08

Masalah: Abu Al Qasim berkata: Jika seseomng bersumpah, tidak

Pasal: Orang png bersumpah tidak alon memakan digng tidak

Pasal Jika orang png bersumpah menlnntap mamq (daging kuah],

makadiadinilaibelummelanggarsumpah. :............... .... 114

Pasal: Jika orang yang bersurnpah tidak akan mengonsurnsi daging

menlantapkeealaatauloki, ........ 115

Masalah: Abu Al Qasim bedota: Jika seseomng bersumpah, tidak
akanmengonsumsigajih, ............. 116

Pasah Orang lpng bersumpah tidak akan mengonsunsi gajih, Ialu dia

men5nntap bagan iltnh. ........ ...... LL7

Masalah: Abu Al Qasim ber*ata: Jika seseomng bersumpah, tidak
akanalonmengonsumsidaging, .. 118

Pasal: Omng Snng bersumpah seperti itu mengonsumsi daging png
dihammlran seperti daging bangkai ............... 120

Pasal: Pembagian AllsnA<abbenda)...... ......12L
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Jika seseorang bersumpah, tidak
akan mengonsumsi suwaiq, ..'.............. ......... 131

Pasal: Omng Sang bersumpah, tidak akan minum sesuahr, kemudian

dia menghisap sesuafu dan melempa*annSra atau membuangnln. ... 134

PasaLOmngyangbersumpah,akanmakansafukali. ..... 135

Masalah: Abu Al Qasim berkata: Orang Snng bersumpah akan
menjafuhkantalak,trntuktidakrnalon bnr,........ ..........136

Masalah: Abu Al Qasim berkata: Seandainya seseoftmg bersumpah
akan mernukul omng lain sebanyak se,puluh kali cambukan, ..........-. 137

Pasal: Orang yang bersumpah seperti ifu dinilai belum memenuhi
sumpahnln sampai dia memukuli omng tersebut dengan pukulan .... 141

Masalah: Abu Al Qasim bed<ata: Jika sesorang bersumpah tidak akan
be6icam dengan omng lain, ......... ............... 141

Pasal: Omng yang bersumpah tidak akan berbicam dengan omng lain

mernberii$Emt. ....--.-. 145

Al Mughni - EI



Pasal: Orang yang bersumpah tadi berbicara dengan orang yang

disumpahi untuk keperluan menyampaikan isi sumpahnya .............. 148

Pasal: Omng yang bersumpah tadi mernanggil orang yang disumpahi
ifu, namun yrang dipanggil tidak mendengar panggilan tersebut lantamn
sibukataulalai.......... .-L48
Pasral: Orangyang bersumpah tidak al<an berbicara dengan omng lain, e
lalu dia memberi salam kepada objekpng disumpahinya. ............... 150

Pasal: Omng png bersumpah tidak akan berbicam dengan orang lain,

Pasal: Omng 5rang bersumpah tidak akan berbicara dengan orang lain,

kemudian dia shalat dengan pihak 1nng disumpahi itu sebagai irnam, t 53

Pasal: Orang yang bersumpah tidak akan berbicam, kemudian dia

Pasal: Omng yang bersumpah, tidak akan be,rticara selama tiga hari

atautigamalam. ......... 156

Pasal: Orang yang bersumpah tidak akan menjamin sebuah harta,
kemudian dia memberi jaminan denganfubuh manusia ... t57

budak, kemudian budak itu melayanin5n sdangkan orcng tersebut

hanyadiam, ............... 158

Pasal: Orang yang bersumpah atas narna Allah tidak akan melakukan
sesuafu, lalu ada yang mengatakan kepadanya ............... 159

Pasal: Omng yang berkata, "sumpah-sumpah hansaksi jual beli
menghanrskanku". .................... 160

Pasal: Nadzar tidak disunahkan karena dalam riwayat hnu Umar,.... 165

Masalah: Abu Al Qasim berkata: Orang Snng bemadzar unfuk taat
kepada Allah maka dia hendaknp menyernpumakannlra, ............... 165

Pasal: Nadzar adalah perbmtan taat, dan hendaknya dilaksanakan

denganperbmtantaat,.......... ...... 181

Masalah: Abu Al Qasim berkata: Barangsiapa bemadzar dengan

Pasal: Ketika seseorang bemadzar hendak memberi sedekah (sebagian

kekayaan yang dia keluarkan karena berhamp ridha Allah ............... 185

Pasal: Tatkala seseomng bemadzar h€ndak menyedekahkan
kekayaannyadalam jumlahtertenfu, ............. 186
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Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila seseoftmg bemadzar hendak
berpuasa, ..187
Pasal: Apabila dia l€rnah karena halangan Sang datang s@ara
tiba-1iba,................ .... 190

PasaL Apabila dia bemadzar selain puase\ contohnyashalat dan ibadah
lainpngsejenis, ......... 191

Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila seseomng berhadzar

Pl@, ...........;.... .......192
Masalah: Abu Al Qasim bed<ata: Tatkala seseorang bemadzar hendak
berplanlokimenujuBaitullahAlf{aram, ...... 193

PasaL lalu apabila seseorang bernadzar hendak menunaikan ibadah
hajisarnbilberkendaniaan, ............ 1.98

Pasal: Tatlola seseorang b€rnadzar h€ndak b€rjalan leki atau

PasaL Tatkala seseorang bernadzar tsrdak berjalan kaki keTanah
Suci atau lapangan luas yang rnasuk kaunsan Tanah Suci, ........ ......207
PasaL Apabila seseomng bernadzar hendak b€rjalan kaki ke Baitullah 203

Pasal: Apabila seseorang bemadzar hendak berplan kaki keMasjid
Nabi $ atau Masjidil Aqsha, ........204
Pasal: Tatkala seseomng bemadzar shalat di Masjidil Haram, ...........zOG

PasaL Apabila dia mernbatalkan (tidak mernenuhi perqBratan sah
ibadah haji) haji yang dinadzari dengan cara berjalan lmki, ........ .......207
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Tatkala seseomng bemadzar hendak
mernerdekakanseorangbudak (rqafullt, ......207
Pasa[ Tatkala seseoftrng bemadzar hendak manyembelih hewah
hadyu .......209
Pasal: Apabila seseorang bernadzar meny€rnbelih hewan hadfl,
rnakadiatmjib mengantallrannya .2L2
Pasal: Apabila seseomng bernadzar hendak mernpersernbahkan
heunn hadytkeselain Makkah, ...213
Pasal: Apabila seseomng bemadzar menyernbelih hewan di lt{akkah, 215

Masalah: Abu Al Qasim berkata: Thtlrala seseorang bernadzar puasa

sebanpksatubulan ...215
PasaI Ada dua riwagratSnng diriwaptkan dari Ahmad tentang kasus

seseorang lrang bemadzar hendak menunaikan ibadah haji tahun ini, 218
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kisaL Apabila seseomng be*ata, "Berpuasa sebanyak safu bulan
uajib bagikuterhadap Allah.", ......2L8
Masalah: Abu Al Qasim Al Khiraqi berkata: Thtkala seseorang
bernadzar hendak berpuasa pada hari si fulan tiba dari bepergian
jauh,........ .2L9
Pasa[ Apabila seseorang bed{ata, "Puasa pada hari raya ini wajib :

Masalah: Abu Al Qasim Al lGiraqi berkata: Apabila kedatangan
si fulan bertepatan dengan safu dari beberapa hari Tasyriq , ...........,225
hsal Apabila seseorang bed<ata, "Rnsa pada hari kedatangan

Pasal: Thtkala seseorang bemadzar hendak berpuasa selama safu
tahun tertenfu, rnaka bulan Rarnadhan tidak masuk dalam

.228
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila seseorang bemadzar hendak
berpr.rasa safu bulan berfurut-trrrut ...............23t
Pasal: Apabila dia telah menjalankan puasa satu bulan seiak aunl
bulan, .......233
Pasal: Apabila seseorang bernadzar ptrasa safu bulan laman1a,... .....234
Pasal: llatkala seseomng bemadzar puasa beberapa bulan larnan5n
secam berfurut-furut,:..........................................................i... ...237
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Tatkala seseoftmg bernadzar
hendak berpucsa satu bulan tertentu (Sya'ban misalnya), ................238
PasaL laluapabiladiamendadakgiladisepanjangwakfusafubulan'i{
pngtelahditenhrkanunhrkmenunaikannadzar, ............ 240
Pasal: Kalau seseomng be*ata, "Ibadah haji pada tahun dimana aku
hidup ini wajib bagiku terhadap Allah", .........24L
Pasal: Kalau seseorang bernadzar puisa safu bulan tertenfu (Rajab

misaln5a), ..242
Masalah: Abu Al Qasim bed<ata: Apabila seseorang bernadzar
hendak berpuasa lalu dia meninggal sebelum sernpat menunaikan

Pasal: Apabih seseorang bernadzar hendak melakukan thawaf
(mengitari Baitullah) dengan keernpat anggota tubuhnya .. 248
Fasal Apabila seseorang bemadzar puasa dalam vrrakfu yang sangat
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Pasal: Benfuk pemyataan nadzar contohn5n dia berkata, "Mengerjakan

amal ibadah ini (puasa misalnya) waiib bagiku terhadap Allah" .........25O

PEMBAHASAI.I PERADIIAI{ .......... 252
Pasal: Penegakan hukum (Al @dlnltermasukamal perbuatan

h,rdhu ldfayah. ....-.---.- 254

Pasal: Dala,rn bidang penegakan hukum ini tersimpan ancalnan yang

berat dan dosa besar bagi omng Snng tidak mampu ....... 255

Pasal: Manrlsia dalam masalah bidang penegakan hukum ini te6agi
tigakelompok .............256

Pasal:Hakmbolehmenerimatunianganhidup. .............260

Pasa[ Jika kepala pernerintahan tatinggr (al irlrnnlttinggal di ibukota

n€{Fftr, ......262

hsal: Tatkala imam hendak mengangkat seomng hakim, ................ 263

Masalah: Abu Al Qasim berkata, Hakim tidak boleh diberi mandat

kekuasaan kehakirnan sampai dengan dia menlandang status omng

5angbalig, .266
PasaL Hakim tidak disyamtlon harus seorang lnng pandai

tulis-menulis (katib; sel<retaris). ......276

Pasal: Sehanrsnya hakim hanrs seorang png tegas [<uat), tetapi tidak
kerasataulrasar, .........276
Pasalr Seomng hakim boleh menghardik pihak yang berselisih, k€tilo
dia menolak unhrk diadili, ............. ...............277

Pasal: Apabila imam hendak seseorang unfuk
melaksanakan fugas kehakirnan (unrsan hukum dan pengadilminl, .....278

Pasal: Thtkala hakim telah duduk di persidangannya ........284
PasaL Kernudian hakim memeriksa perkara png berhubungan dengan
parapenerirnawasiat. .290
Pasah Kernudian hakim mernqiksa pertara terlGit parawali arrnnah

Fngdiargkathakim. ..292
Pasal: Kernudian hakim memeriksa pe*ara terkait urusan
pengelolaan sesuafu 5nng terpisah dari p€rniliknlp ladh4haual darr

barangternrnn .......-...292

Masalah: Abu AI Qasim Al lhiraqi ba'kata: Flakim sebaiknya tidak
mengadili perlrara di antaradm ....293
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Masalah: AbuAl Qasim berkata: Tatkala hakim menghadapi perkam
png menyrlitkan dirinya dalam mernberikan putusan hukum jenis
perlramtersebut, ........ ................295
PasaL Muq/au/arah di sini tujuannya adalah untuk menggali berbagai
sumber hukum 5nng menjadi landasan pertimbangan putr.rsan

PasaL Para pengikut rnadzhab kami menlntakan, "Danju*an pam
ularna dari berbagai madzhab ikut hadirdi pengadilan ..... 300
Pasa[ Sehanrsn5n tnkim menghadi*an para saksi Snng dia bufuhkan
keterangannSra di pengadilan, ..i............. ....................... 301
PasaL Tatkala hakim menernukan p€rsoalan baru yang muncul di

"""""""" 302
Pasal Thtkala muncul perkara baru, rnaka hakim hanrs merneriksanlra
dalaml(tabullah, ........303
Masalah: Abu Al Qasim trerkata: Seorang hakim tidak boleh mengadili
perlora ber{andaskan pengehhuanrrya .......... 304
Pasal: ndak ada perbedaan pendapat dalam hal bahwasaqn seoftmg
hahmdibolehkan mengambil putusan hokum.........:...................... 310
Masalah: Abu Al Qasim bedota: Seorang hakim tidak dibolehkan

Pasa[ Tatkala ijtihad sborang hakim perubahan sebelum
memutuskanperkam, .316
Pasah Seorang hakim tidak wajib meninjau kenrbali sejumlah
keputusan hakim png telah ditetapkan sebelumnln ........ 317 1

Pasa} futusan hakim tidak mernbicamkan suafu perkara di luar siht
atau keadaan 5nng ted<andung di dalamnya (tidak ped<ara

Pasal Tatkala seseomng mengadukan kqahatan orang lain kepada
trakton, .......323
PasaL Pihak5rang diadukan kepada hakm atas kejahatanpng
dilahkannya ..............327
Pasal: Jika seseomng menggugat hakim yang telah dicopot

iabatannf .................331
PasaL Jika seseorang melayangkan gugatanterhadap dm oftmg
sa1si,........ .333
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ft{u*fun, Abu Al Qasim berkata: Ketika seseorang yang identitasnya

tidak dikenal oleh hakim memberikan kesaksian di hadapanngn, .. .... 334

Pasal: Al Qadhi menyatakan, bahrara hakim harus mengetahui

kdslarnan sals| ....-,.................:...... .........-.- 341

Pasa[ Tatkala seseorang yang tidak diketahui identitasnya

mernbrikan kesaksian di depan hakim' ...:.......--... ----.--- 342

Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila dua orang men5ratakan adil

salsitersebut """"""" 344

Pasal: Penilaian cacat dan adiln5n saksi tidak dapat diterima kecmli

bersumber dari dua orang. .--.-.--.- 344

Pasal: ndaklah cukup han5n mernberikan pemyataan, "Aku tidak'
mengetahui diriryn kecuali selalu berprilaku baik". .-.-..--.347

Pasal: Pam mujtahid madzhab kami menyatakan, "Pemyataan siht adil

salrsi tidakdapat diterima. .-..-.--.--.347

PasaL Pemyataan cacatrya sal$i tidak bisa diterima kecuali dapat

dibuktikan dalam bentuk perbuatan. ............- 348

PasaL Thtkala pihak tergugat mampu mendatangkan bukti, ..----....---. 352

Pasal: Pern5ntaan cacat dan adil seorang saksi dari kaum Perempuan

Pasal: Pernyataan cacatrya seorang saksi dari pihak yang berselisih

Pasal: Persaksian mereka lnng tidak dikenal alamat tinggaln5n tidak

dapatditerima .....-.-....353

PasaL Ahrnad menyatakan, "Sebaiknya hakim mernpertanyakan

segalahal.. - 354

PasalHakimtidakdibenarkanmenenhrkanpamsaksi, --. 354

Pasal: Tidak masalah hakim menasehati kedua onlng saksi. ............. 355

Masalah: Abu Al Qasim berkata: dan paniteranya adalah seorcmg

5nng adil, .........:...... -..357

Pasal Tatkala dua pihak yang berselisih melaporkan kasr.rsnya kepada

haldrrL .-..--. 359

Pasal: Sebaikn5n biaSn pembelian kertas unfuk mencatat berkas

perkamgugatan .-....--.367
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Pasal: Thtkala dua pihak5nng berselisih melaporkan kepada hakirn,

lalusalah seorang dari mereka menufurkan ....367
Pasal: Jika ada seseorang menuntut hakim, ... 369
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Hakimtidak diper{<enankan

Pasal: Sedangkan praktik suap dalam kasus hukum dan suap 5rang
diterirna seomng pejabat, hukumnln haram tanpa ada perbedaan
pendapat. ..372
Pasal: Tidak patut bagi seokmg hakim melakukan praktik jual beli
saara langsung. ......... ................ ................37 4
Pasal: Hakim boleh menghadiri undangan unlimah. ....... 37 6

Pasal: Hakim boleh menengok orang sakit, menyaksikan jenazah, .... 377

Masalah: Abu Al Qasim be*ata: Seorang hakim harus bersikap adil di
antara kedua pihak yang berselisih, ............... 378
Pasal: Tatkala pam pihakSnng mendatangi hakim jumlahn!,a amat
banlnk, .....384
Pasal: Jika para musafir dan para pihak 57ang bertenrpat tinggal
menetap datang secara bersarnaan ................ 386
Pasal Ketika kedua pihak maju ke depan hakim se@ra bersamaan, . 388
Pasal: Hakim tidak boleh menerirna gugatan kecuali ped<ara gugatan

5nng konkrit, kecuali dalam perlram rrnsiat dan pengakuan suatu
pefuuatan. .389
Pasal Tatkala pihak penggugat telah menyampaikan gugatannya

secamfuntas ..............393
Mmalah: Abu Al Qasim berkata: Tatkala hakim memufuskan perkara
seseorang yang berada di luarwila5nh kerjanya .............. 404

Pasal: Jika hakim membuat surat tentang adanp saksi atau
pengakuan berkenaan dengan utang, rnaka surat tersebut boleh
dit€rirna, ....410
Pasal: Jika seseorang telah menerima haknya dari pihak terhukum,
lalu pihakterhukum memohon kepada hakim yang telah memutuskan
pe*arany4 ................4L2 +

Pasal: Surat dari hakim sebuah kota di perbatasan wilayah negara ke

E,rrn kota di wilayah pe6atasan H*ya, ..........:.......... 413
Pasal: Konsep Pembuatan Surat Hakim ......-. 4L4

@I - AI Mughni



Masalah: Abu Al Qasim bed<ata: Sumt hakim tidak dapat diterima
kercrrali tdah dipersaksilan di hadapan dua omng yang adil, -...... ...... 417

Pasal: Perubahan Keadaan Hakim...... ....-.-...424
Masalah: Abu Al Qasim bed<ata: Terjemahan bahasa orang asing yang
mengajukan perkaranya kepada hakim .......... 428
Pasal Ketenfuan 5nng berlaku dalam masalah pemberitahuan perkara,
sumt-menyumt ...........431
Masalah: Abu Al Qasim berkata: Tatkala seorang hakim telah
dipecat, .....431
Pasal: Sedangkan jika dia mernberikan pemlntaan pada saat dia masih
berlnrasa,.. .433
PasaL Jika hakim mernberikan informasi terkait pufusan hukumnya
di luar wila5nh kerjanSn, .............. 435
Pasal: Tatkala imam telah mengangkat seomng hakim, kemudian
dia meninggal dunia, maka hakim tersebut tidak terpecat dari
jabatannya .436
Pasal: Imam berhak mengangkat peiabat 5nng berwenang mengadili
perkan..... ................439
Pasal Imambolehmelimpahkan kepadahakimuntuk
mengadili perkam secan urnurn di wilaSnh kerja yang tertatas ........ 441
Pasal: Thtkala imam memberikan pemSntaan, "Siapa yang memeriksa
perkara hukum yang berasal dari si fulan dan si fulan, ..... 443
Pasal: Imam tidakboleh melimpahkan kewenangan mengadili perkara
te*radap seseomng dengan syamt dia mernberi keputusan perkara .. 444
Pasal: Jika imam melimpahkan n terhadap seseorang

unhrkmengangkathakim, ............ 445
Pasal: Hakim tidak dibolehkan mernberi keputusan hukum untuk
dirinlnsendiri, ...........445
PasaL Thtkala dua omng mengajukan persoalan hukum terhadap

Pasal: Al Qadhi berkata, "Kepufusan seseomng lrang diminta memberi
kepufusan oleh mereka dalam sernua perkara bersif'at mengikat, ...... 450

Masalah: Abu Al Qasim berkata: Hakim boleh memberi keputusan
ped<ara terhadap pihak gnng tidak hadir, . .. . .. . 45 1

Pasal: Hakim tidak boleh menjatuhkan keputusan kepada pihak 5ang
tidakhadir, ...............454

AI Mughni - EI



Pasal: Jika ada saksi 5nng mernbuktikan kebenaran patuatan pihak
yrang tidak hadiratau perbuatan pihakFng belum mukalaf
(baligberalol) .............. 455
Pasal: Kesimpulan png tampak dari pemyataan Al Khiraqi , ............ 456
PasaL Sedangkan pihak tergugat yang berternpat tinggal menetap
di daerah tersebut atau tak jauh dari daerah tersebut, ...... 457
PEMBAHASAN PEMBAGI.AN HAK MIUK BMSAIvIA .. 60
Masalah: Abu Al Qasim bed<ata: Thtkala dtra omng rekanan Spng
terlibat kepernilikan nnng terbuka (nblatau lainnya mendatangi

PasraL Pernbagian barang png ditaksir menggunakan takamn dan
timbangan dari be6agai jenis rnakanan dan jenis lainn1a,................ 463
Pasal: Lalu jika di antam rekanan ifu ada gabungan kepernilikan
berupakain, hewan .....464
Pasal: Pernbagian (@mahl adalah pernisahan hak milik dan
membedakan salah safu dari dua bagian dari bagian yang lain. .........467
Pasal: Persalsian dari pihak pernbagi tednit pernbagian hak rnilik

Masalah: Abu Al Qasim berkata: IGlau salah seorang dari kedm
rekanan merninta rekanannya ...... 469
Pasal: Ketika di antara dua orang terlibat kepernilikan sebmh blok
hunian(supertlok) ......,479
Pasal: Jika di antara kedtn rekanan terlibat kepernilikan bersama
sebuah superblok atau /rrlan(ternpat penginapan pam musafir; hotel)
pngsangatbesar, ......481
Pasal: Jika di antara mereka berdua terlibat kepemilikan sebidang
tanah, png dapat dilakulcn pernbagian ......... 483
Pasal: JilG di permukaan tanah turnbuh tanaman
(angguratau€njelai), ...487
Pasal: Tatkala di antam kedtn rekanan terlibat kepernilikan tanah,

3ang harganSn mencapai seratus dinar, ......... 489

dilakukan pernbagian, maka kesenrua baglan dilakukan proses
pengundian ................49L
Pasal: Kedua rekanan diperkenankan melakukan pembagian sendiri, 499
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Pasal: Imam harus menyediakan gaji pernbagi dari baiful
mal(APBN) ................500

Pasal: Upah pembagian ifu dibagi di antara mereka berdua, sekalipun
salah seomng dari mereka berdua adalah pihak yang menunfut

tersebut. ...5O2
Pasal Jika salah seomng dari kedua otang 3nng telah inenerima
bagian menggugat bahunsanSa telah terjadi kesalahan dalam proses

PasaL Thtkala kedm relonan telahmendapatkan bagian

rnasing masing ...-........ 505

Pasal: Jika pada perolehan salah seomng dari rnereka terlihat ada

cacat Sang tidak dia ketahui sebelum pembagian ............ 507

Pasal: Jika kedua rekanan menunfut penrbagian dua buah supe$1ok.508

Pasal: Tatkala pam ahli waris telah mernbagi-bagi harta peninggalan si

rnaylt, ........509
PasaL Jika salah seorang dari kedua rekanan merninta memanfaatkan
hak milik bersarna secara suka rela ............... 510

Pasal: Ahrnad, dalam masalah seltelompok orang yang melakukan
pembagian sebuah supertlok, ...... 513

Pasal: Ahrnad berkata, "Seorang a5nh dan penerima wasiat berhak
melakukan pembagian keka3nan seoftIng anak kecil bersama

................ 515
Pasal: Kekuasaan kehakiman tidak mencukupi kecuali berdasar{<an

pengangkatan imam atau pemberian jabatan tersebut oleh irnam

"""""""" 516

Pasal: Abu Al Qasim bedrata: Hakim hanrs memberikan pesan

kepada para wakil dan sejumlah orang tertenfu di depan pintunya... . 5L7

Pasal: hnu AI Mundzir berpendapat, "Hakim makruh mengeluar{<an

fatua dalam berbagai masalah hukum." ........ 518
KITAB KESAKSI.AN ........ 519
Pasal: Kesaksian dan pelalcanaanryn diindikasikan merniliki hukum
fardhu kifatah ............52L
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi be*ata, "Tidak diterirna kesaksian

dalam un$an zina kqguali dari empat oftmg lelaki yang adil, merdeka,

dan muslim.' ............. .......-......-.525

Al Mughni - EI



Pasal: Tentangpengakuanberbuatzina .........526
Masalah: Abu Al Qasim Al l{harqi berkata, "Tidak diterima kesaksian

atas apa png dilihat oleh kaum pria png kurang dari dm .... ........... 527

Pasal: Al i'se,rlan1sulit mernbaSar utang atau tanggungan lainrya) .. 530
Pasal: Dua macam (perkam; qubhlyartu hududdan qishashldan
bukan ttqubh[seperti nikah dan thalak]) ........:..... ........ 531 i
Masalah: Abu Al Qasim Al lGarqi bedotai "Tidak diterima (kesaksian)

dalam urusan harta kurang dari seorang lelaki dan dua wanita, ........ 533

Pasal: Mayoritas ulama berpendapat bahwa kaetapan (unrsan) harta
bagi penunfutqla harus berlandaskan pada seorang saksi dan
sumpah .....535
Pasal: Al Qadhi be*ata, "Dbolehkan bagi seseorang bersumpah
terhadap sesuatu Snng tidak dibena*an menggunakan kesaksian

Pasal: Seluiuh tempat (berbagai urusan) dapat menerirna seorang mksi
lah-lald dan sebuah sumpah, ....... 540

PasaL Ahmad berkata, "sunnah telah menetapkan bahwa hendakryn
(seomng haldm) mernberikan putusan dengan sebuah sumpah......... 540

Pasal Kesaksian dua orang wanita dan sumpah seorang penunfut

tidakdapatditerirna ....541
Pasal: Apabila seorang lelaki menuduh lelaki lainqn telah mencuri
(hTta) sampai zbha6dari ternpat pengarnananqn (hirdt, ................. 541

Pasal: Jika seomng budak perernpuan mengaku kepada seorang

laki-lakibahwa dia adalah ibu dari anak laki-laki tersebut, .544 i

Pasal: Apabila seorang lelaki mengaku tdah mernrnberikan t:rrk khulu'
kepadaisfoiqa, narnunishin3n mengingkarinya ............ 545

Masalah: Abu Al Qasim Al l&arqi bedota, "Kesaksian seorang

wanita gnng adil dapat diterimatethadap segalasesr.rafu5rang tidak

Fasal: Apabila iru shahih,rnaka setiap ternpat 5ang lorni l<atalon'
diterirna di dalamnla kesalrsian kaum uanita secam menyendiri, ...... 547

Pasal: Apabila seorang lelaki bersaksi dalam unrsan tersebut........... 550 t

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Siapa saja 5nng
mendapatkan kewajiban unhrk mernberikan kesaksian, ... 550
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Pasal: Barangsiapa memiliki (hak) kh!,ah, malra dia tidak berhak
trnfukmengambilupahEtas kesalrsiannln ......552
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, 'Segala sesuatu yang

didapati olehseseorang, ........... ... 553
Pasal: Apabila dia mengenali 5rang dipersaksikannya, baik namangra,

orcrngnya (matan5n), maupun nasabn5a. ........................ 556
Pasal Kedudukan wanita sebagaimana kedudukan lelaki, ................ 556
Pasal: Apabila salsi mengetahui khatr5ra, Iramun dia tidak
menyebutkan bahwa dia bersaksi dengan hal tersebut .................... 558
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Berbagai kabar 1nng
muncul bed<enaan sesuatu dan informasinya mernberikan ketetapan di
dalamhati, ......... .......559
Pasal: Apabila di tangan seseomng terdapat sebmh rumah atau

ternpattinggal .............564

Pasal: Apabila seseorang mendengar seomng lelaki berkata kepada

Pasal: Apabila dua omng png adil bersalsi bahwa si fulan meninggal
dengan meninggalkan si fulan, ......566
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Bamngsiapa dari
kalangan pria atauwanita ....-........567
Pasal: Secam zhahirperl<atanAl l$imqi menunjukkan bahwa
kesalrsian omng badui atas omng desa,........ .576
Masalah: Abu AI Qasim Al Iftarqi b€rkata, 'Adil adalah orang lnng
tidak tampak dari dirinya sebuah keraguan." ............. .....577
PasaL Dari segi permainan; seluruh permainan Snng di dalamnp
terdapattaruhan.............. ...,.:.-......--........... 583
Pasal Cafur kedudukannya sarna seperti dadu dalam
p€rghnmrnanntn ........585
PasaL Orang 5nng b€rrnain bunmg merpati dengan
menerbangkannya ......589
FasaL Perlombaanyangdiq/ariatkanadalah kudaatau
h6r/an1ain.......... .......590
Pasal: Pernbahasan tentang Hiburan ............. 591

PasaL Pe,rtedaan pendapat dalam hal npnyian .............. 596

Pasal Al huda-nyarryan oftmg 37ang mengendarai unta dalam

ffialanan-hukumnyamubah, .......i........... 600
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Pasal: Sgrair kedudukannSn seperti perkataan, baiknya seperti baiknya
perkataan, dan burukryra seperti bunrknya pe*ataan .... 601

Pasalt MernbacaAl Qur'an dengan Dlagulon. ............... 607

Pasal: Tidak diterima kesaksian ath-thuhili(omng yang datang ke

acara jamuanmakantanpadiundang) ...........612
Pasal: Siapa saja yang meminta, padahal dia tidak dihalalkan untuk I

merninta, dan dia sering melakukan hal ter-sebut ............. 6L2
Pasal: Siapa saja yang melakukan sesuafu hd furu'yangmasih I
menjadi perdebatan di kalangan ularna, .........6L4
Masalah: Abu Al Qasim Al Iftarqr berkata, "Dibolehkan kesaksian

ormg-omng kafr dari kalangan Ahli Kitab........ .............. 6L6
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Tidak dibolehkan
kesaksian mereka (orang kafir dari Ahli Kitab) dalam urusan lainnya
(selainwasia0." ............. ..............622

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi be*ata, "Tidak diterima kesaksian

or€rnglangberpe*ara ................625
Pasal: Orang yang bersaksi atas seorang lelaki dengan suatu hak
(kebenaran), lalu orang yang dipersaksikan itu menuduhnya ..........-.. 627

Pasal: Apabila seorang teman bersaksi unfuk temannya dalam urusan
yang mereka tidak berserikat di dalamnSn ...... 530

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqr betkata, "Tidak diterima kesaksian

omng yang dikenalsering melakukan kekeliruan dan lalai." .............. 631

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi be*ata, "Diterima kesaksian omng
gnng buta apabila dia yakin dengan suam (5nng didengaqfl." ........ 631 Y

Pasal: Apabila dia bhammLrl(menanggung) kesalsian atas suafu

perbuatan, .634
Pasal: Tidak diterima kesaksian orang bisu dalam keadaan apa pun.. 635

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Tidak dibolehkan
kesaksian kedtn omng fua serta garis keturunan ke atasnln ............ 636

Pasal: Kesaksian (memberatkan) salah safu dari keduanya atas yang

lainn5ra ......639

Pasal: Apabila dua orang (anak) bersalsi dengan thalak ibu keduanla,
atau tuduhan berzina suaminya unfuk dirirya...... ...........540
Pasal: Kesaksian seomng lelaki r-rnfuk anaknya dari sepersusuan

dibolehkan, begitu pula kesaksian unfuk a5nhnya dari sepersusuan .. 641
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Masalah: Abu Al QasimAl Kharqi berkata, "Tidak diterima kesaksian
seorcmg majikan untuk budaknSTa, tidak pula seorang budak untuk
rnajikann5n." ............. ................. O+f
Masalah: Abu Al Qasim Al l$arqi berkata, 'Tidak diterima
kesaksian seomng suami bagi isfuiry7a, dan kesaksian sOomng isti
bagisuamirya.".............. ............................642
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kesaksian seomng
saudara unfuk saudaranln dibolehkan.' ...,.......-. -..........644
Pasa[ Kesalrsian seorcmg paman (dari afh) dan anaknya , ............... 645
PasaI Kesaksian seorang ternan untuk ternanngn ........... 645
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi Hata, "Kesaksian seorcrng

budak dibolehkan dalam hal apa pun, ......... ..646
Pasal: Diterimanlp kesaksian seorang budak dalam unrsan-unrsan
selain hududdan qishash ............................646
Pasal: Kesaksian (budak) tidak dapat diterima dalam urustm hudud,
sementam dalam urusan qishash tadapat dua kennrngkinan ........... 649
Pasal: Dteriman5n kesaksian seorang budak wanita sebagaimana
diterimanya kesaksian seorang wanita merdeka dalam urustrn
tersebut .....649
Pasal: Hukun mukatr6(seomng budak berjanji membayar sejumlah
harta kepada majikannya sebagai pengganti kebebasannya), ............ 650
Masalah: Abu Al Qasim Al lGarqi berkata, "Kesaksian seorang anak
yang berzina dibolehkan dalam unrsan zina dan lainnya.".........-...... 650
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi b€t*ata, "Apabila seorcrng pu:u:a
bertobat, maka kesaksiannln diterima." ........ 652
PasaL Omng Snng melakukan tuduhan (qadafidalam pencelaan,

maka kesal$ian dan riwayanya ditolak hingga dia bertobat .............. 657
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Tobatrya adalah
mendustakan dirinya sendiri." ...... 658
Pasal: Setiap dosa meunjibkan pelakunp untuk bertobat dari
perbutantersebut.... ..660
Pasal: Secara zhahirperl<abanAhmad dan Al Khimqi menunjukkan
bahwa shalihnya amalan tidak dijadikan sebagai acuan ... 665
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa b€rsaksi
dengan suafu kesaksian pada saat dia tidak adil, ............. 668
Pasal: Apabila seomng majikan bersal$i untuk mukatibnya,............- 670
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Masalah: Abu Al Qasim Al l$arqi beNtata, "Namun apabila dia
tidakbersalrsidengankesaksiantersebut......... ..............671

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "seandainya dia bersalrsi
dalamkeadaan adil, .......... j..,.. ............... j....672

Pasat: Apabila keduanln menrberikan kesaksian, sementara keduanln
pada saat itu omng yang be*rak flayak) mernberi kesalrsian' ............. 67 4
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi be*ata, "Kesaksian omng png adil
atas kesaksian orang 5nng adil dibolehlan dalam hal apa pun, ......... 675
PEml pertama: Kesalsian atas kesalrsian dibolehkan menurut ijma
ularna....... .675
Pasal kedua: Kesaksian tersebut diterima dalam unsan harta dan
segalasesuafuyangfujuannlnadalahharta........ ...........675
Pasal ketiga: Berkaitan dengan qnmt-q,raratrya, ada tiga qprat: ...... 678
Pasal: Thta cara pelaksanaan jika dia telah mernperhatikan kesaksian
secamlangsung ............i... ..........685

PasaL Terdapat perselisihan riv.ralnt dalam hal qpmt khamis, pitu
laki-lah dalam saksi-saksi pendukung ..:............. ............ 686
Pasal: Setiap saksi dari dtn saksi utama dibolehkan untuk bersaksi
atas saksi pandukung .. 688
Pasal: Jika dua orang saksi utama telah bersaksi atas suafu kebenaran,
kernudian dua orang saksi pendukung bersaksi atas kesaksian saksi

utamayang lain .......... ................69L
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Harus bersaksi atas omng

5nng telah didengamya mengakui suafu kebenaran, ........................ 691

Pasal: Jika dua oftmg saksi telah menghadiri perhifungan antam dua

omng ...............; ........694
Pasal:Hak-hakterbagimenjadiduaienis.....................i.................694

Pasal: Barangsiapa merniliki kesalsian untr-rk manusia.... . 696
Pasal: tafazh kesaksian yang harus digunalon ketika
meryampaikannya ......698
Masalah: Abu Al Qasim Al l(harqi bedota, "Kesaksian al mustakhfi'

Masalah: Abu AI Qasim Al Kharqi bettata, "Jika seseorang
meninggal dunia dan meninggalkan duaomng anakserta uang dua

mtusdirham ...............700
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Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seseomng
duniadan duaoranganak ........703

Pasal: Jika salah seorang anak si mayit telah bersumpah dengan
saksinla ... 705
Warisanmenjadihakahliwaris ....... .............706
PasaL Jika seomng mayit meninggalkan tiga omng anak dan dua
orangaph .708
Masalah: Abu Al Qasim Al l(harqi berkata, "Barangsiapa telah
mengajukan suafu dakwaan dan menyebutkanbahr,va buktinya ifu jauh
darinp, ....7Ls
Pasal: Apabila pendakrua telah meminta unfuk mengurung terdakvra, 7L6
Pasal: Apabila pendakrra telah mendatangkan safu omng saksi,
dan saksi itu tidak bersumpah dengannya ......7 L7
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Sumpah yang menjadikan
omnglrang dipinta bersumpah .....7L8
Pasal Sumpah dianjurkan dalam hak setiap terdakv.ra, baik muslim
maupun l€fir, baik adilmaupun fasik, baik perernpuan nraupun
lal+lah .....722
Terdalua png bukan muslim ......724
Pasal: Ibnu Al Mundzir berkata, "Kami belum pemah menemukan
ulama yang meuajibkan bersumpah dengan Al Qur'an ..73L
Masalah: Abu Al Qasim Al l(harqi berkata, "seomng pemberi utang
harus bersumpah atas apa 5nng dimilikinya dengan cara tegas, ........732
Pasal: Ibnu Abu Musa bedota, "Terdapat perselisihan pendapat
ImamAhrnad tentang omng Snng menjual sebuah barang kemudian
pembelin5n menunjukan adan5ra aib atau cacat pada bararig ifu, ...... 735
Pasal: Barangsiapa diminta bersumpah dan dia jujur di dalamnya, atau
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Bab: Sumpah

. t827. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Sumpah

dikembalikan pada niat.

Matsudnya, sumpah dalam Islam dibangun berdasarkan niat

Snng dipasang oleh pelakunla. oleh karena ifu, apabila seseomng

bemiat dalam iumpahnya dengan segala sesuafu yang dikandungnya,

maka sumpahnya dihukumi seperti Snng diniatkan, baik niat sumpahnya

ifu sesuai dengan teks lafazh atau pun berbeda de1San teks lafazh'

Sumpah yang sesuai dengan teks lafazhnya adalah seseorang bemiat

dalam sumpahnya dengan ungkapan yang jelas dan asli,

seperti niat dengan lafazh aam untuk maksud aam, se.dangkan dengan

lafazh muthlaq unfuk maksud muttrlaq, begltu juga dengan selnua lafazh

yang mudah dipahami.

Sedangkan lafazh suqrpah png berbeda dapat diklasifikasikan

dalam beberapa jenis, Yaitu:

Pertama, niat sumpah unfuk sesuatu png sifatnya aalr? namun

yang dimaksud adalah l<hash, seperti bersumpah tidak menyantap

dagrns dan buah, natnun 3nng. dimal$ud adalah dag,r,g dan buah

tertenfu.

Kedua, niat sumpah unfuk melakukan safu perbuatan atau tidak

melakukan satu perbuatan secara muthlaq, dan niat melakukannya atau

meninggalkannya pada waktu tertenfu, seperti bersumpah aku tidak
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tmakan siang, maksudnya hari ini saja atau aku tidak akan makan,

maksudnya saat ini saja.

Ketiga, niat sumpah untuk sesuatu yang tidak dipahami oleh

pihak yang mendengar, seperti kasus orang yang menakvuilkan

sumpahnya dengan penakwilannya sendiri.

Keempat, niat sumpah dengan sesuafu yang sifahrya khash

unfuk sesuatu yang sifatnya aam, sepertr bersumpah aku tidak akan

memberi minuman kepada si fulan ketika haus, yang maksudnya adalah

memboikot sernua barang miliknya dari si fulan atau aku tidak akan

mernberikan perlindungan kepada isffiku di dalam rumah, lnng
rnaksudqn adalah tidak menggauli istin5p di sernua tenrpat tinggalnya;

atau seseorang bersumpah fidak akan mengenakan pakaiannya, gmg

maksudnSn adalah menghentikan secara total penggunaan pakaian dan

harganya.

Berdasarkan inilah Imam Malik berpendapat. Sementara Abu

Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa niat dan sebab yang

melatarbelakangi niat yang berbeda dengan lafazhnya' tidak bisa

dijadikan sebagai acuan atau standar, karena melanggar sumpah adalah

tndakan 57ang bertolak belakang dengan akad atau konbak yang

diucapkan saat sumpah. Sumpah sendiri memiliki lafazh tertenfu. Selain

ifu, jika niat saja tidak bisa mernbuat sumpah dianggap sah, apalagi

dengan pelanggaran terhadap sumpah.

Menurut kami, seseomng boleh bemiat dengan lafazh yang

mengandung makna sumpah dan secara bahasa, ia boleh diucapkan

dengan ungkapan tertenfu, sehingga sumpah yang diucapkan terarah,

seperti ungkapan yang baik dan indah. Selain itu, dijelaskan pula

kandungan makna lafazh bahwa dalam bahasa Arab, dibolehkan unfuk

mengungkapkan sesuafu yang aam (umum,/tidak terbatas) dengan

sesuatu yang l<hash (khususfterbatas). Allah S berfirman,
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oe 5K6-v -*j,t 5Fs <r-jJ\-t

"Dan orang-omng WnS l<arnu seru (sembah) selan Nlah tiada

mantpun5ai apa-apa walaupun setipis kulit ari-'(Qs. Faathir [35]: 13)

"Dan mqeka tidak aniag sdikit pun." (Qs' An-Nisaa' [4]: 49)

",Kendatipun ada, mael<a frdak akan membail<an sdikit pw

(kebjikan) kepada manusk'(Qs. An-Nisaa' [4]: 53)

l<ata At Qithmaartinya adalah kulit ari. Yang dimaksud di sini

bukan biii itu semata tetapi bahwa Dia tidak akan menzhalimi manusia

sedikit pun.

Terkadang ungkapan l,ang digunatGn bersifat aaln (tdak

tertentu), narnun png dirnalrsud adalah khash (tertenfu), seperti firrnan

Allah &, ,,(Yaitu) oftngomrg (lpns manaafi Allah dan Rasul) gttg

kepda mereka ada.omngomng tpng matgahkan." (G. Aall Imraan

E: 173) maksudnya adalah safu omng. "saunguhnSa manusia telah

mangumpull<an pasul<an untuk mayeftng kamd'(Qs. Aali Imman [3]:

-y3) malsudnya adalah, Abu SufiPn.

Dalam ayat lain Allah & berfirman, "Yang manghancurl<an

sqala sauatu dengan pq.intah Tuhannya'' (Qs. Al Ahqaaf 146l 251

tanpa menyebutkan langit, bumi dan tempat tinsgal manusia.

w,;615i'ls6$

*55;-\E$5
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Jadi, kefika sebuah atau lafazh mengandung

maknanln rnaka sumpah wajib dialihkan kepada makna tersebut, karena

Nabi $ bersaMa,

"%utguhrya bagi saamtg lnntnlah apa jang dia niatl<an.ul

Sdain ifu, juga karena firrnan Allah mengandung maksud

tertenfu k€trl<a teltukfi secarzr sah. Begifu pula dengan uctpan lainnln.

Pernyrataan "sesungguhnlra sumpah adalah findakan

menyalahi akad 1nng telah disumpahkan", menurut kami, ini pun seperti

yang telah dijelaskan, hanya saja sumpah yang dibuatrryn tergantung niat

yang dipasangny.a, sedangkan labztuqa dialihkan kepada rnaksud dan

niat tersebut, bukan niat itu sernata tetapi kandungan lahzh yang

diniatkan.

PasaL S5Tarat pengalilnn latazh surnpah kepada apa

lrang diniatkan-

Satah satu sgamt pengalihan hfazh sumpah keeada apa lang
diniatkan adalah cakupan rnakna latazh tersebut. Jika sesorang berniat

dalam sumpah dengan atau lafazh yang tdak rnasuk dalarn

cakupan malmangra, seperti tidak menyantap roti, dimana

yang dia rnaksudkan adalah- fidak masuk ke dalam rumah, rnaka

sumpahnla saat itu tdak boleh dial'rhkan kepada yang diniatkannya itu

sebab ifu adalah niat sernata 1nng tidak masuk dalam cakupan makna

lafazh, sehingga tidak berbeda dengan kasus otang yang" meniatkan

sestratu tanpa b€rsumpah

t Taldvilhfrb ini telah dikerrnrlmlon

6;11 u;t p.ct:
,r/
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1828. Masalah: Jika seseoftIng f,dak meniatkan

sesuatu dalam sumpahnya, maka dikembalikan kepada

alasan sumpah dan apa yang melatarbelakanginya.

Maksudnya, apabila seseorang tidak memasang niat ketika

bersumpah, maka perlu dilihat lagi(alasan sumpahn5n dan apa png

melatarbelakanginya. Kalau seseoftmg bersumpah fidak akan berkumpul

atau tinggal bersama ishinya lagi di rumahn5a, maka hal ini perlu dilihat

kembali. Kalau alasan sumpahnya ifu muncul dari emosi lantaran

membahayakan hak yang dimilikinya dari rumah tersebut, maka

sumpahnya tanpa dikhususkan (u"fuk ihr). Namun jika sumpahnya! itu

muncul dari emosi lantaran haknya yrang tidak terperinci dari pihak istui

dan tidak menimbulkan dampak apa-apa kepada rumah yang ditempati,

maka sumpah tersebut dikaitkan dengan selnu.r rumah ],ang

ditinggalinya bersama istrinya.

Begitu pula kasus seseorang lrang bersumpah fidak akan

mengenakan pakaian yang terbuat dari kafun atau woll jika alasan

sumpahnya itu adalah pakaian dari hasil pemberian dariryn kepada sang

istri, maka pemanfaatan atas penggunapn pakaian tersebut dalam

benfuk apa pun dianggap telah melanggar sumpah. Namun iika alasan

sumpahnya ifu karena kondisi kain yang kasar atau hralitasnya tdak

baik maka ketika dia mengenakanny'a tidak dianggap melanggar

sumpah.

Perbedaan dalam masalah ini seperti perbedaan dalam kasus

sebelumnya. Kami pun telah mengernukakan argumen tentang

keterkaitan sumpah dengan apa yang diniatkan seseofttng, dan alasan

atau sebab sumpah merupakan argumen atau dalil atas sebuah niat

sehingga sumpah, tidak bisa dilepaskan darinya.

Terbukti bahwa apabila firman Allah dituiukan unhrk sesuatu

secara khash (khusus), lantaran alasan aam (keumurnan), rnaka lang
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dijadikan (sebagai acuan adalah alasannya,) seperti tal':tshih yang

ditaapkan Allah pada penghamman atau pelarangan melebihkan enam

jenis barang, dimana hukum menetapkan bahwa ifu, berlaku unfuk

semua yang semakna dengannya. Begifu pula dengan ucapan manusia.

Jika lafazh sumpah ifu bersifat aam, dan alasan sumpah bersifat

khash,'-seperti orang yang diundang menghadiri jamuan makan, lalu

dia bersumpah tidak akan makan atau bersumpah tidak akan duduk-,
kalau sumpahnya memiliki niat ",maka sumpahnya ihr seperti yang

diniatkan, namun jika tidak ada niat, rnaka ada dua riwayat menunrt

pendapat Imam Ahmad, salah satunya menyatakan bahr,ra sumpah

tersebut dipahami kepada aam, l<arana Imam Ahrnad pemah ditanya

tentang pria yang bersumpah fidak akan masuk ke sebuah negeri

lantaran dia melihat kezhalirnan Snng terjadi di dalamnya, kemudian

kezhaliman di negeri ifu fidak lagi terjadi, maka Imam Ahmad

berpendapat, nadzar tersebut tetap diperruhi. Artinp bahwa orang yang

bersumpah ifu tidak boleh mernasuki negeri tersebut.

Alasan yang dikemukakann5ra adalah, jika lafazh pernbuat syariat

bersifat aam (umum) karerb sebab /<6as (khusus), maka 3nng harus

digunakan adalah lafazh yang bersiht aam, bukan sebab png bersifut

khash. begitu pula dengan zumpah 5nng dilontarkin oleh omng yang

bersumpah.

Al Qadhi juga menyinggung tentang'orang yang bersumpah

kepada isti atau budaknlra, dia fidak akan keluar kecuali dengan izin

dan resfu darinya, kemudian dia mernerdekakan budak tersebut dan

menceraikan istrinya lalu keduanln keluar tanpa izinnya, maka dia

dianggap udak melanggar sumpah. Sebab, kondisi yang terkait

mengalihkan hukum ucapan kepada dirinya (qarinatul hal tanqul hukmal

l<alam ila nafsiha). Orang tersebut sebenamya memiliki hak melarang

isfuinya dan budaknya ifu karena dia masih memiliki kaluenangan

terhadap mereka berdua.
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Dari sumpahnya ifu, seolah-olah dia ingin berkah, 'Kalian

berdua masih berada di bawah perlindungan dan ker,rrenanganku.'

Sebab lainnya adalah, sebab sumpah tersebut mengindikasikan

adaryra niat secara khash, seperti halnla indikasinya sqata aaln.

Seandainp orang tersebut bemiat secara khash, maka sudah pasti

menjadi khash. Begitu pula jika ada indikasi png mengacu

padaryn. Jika seseomng bersumpah kepada pegawai atau pekerianya

bahwa dia tidak boleh keluar kecuali setelah mendapat restu dan izin

darinya, kernudian dia mengasingkan diri atau bersumpah tidak mau

melihat kernungkaran kecuali dia melaporkannya kepada hakim,

kernudian dia mengasingkan diri, maka dalam kasus ini ada dua

pendapat ulama madzhab berdasarkan keterangan lfang telah

dikernukakan sebelumnln.

a) Sumpah tersebut tidak diberikan dengan findakan

mengasingkan diri pelakunYa.

Menurut Al Qadhi, ini adalah qiyas madzhab sebab apabila

sumpah berkaitan dengan objek yang dicirikan, maka sumpah tersebut

tetap terkait dengan objek tersebut meskipun cirinya berubah- Ini pun

mempakan salah satu pendapat ulama rnadzhab Syafi'i.

b) Sumpah tersebut diberikan karena tindakan pengasingan

pelakurgn- Ini adalah pendapat madzhab Abu Hanifah, sebab tidak bisa

dikatal6n, dia melaporkan kemungkaran kepada sang hakim, kecuali

iika dia berada di wilalBhn5n. Oleh karena itu, jika seseorang lrang

bersumpah melihat kemungkaran dalam wilaSah atau teritorialnSn, dan

dia bisa melaporkannya, n€unun dia belum melaporkannln hingga dia

pun mengasingkan diri, apakah dia dianggap melanggar sumpahnya?

Menanggapi masalah ini, ada dua pendapat ulama madzhab

png berkernbang, yaifu:
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a) Orang tersebut telah melanggar sumpahnya, karena peluang

unfuk melaporkan kemungkamn itu luput darinln, sehingga kasusnya

mirip dengan kasus yang meninggal dunia;

b) Orang tersebut tidak melanggar sumpahnya, sebab peluang

unfuk melaporkan kernungkaran ifu belum terjadi lantaran ada

kemungkinan orang ifu datang lagi kemudian melaporkannya kepada

hakim. Ini berbeda dengan orrng ydng meninggal dunia ketika itu, dia

dianggap telah melanggar zumpahnya sebab peluang melaporkan

perbuatan munkar tersebut telah leunt. Apabila yang bersangkutan

meninggal dunia sebelum bisa melaporkannln kepada hakim, maka dia

pun melanggar sumpahngra, lantamn waktt tryn telah leurat atau berlalu.

Kasus ini ada kemiripan dengan kasus orang png bersumpah unfuk

memukuli budaknya, kemudian pada hari itu juga sang budak tersebut

meninggal dunia, dimana bisa jadi dia tidak melanggar sumpahnya sebab

dia belum mendapat peluang unfuk merealisasikan sumpahnya,

sehingga kondisinya seperti orang ynng melakukan sesuafu karena

dipaksa.

Menurut kami, sumpah or.tng itu tdak diberikan dengan

tindakannya mengasingkan diri, kernudian dia melaporkannya kepada

hakim setelah pengasingan diringra, maka ifu dianggap baik.

Pasal: Jika alasan sumpah dan niat berbeda.

Dalam kondisi alasan sumpah dan niat berbeda, seperti kasus

suami ingin agar istrinya mernbuat pakaian dari kafun unfuknya,

kemudian sang suami bersumpah tidak akan mengenakan pakaian png
ditenun istrinya, sementam dia ketika ifu niat sumpahnya adalah

menghindari mengenakan paloian tertenfu, bukan menghindari

pemanfaatan hasil penjualan pakaian dan lainnln, maka niat dalam

kasus ini lebih diutamakan daripada alasan surnpah, karena niat seialan
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dengan maksud dan keinginan lafazh sumpah, meskipun sang suami

memasang niat dalam sumpahnya ifu safu jenis pakaian.

Seperti ini pula pendapat yang zhahir dari Al Khiraqi.

Sedangkan Al Qadhi berpendapat bahwa alasan sumpah yang lebih

didahulukan daripada niat, sebab lafazh sumpahlah png terlihat atau

yang nyata secara umutn. Selain ifu, alasan sumpah menguatkan

sesuafu yang terlihat atau nyata, karena alasan sumpah adalah harapan

atau keinginan, sedangkan kondisi zhahimya adalah mernbatalkan niat,

sehingga tidak bisa dialihkan kepada niat yang berbeda dengan sesuafu

yang tampak. Pendapat yang pertama lebih shahih, hanyalah dianggap

karena adanya indikasi yang mengacu pada maksud. Oleh karena ifu,

apabila alasan sumpah bertentangan dengan fujuan utama maka alasan

tersebut tidak dianggap, sebab keberadaannya seperti tidak ada,

sehingga yang tersisa hanyalah lafazh yang bersifat urnurn, sementara

niat mengkhususkannya berdasarkan keterangan yang telah kami

kemukakan sebelumnya.

t

1829. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Seandainya
seseoftrng bersuppah fidak akan tinggal di rumah 5;ang
ditempatinya, maka dia harus keluar dari rumah tersebut
saat ifu juga. Jika sampai terlambat keluar dari rumah
tersebut, maka oftrng tersebut dianggap telah melanggar
sumpah-

Maksudnya, apabila seseorang bersumpah bahwa tidak akan

tinggal di sebuah rumah, maka dia tidak boleh tinsgal di rumah tersebut.

Jika dia tetap tinggal di rumah tersebut usai pelafalan sumpahnln,

dimana dia mempunyai waktu unfuk keluar dari rumah tersebut, maka

dia telah melanggar sumpahnln. Sebab berlarna{amaan tinggal di

rumah tersebut sama halnya dengan awal dia tinggal di rumah tersebut.
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Apabila seseorang mengatakan, uaku telah menempati rumah ini

selama safu bulan" seperti kasus orztng ylang mengatakan, "aku telah

mengenakan baju ini selama safu bulan", maka menurut Imam Syafi'i,

kalau orang tersebut tinggal unfuk membereskan barang bawaannya dan

pakaiannya maka dia dianggap tidak melanggar sumpahnya, sebab

pindah rumah atau tempat tinggal dianggap sah kalau mernbawa serta

keluarga dan harta miliknya. Oleh karena ifu, omng 5nng bersumpah

sepbrti itu bufuh waktu memindahkan sernua barang-bamngnp dan

keluarganya hingga selesai.

Sedangkan menurut safu riwaSrat dari Irnam Malik, bahwa

apabila orang yang bersumpah itu tetap tirrggal hrmng dari sehari

semalam di rumah tersebut maka dia dianggap tidak mdanggar sumpah,

sebab tndakan menetapnya di rumah tersebut hanSn sebentar unfuk

memindahkan sernua harta bendan5n.

Diriwayatkan dari Zular, dia berpendapat bahwa omng tersebut

telah melanggar sumpah. Jika saat itu juga dia pindah, sebab dia harus

tinggal setelah melontarkan sumpahngn meskipun hanyra sesaat maka

ormg tersebut dianggap telah melanggar surnpah.

Pendapat ini tentunya ndak slnhih. Jika pelanggaran yang

dilakukan merupakan perbuatan png tidak bba dihindari dan tdak

dimaksudkan untuk sumpah, rnaka dia tdak diangsap telah

melanggar sumpah. Namun jika seseorang !,ang telah bersumpah

menetap di rumah tersebut selama unktu lnng mernungkinkan dirinya

pindah, maka dia dianggap telah melanggar sumpah, sebab dia telah

melakukan tindakan yang masuk dalam katego:i tinggal atau menetap,

sehingga dia dianggap telah melanggar sumpah. Tidakkah bisa Anda

lihat seandainya seseorang bersumpah fidak akan memasuki sebuah

rumah, kemudian dia memasuki safu bagian dari rumah tersebut maka

dia dianggap telah melanggar sumpah, meshpun hanp sebentar.
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Pasal: Tetap tinggal di rumah setelah mengucapkan

sumpah unhrk memindahkan barang dan keluarga-

Jika orang yang bersumpah tetap tinggal di rumah setelah

mengucapkan sumpah unfuk memindahkan barang dan keluarga, maka

dia dianggap tidak melanggar sumpahnya. Pendapat ini juga

dikemukakan oleh Abu Hanifah. Sedangkan menurut pendapiit Imam

Syaf i, orang tersebut telah melanggar sumpahnya.

Menurut kami, yang namanya tinggal atau menetap ifu dilakukan

bersama keluarga dan harta benda. oleh karena itu, dalam sebuah

ungkapan dikatakan, si fulan menetap di negeri fulan, meskipun dia saat

itu fidak berada di negeri tersebut. Apabila seseorang tingsal di sebuah

negeri atau wilayah bersama keluarga dan harta bendanya, maka bisa

dikatakan bahwa dia telah menetap di sana. Namun kalau orang

tersebut hanya tinggal seorang diri, maka tidak bisa dikatakan bahwa dia

menetap di wilayah itu.

Ungkapan yang menyatakan bahwa sebenamln orang tersebut

telah bemiat menetap atau tinggal sendirian, maka ungkapan ini tidak

shahih, sebab orang yang keluar atau bepergian ke sebuah ternpat unfuk

memindahkan keluarganya, namun tidak bemiat untuk menetap di

tempat tersebut seorang diri, maka ini fidak iauh berbeda dengan kasus

orang yang keluar membeli barang. Jika orang tersebut keluar disertai

niat menetap sendirian, jauh dari keluarganp yang berada di rumah

tersebut, maka orang tersebut tidak melanggar sumpahnlp. Pendapat ini

disebutkan oleh Al Qadhi.

Dalam sebuah riwayat dari Imam Malik, disebutkan bahua omng

tersebut dianggap telah memindahkan keluarga, tanpa menyertakan

harta benda, maka yang lebih utama insya Allah, bahwa jika omng

tersebut telah pindah bersama keluarganya dan berniat menetap di

tempat lain, maka orang itu dianggap fidak melanggar sumpah,
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meskipun harta bendan5n masih ada di ternpat tinggalnya sebab yang

menjadi ukuran tempat tinggalnya adalah ternpat keluarganya menetap

dan dia sendiri bemiat menetap di ternpat tersebut. Oleh sebab ifu,

kalau seseorang bersumpah tidak akan menetap atau tinggal di sebuah

rumah yang belum pemah ditinggaliqp, kemudian orang tersebut

singgah di ternpat tersebut bersama keluarganln dan bemiat unfuk

tinggal, maka dia dianggap telah melanggar sumpah.

Al Qadhi berpendapat bahura jika orang tersebut mernindahkan

barang-barangn5ra ke rumah ifu dan menggunakannya di rumahnya,

maka dia dianggap menetap, meskipun dia menernpatinya seorang diri.

Pasal: Orang yang terpaksa menetap di sebuah
tempat.

Orang png terpaksa tinggal disebuah tempat dianggap tidak

melanggar sumpah. Hal ini berdasarkan saMa Nabi $,

t:;;<;-t q u;3tr VAt * C;\jf,

"Umatku dfumalkan dari tindakanrya Sang dilakul<an l<arqa

keliru, lup dan sqak bentuk tnng dibefunt<an

kepadan5n-"2

Begitu pula jika omng yang berada di tengah malam dan tidak

mendapatkan tempat menginap unfuk pindah atau dia dan rumah

tersebut dipisahkan oleh pintu tertutup yang tidak bisa dibuka atau

mengkhawatirkan keselamatan diri atau keluarganya atau harta

bendanya, kemrudian dia tingsal unfuk mencari transportasi atau

z faknnTnaat irn tehh disebutkan sebelumn5ra (l/Lzl).

i

I

i

l

I

t

O. a.de
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m€nunggu hingga kendala dan aml yang merintang hilang, atau keluar

mencari hansportasi lalu tidak menemukannya, bisa karena alasan tidak

menernukan tempat menginap unfuk pindah lantaran fdak bisa

menyetdJa atau alasan lainnya, atau tidak menernukan hewan

funggangan untuk digunakan sebagai sarana transportasi, sementara

perpindahannya harus menggunakan alat hansportasi seperti ifu, lantas

orang tersebut menetap dengan niat mencari transportasi sedapatrya,

maka orang tersebut dianggap tidak melanggar sumpah, meskipun

orzmg tersebut menetap selama beberapa hari- Sebab, menginapnya ifu

dilakukan karena tidak ada pilihan lain dan fidak mendapatkan

transportasi. Jika orang tersebut tidak menemukan ternpat menginap

maka dia tidak mungkin meninggalkan keluarganya dan menelantarkan

harta bendanya di ialan, sehingga orang tersebut dianggap tdak

melanggar sumpah, seperti halnya kasus orang yang bermukim karena

kondisi terpaksa.

Apabila pada waktu itu orang yang bersumpah untuk

meninggalkan rumah tidak berniat unhrk mencari hansporhsi, maka dia

telah melanggar sumpahnya, sedangkan perpindahannya disesuaikan

dengan kebufuhannya sesuai dengan kebiasaan lrang berlaku-

Seandainya dia masih memiliki barang, kemudian dia mernindahkanryn

sedikit demi sedikit seperti biasanya, dan dia tidak meninggalkan proses

perpindahan yang biasa, maka dia dianggap tidak melanggar sumpah

meskipun dia tinggal di rumah tersebut selama beberapa hari-

Selain ifu, dia tidak harus mengumpulkan selnu.t heunn nqleri

tersebut untuk memindahkan selnua barang-barangnlp dalam sernlam'

tidak harus menggabungkan waktu istirahat saat mengalami keletihan,

dan tidak harus menggabungkan u,aktu shalat. Sebab, biasanp proses

perpindahan tidak dilakukan seperti itu.
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Seandainya hewan tunggangannlp pergi atau dititipkan atau

dise'uiakan, lalu dia keluar dari rumah tersebut, maka dia dianggap tidak

melanggar sumpah, sebab tangannya tidak lagi menyenfuh barang-

barang. Seandainya dia bolak-balik ke rumah tersebut untuk

memindahkan barang atau kernbali menjenguk orang sakit atau

mengunjungi ternan, maka dia dianggap tidak melanggar sumpah. \

Al Qadhi berpendapat bahwa jika omng yang bernrmpah tidak

akan memasuki rumah tersebut dan menurut pandangannya dia 
:

sebaiknya beristirahat sejenak di dahmry7a, maka dia dianggap telah

melanggar sumpah, namun jika dia frdak beristirahat di dalamnla, maka 
i

dia tidak dianggap melanggar sumpah.

Menumt pendapat karni, kondisi seperti itu fidak bisa

dikategorikan sebagai tinggal atau menetap. Oleh sebab ifu, seandainya I

seseorang bersumpah bahwa dia benar-benar akan menempati sebuah 
l

rumah maka dia tidak boleh duduk di dalamnya, sebab dalam kondisi l

seperti ifu dia tidak dianggap tinggal atau menetap. Dengan alasan syar'i

seperti ini dia dianggap tidak melanggar sumpah.

Begitu pula seandainya omng tersebut tidak bemiat duduk atau

beristirahat, meskipun di dalam rumah ifu isti dan keluarganp masih

ada, kemudian dia ingin agar mereka keltnr bersamanya dan pindah, i
lalu mereka tidak mau sedangkan dia sendiri tidak bisa mengeluarkan

mereka begifu saja hingga dia pun kehmr dan membiarkan mereka di

dalam rumah, maka dia dianggap tidak melanggar sumpah. Sebab, I

kondisi tersebut termasuk kondisi 5lang fdak bisa kondusif bagiqp untuk

kasus orang yang tidak memungkinkan mernindahkan bamng-bamngnya i

dari hewan funggangannya. :
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PasaL Orang !/ang berstrmpah fidak akan tinggal

bersama seseorang atau si fulan dalam safu rumah.

Jika seseorang bersurnpah fidak akan tinggal bersama seseoftmg

atau si frrlan dalam safu runrah maka ketetapan hukumryn seperti yang

kamu kemukakan sebelunrrln, lnifu kasus srnpah orang yang masih

tenrs tinggal. Jika salah safu dari kedua omng ini pindah, dan png
lainqp tetap tinggal di dalam rurnah tersebut, maka dia dianggap tidak

melanggar zumpah karena shtus tnggal bsarnaan frdak lagi ada.

Namun jika keduaqp finggal dalam safu rurnah, dan masing-masing

pihak berada di dalam nnnah dipimh dengan satu pintu dan ditutup, lalu

dia kembali ke rurnahnp dengan zumpahnp atau kerrbali ke alasannya

dan serrua indikasi keadaannp dalarn hal 1png disumpahkan unfuk

tinggal di dalam rurnah menuniuk ke arah tersebut, iika itu semua tidak

diternukan, maka dia dianggap fidak rndanggar sumpah. Inilah

pendapat gnng dianut oleh lrnam Malik

Imam Syafi'i berpendapat bahura XI<a rurnah tersebut sernpit

atau kecil, maka kedua orang ifu tnggal ksarna:sarna, karena kondisi

rurrnh 1nng kecil satu ternpat finggal. Namun jika rumah

itu besar dan luas, haqn mll sahh satu pihak b€rada di dalam rumah

sedangkan 1nng lain b€rada di sahh safu srdut runah atau keduanya

b€rada di salah safu srrCut atau drn nrmah, rnaka salah safu dari

tdak boleh menutup pinfu rurnah tanpa mernpersilakan pihak

lainn5la, karena keduanS;a sdrrE€rrE finggal di runrah tersebut.

Jika kedtnnp b€rada dalarn dua hrah rurxrh, dirnana masing-

masing pihak memiliki pintu atau keduanp bemda di khan, rnaka

keduanya dianggap fidak fnggal ksarnffiarna. S€bab, masing-masing

pihak tingsal secara terpisah s€hforgga kassnya sarna dengan kasus

orang 1tang tinggal bertetangga atau berrddratan, dirnana masing-masing

pihak tinggal secara terpisah di rurratrnp.
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Menurut kami, kedua orcng tersebut berada dan tinggal bersama

dalam safu rumah atau atap, seperti kastrs rumah ynng ukurannya kecil.

Berbeda dengan kasus dua ormg !,ang tinggal berdekatan atau

bersebelahan rumah, karena tidak dianggap tinggal bersama

atau safu atap.

Selain ifu, sumpahnya ifu merryntakan tidak akan tingsal

bersama si firlan bukan unfuk orang yang tinggal saling bersebelahan

rumah. Seandainya keduan5ra berada dalam safu rumah saat sumpah

dilontarkan, kernudian salah safu pihak keluar dari rumah tersebut, lalu

membagi rumah ifu menjadi dua ruang atau kamar, dan dibuatkan pinfu

serta pembatas unfuk masing-rnasing nr.rngan, kemudian kdua belah

pihak tinggal di ruang atau karrnr rnasing-masing, maka dia dianggap

tidak melanggar sumpahnya. S€bab tidak tinggal bersama

dalam safu rumah.

Jika kedua belah pihak mdakukan upaln pembangunan

pembatas antara keduanya sedangkan keduanya tinggal bersama-sama,

maka dia dianggap telah melanggar surnpah, sebab keduanSn tinggal

bersama-sama safu atap sebelum berpisah ternpat tinssal. Ini adalah

pendapat !,ang dianut oleh Irnarn qafi'i dan kami pun fidak

menemukan ada perbedaan pendapat dahm masalah ini.

Pasal Hukum orang yang bersumpah, 'aku fidak akan
tinggal bersama si fulan di rumah ini (tertenfu)-"

Jika seseorang bersumpah, aku fidak akan tinggal bersama si

fulan di nunah ini, maka rurnah ifu dibagi dua kamar, kemudian

dipisahkan dengan sebuah dinding dan masing-masing pihak dibuatkan

pinfu masing-masing, kemudian keduan5n tinggal di dalam rumah

tersebut, rnaka dia dianggap tidak melanggar sumpah berdasarkan

keterangan png telah kami kernukakan di atas. Ini adalah pendapat
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Imam S5nf i, hnu AI Mundzir, Abu Tsaur dan ulama lpng
mengedepankan lqlika (Ashab At-Ru' Vi).

Sedangkan Imam Malik berpendapat, hal ifu tidak membuatku

t*jub dan ada ada qlns madzhab di dalam kasus tersebut

lantaran ifu adalah safu rumah, dan pembahan Spng dilakukan terhadap

rumah tersebut tidak berlaku seperti kasus ofttl'lg png bersumpah tidak

akan memasuki sebrrah rumah.

Pendapat pertama dalam hal ini l&ih slnhih, karena orang yang

bersumpah ifu tidak tinggal seatap bersarrn omng Srang disumpahi,

karena uhran tinggal bersarrn tdak akan b€rlaku jika kedua bdah

pihak tinggal dalam dua rurnah dan ternpat rnasulmta pun belteda,

sebab pinfu rumah tersebut berbeda (ada dua).

PasaL Orang lrang bersumpah, "dia benar-benar akan

keluar dari rumah ini-"

Jika seseorang png bersumpah, dia lsnar-benar akan keluar

dari rumah ini, rnaka sumpahnp ifu mengtnnrskan dia dan keluargaqla

keluar dari rumah tersebut seperti halrya lostrs orang 3nng bersumpah,

dia tidak akan menernpati lagi rurnah ifu.

Jika dia berstrmpah bahura dia b€nar+€nar akan kehrar dari

negeri ini, maka surnpahnya ifu berrnalma bahura dia kehrar seorang diri

dari negeri ifu, sebab biasanln seseorang kehnr dari negerin5ra beberapa

kali dalam sehari. Jadi, kondisinln 1nng tampak adalah, orang tersebut

tidak berniat keluar sebagaimana biasarrya, tehp grang aimatsuantn

adalah keluar 1nng diistilahkan dengan pindah. Selain itu, kehar dari

negeri 1nng dimaksud berbeda dari kondisi tersebut.

Jika orang yang bersurnpah telah kehnr, apakah dia boleh

kernbali lagi?
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Mengenai masalah ini, Irrnm Ahmad memiliki dua riwayat, yaifu:

Perbma, pelalar. sumpah yang telah keluar tadi boleh kernbali

lagi dan dia dianggap fidak sumpahnln. Sebab, isi

sumpahnya adalah keluar, sementara dia sendiri telah keluar, sehingga

itu pm1 kerrbali hahl untuk melakukan apa lrang

disumpahkanryn ifu, dan dia diargsap tidak melanggar sumpah

kemudian.

. Kdua, dh dianggap melaqgar sumpah jika kernbali lagi,

sebab secarzr zhahir, ormg ifu baniat p€rgi iauh dan ifu tidak bisa

terjadi dengan kernbali hg, k" ternpat sernula. Riw4lat ini bisa saja

digiring pada pengertian bahwa objek5angdisumpahi rnerupakan sebab

atau alasan yang melatarbelakangi atau ada indikasi png
menunjukkan pada mak$d atau ttriuan keftramp atau niat nrnpatrnya,

sehingga strmpah tersebut harus ddliad dengan menjauhi sara total

ternpat tersebut. Jika tdak dernikftrn, rnaka perbuatanryra ifu tidak

dianggap mdanggar srnpalrap, sehftXXF s.unpahnln kernbali halal.

Begitu prla kctetapan hukr.rn losus orang 1nng b€lsumpah

unfuk b€p€rgian dai safu n€geri, dfonana ilra dia bcrs.nnpah unfuk

bepergian dari sebuah n€geri atau karnpwg, rnaka dia fidak dianggap

menepati k@.rali dh bemnglot bersarna kehnrganla.

1830- Masalah: Abu Al Oasim trerkah: SeandaingTa

seseorang bersumpah, dia tdak alGn mema$ki sebuah

rumah, kenrudian dia berangkat dan memasukinya karena

fidak mwrgkin menghindari perbrntan tersebut, maka dia

dianggap tdak melanggar sumpah-

Perrdapat ini ditetapkan oleh lrnanr Ahmad. Ini pun menjadi

riunyat Abu Thalib, pendapat png dtmut oleh Irnam S!afi'i, Abu Tsaur

dan ulama lpng merrgedepankan lodla. Selain ifu, kami tdak

EI - Al Mushni



menemukan ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Halifu karena

perbuatan tersebut tidak muncul dari si pelaku sumpah dan tidak ada

kaitan dengannya.

Jika orang tersebut berangkat berdasarkan umsannya lalu

m€rnasukinya kembali, maka dia dianggap telah melanggar sumpah,

sebab dia memasukin5ra berdasarkan keinginan sendiri, sehingga

kasusnya memilikt kemiripan dengan kasus orcng Snng masuk dalam

kondisi berkendaman. Jika otang tersebut berangkat tanpa didasarkan

pada uffirmgd, bahkan dia memiliki kesernpatan unfuk

menghindarin5n, lalu dia tidak menghindarinya, maka dia dianggap telah

sumpah, sebab dia memasukinln dalam kondisi fidak

terpaksa, sehingga kasusnya mirip dengan kasus orang yang

berdasarkan urusannla.

Abu Al l(haththab berpendapat bahwa pelanggaran sumpah

tersebut ada dua pendapat ulama madzhab, salah safunya menSntakan

bahwa dia tidak dianggap melanggar sumpah sebab dia belum dianggap

rna$k dan tidak diperintahkan unfuk itu, sehingga kasusnya mirip

dengan kasus oftmg yang memiliki kesernpatan atau peluang unfuk

menghindari. Ketika dia memasukinp atas keinginan sendiri maka dia

dhnggap telah melanggar sumpah, baik dengan cam ber;alan,

berkendaraan atau digotong atau fubuhryn dilemparkan ke dalam air

hlu fubuhnya ditarik merriasuki wilafh tersebut atau dia berenang ke

wilatah tersebut lalu mernasukinya. Begitu pula dengan kondisi dia

dari gerbangnya atau melompati dindingnya atau

menerobosnya atau melubangi dinding lalu rnasuk dari atasnya atau pun

cara hinnya

Pasal: Orang yang dipakm memasukingra karena

dipaksa atau alasan lainn5Ta-
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Jika seseorang png dipaksa mernasukinya karena dipaksa atau

alasan lainnya, kemudian dia memasukiqp maka dia dianggap tidak

melanggar sumpah menurut salah safu pendapat ulama madzhab. Ini
juga salah safu pendapa.t Imam Asyqnf i-

Pendapat ulama madzhab lainq;a menyatakan bahvrn orerng

tersebut telah melanggar sumpahnya. Ini adalah pendapat ynng dianut

oleh ulama yang mengedepankan logil@ dan pendapat An-Nakha'i,

sebab oftmg tersebtrt mernasukin5a dan melanggar sumpah Snng telah

diucapkannSp, lantas dia menrasukiryp.

PasaL Orang lpng memaniat atapnya.

Jika orang y'ang telah bersumpah menaiki atapn5ra, maka dia

dianggap telah melanggar sumpah. Pendapat ini dikernukakan oleh

Imam Malik, Abu Tsaur, dan ularna yang mengedepankan logika.

Sementam Irnam Syafi'i berpendapat, dia tdak dianggap

melanggar sumpah. Sedangkan pendapat uhma SIEIi'i menyatakan

bahwa kalau orang temsebut mernaniat atap yang terbmt dari bafu, rnaka

ada dua pendapat. Mereka dengan alasan bahwa atap

melindunginp dari terik panas rnatahari dan dinginnya cu.l@, sehingga

kondisin5n fidak iauh berbeda dengan dindingnp.

Menunrt karni, atap rumah adahh bagian dari rurnah'juga dan

ketaapan hukumnya seperti ketetapan png berlaku pada rumah

tersebut, sehingga oftrng yang telah bersumpah fidak akan memasukinya

dianggap melanggar zumpah kefika , seperti atap png
terbuat dari bafu atau seperti kasus omng lrang memasukinSn di wilayah

dindinganya. Daliln5;a, I'filaf 5lang dilah4cn seseorang di atas atap

masjid dinilai sah, disamping I'tikaf yang dilahkan di dalam rnasjid.
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Sandain5n dia bersumpah bahwa dia bernr-benar akan keluar

dari rurnah tersebut, kernudian dia memanjat atapnSn maka dia

dianggap behdn mernenuhi srmpahnya. Jika dia bersumpah fidak alon

kehmr dari rurnah tersebut, kernudian dia mernanlat atapnya, rnaka dia

tidak dianggap meJanggar srrnpah, sebab dia rrnsih bqada dalam

koridor atau batas rurnah dan sesuafu yang dimilild s€seorang dimana

dia menritki dengan cara mernMi dan tidak rn€rniliki deqgan cara

menjukrya.

Sernentara ormg lnng bernalam di dalam

diungkaplen dengan batrasa 'bab fii dadhi (dia menginap di dalam

rurnahqla)". Oleh sebab ifu, perfu dibedakan antara daerah 5nng berada

di belalorg dinding atau pekarangannya.

Jika dalam ungkapan sumpah ada indikasi verbal atau kondisi

lBng meru.rnfut adanya rnaksud atau niat yaifu dengan

bagian dahrn rurnh, seperti menernpatkan atap rurnah sebagai jalan,

sernentam alasan sumpahnya menunhrt oftmgnlra unfuk meninggalkan

rurnahnya dan menghuburgi p€nghuni nrnah, rnaka dia dianggap tidak

melanggar srrmpah hanya dengan menumpang lalat di atas atapnSp.

Begitu pula lesus iika 3nng diniatlon atau dirnaksud seseorang dari

adalah bagian dalam nrrnah, rnalo dibatasi

dengan niat yang dipasangr[Na s€bab seseoraql trarrya dinilai atau

diganiari sesuai dengan niatr1n-

Fasal: Orang lpns bersumpah al<an keluar dari
sebuah rumah bergelantmgan pada dahan pohon rumah
tersebut.

Jika orang SBng tdah alon keluar dari sebuah rurnah

b€rgdanfurgan pada dahan pohon rurnah ters€but, -?t" dia dianssap

trlak mdanggar nrmpah. .fka dia mernanirt hingga berada di depan
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atapn5ra yang terletak di antara dindingdinding pernbatasnln, maka dia

dianggap telah melanggar sumpah. SeandainSra dia tidak turun di
tengah-tengah dindingnla, rnaka ada kernungkinan dia telah

sumpahqn. IGsus ini mirip dengan losus oftmg png berdiri di atas

atap rurnah tersebut dan bisa sajar orang tersebut tidak dianggap

melanggar s€bab dh belurn bisa dilatakan mernasr.ild rumah

dan tidak b€rada di salah safu bagian n rnah tersebut.

Begifu juga d€ngan kasus potron gBng berada di hnr area

rumah, kerrudian omng Snrg bersumpah fidak akan tinggal di rurnah ifu
bergelanfungan pada dahan pohon lnng condong ke rurnah tersebut

png berada tepat di depan atapnln. Jika orang itu berdiri di atas

dinding rurnah ifu maka dalam losus ini ada dua pendapat ularna

madzhab, 5raifut

Perbnta,omng tersebut dianggap tdah metanggar sumpahnya.

Ini adalah png dikernukakan oleh Abu Tsaur dan uhrna png
mengedepankan logika, sebab dia dinilai telah rnasuk ke dalam area

rurnah tersebut, sehir1ga kasusnya mirip dengan kasus orang !/aqg
berdiri di atas atapnya.

Kdua, omrrg ters€ht fidak dnihi srrnpahrya,
sebab dia bdr.un bisa dikatalGn mernasrki n rnah tersebut. Begitu iuga
jika orang itu b€rdiri di depan pintu runrah, s€bab dia berada di dtording

rurnah tersehrt.

Al @hi apabih orang itu bardiri di depan

gerbang rurnah, rnaka dtr dinnggap fdak melarrggar sumpah, s€bab jika

g€rbang atau pinfu rurnah difufup, rnaka dir berada di luar area rurnah

dan belum bisa dil<atal<an dia tdah mernasuki area rurnah ters€fut.

Pasa[ Orang ltrang Uersmmpafr fidak akan meietaf*an
telaffi kakinya di dalam rumah-
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Jika ses@ftmg bersumpah tdak akan mdehkkan telapak

kakinlp di dalam rurnah, kernudian dia merrnsukinya dengan menaiki

kendaraan atau berjalan senrbari dibopong atau meng€nalon alas kaki,

rnala dia dinilai telah melanggar zumpah. Ini sarna dengan kasr:s otang

png bersumpuh fid"k akan merrasuki rurnah. Seperti inilah pendapat

yang dikernulokan oleh ularna png mengedeeanlon logil<a.

Sedangkan Abu Tsaw berpendapat, jila or-ang tersebut

merrrasukiryn dengan menaih kendaraan, rnaka dia dinilai fidak

melanggar sumpah sebab dia belum meletakkan telapak kakinp di

dalam rurnah.

Menurut kami, omng tersebut tetap dinilai telah mernasuki

rumah tersebut, sehingga dia dianggap telah melanggar sumpahnSa,

s€e6ti halnya kasus omng lrang mernasukingra dengan berialan kaki.

Kami pun tidak menerirna bahua orang ihr belum meletakkan telapak

l<aldntp di dalam rurnah tersebut, karena telapak kakinya sebenamln

diletakkan di atas heunn funggangan png bemda di dalam rumah itu,

sehingga kasusnln mirip dengan kasus orang lBng mernasukinya

dengan meng€nalon alas loh. Sdain itu, ini adalah url (adat) Snng

digunalon unfuk mengungkapkan findakan menghindari masuk ke

dal^m, sehingga zumpah tersebut rnasuk dalam kategori temsebut.

Jika ada lrang mengatakan, ini s&tamya rrrrpz

b€rurnparnaan) png udak mengardung rnakna sumpah, rnalai menunrt

lorni, iilo.sebuah majaz sudah popuhr di tengah tnastamlot maka ia

menjildi sebutan atau istihh utnutn, sehingga pens5lunaan ungkapan

tersebut b€ralih pada sumpah, seperti riuralnt dan lainnSn.

PasaL Orang yang bersumpah, fidak alran memasuki

rumah ini dari pintu tertenfu atau gerbangnya-
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Jika seseorang bersumpah, dia tidak akan memasuki rumah ini
dari pintu tertenfu atau gerbangnga, kernudian dia memasukinya dari
pintu lain, maka dia dinilai belum melanggar sumpahnya, sebab

sumpahnya tidak mencakup gerbang atau pintu lainnya. Dia dianggap

melanggar sumpah jika gnng dimaksudkan dari sumpahnya ifu menjauhi

atau menghindari dari rumah tersebut, bukan pinfu atau gerbang

tersebut yang memicu munculnya sumpah tersebut -seperti kasus orang

yang bersumpah fidak akan tinggal bersama isfuinya dalam satu rumah

atau atap, kemudian dia tinggal bersama istinln di rumah yang lain-,
meskipun pinfu atau gerbangnya dirubah ke tempat lain, kemudian dia

memasukinya maka dia dinilai telah melanggar sumpah. Sebab, dia

memasukinya dari pinfu atau gerbangrya. Ini merupakan salah safu

pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Begifu pula dengan kasus orang yang bersumpah, aku tidak

akan memasuki rumah dari pinfu rurnah ini. Jika orang yang bersumpah

seperti ifu membuat pintu lain, kemudian dia masuk ke rumah terlebut
dari pinfu.lain tersebut, maka dia tetap dinilai melanggar sumpah sebab

dia masuk dari pinfu rumah tersebut.

Kalau orcmg lnng bersumpah ifu mencopot pinfu rumah tersebut

lalu meletakkan pintu lainnya dengan tetap menyisakan tempat lalat,
maka dia tetap dinilai melanggar sumpah karena telah memasuki rumah

tersebut lev.rat pintu. Da dianggap tidak melanggar sumpah jika

memasukin5a dari pinfu baru yang dipasangnlra, sebab dia memasukinya

dari tempat lalu lalang.

Pasal: Orang yang bersumpah, tdak akan memasuki
rumah fulan, kemudian dia memasuki nrmah lrang dimiliki
atau yang ditempati oleh si fuIan tersebut dengan cara sewa
atau kepemitikan penuh atau piniaman atau peramp.rsan.

@ - aI Mughni



Jika seseorang bersumpah, fidak akan mernasuki rumah fulun,

kernudian dia memasuh rumah yang dimiliki atau yang ditempati olgh si

fulan tersebut dengan cam seura atau kepenrilikan penuh atau pinjaman

atau pemampasan, maka dia tetap dinilai . Inilah

pendapat lnng dikernukat<an oleh Abu Tsaur dan ulama yang

mengedepankan logika. Sedangkan Irnam qafi'i berpendapat, orang

t€rs€but fidak dinilai melanggar sumpahnya keq.rali dia memasuki rurnah

1nng dimilikinya, sebab p€nisbatan png sebenamya adalah kepada sang

p€rnilik barang berdasarkan argument bahura kalau seseorang berkata,

Burnah ini milik si fulann rnalo rurnah tersebut menlrdi tempgt tinggal

si fi.rlan dengan kepemilikan penuh. Namun kalau seseorang berkata,

Yang aku maksudkan adalah dia hanp menernpati rumah ifu", rnaka

ini tidak bisa diterima-

Menurut kami, rurnah dinisbatkan kepada orang lnng
menerrpati rumah tersebut, seperti rumah kepada

perniliknya. Allah $ berfirman, "Janganlah lamu mangeluarl<an mereka

hri runnh mereka dan finganlah mqda @Antan) ke luar krcuati

mqeka gbmbn keji gng tmng" (G. Ath-Thalaaq

[65]: U

Yang dirnal$udlon dari apt ini adahh nrnah-rurnah 1Bng

ditennpati oleh ishi-istui.

Atlah & juga berfirrnan,. 'Dan hqdakkh l<amu'tetap di

nrtmfunu.'(Qs. Al Ahzaab [33]: 33)

Selain ifu, penisbatan atau idhafah dipenrntul,kan unfuk

pengkhu$$an. Begitu pula dengan losrrs penisbatan seomng pria

k€eada dalarn , kepada ayahnln

dahm hubungan kebapalon, kepada anaknya dalam hubungan

kebapalan, dan kepada ishin5a dalam hubr.nrgan pemikahan. Jadi,

p€nghuni sebuah rumah adalah orang 1ang dinisbatkan secam khusus
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dengan rumah tersebut, sehingga penisbatan tersebut menjadi valid atau

shahih. Inilah istilah yang digunakan dalam urf ladatl sehingga

menimbulkan konsekuensi hukum omrig tersetut melanggar sumpahnya

dengan memasuki rumah tersebut.

Ungkapan "penisbatan ini bersifat majazi" tidak bisa ditedma,

karena dia adalah ungkapan hakiki atau Snrrg sesuai fakta berdasarkan

argument yang telah kami kemukakan tadi. Meskipun ungkapan tersebut

bersifat majazi, tetap saja dia dianggap masyhur atau popular, sehingga

mencakup lafazh itu. Contohn5n seperti kasus oftmg yang bersumpah,

aku tidak akan meminum minuman suguhan si fulan. Orang yang

bersumpah dinilai melanggar sumpahn5n itu jika minum dari simpanan

air si fulan.

Sedangkan pengakuan, jika ada yang mengatakan, ini adalah

rumah Zaid, lalu ditafsirkan dengan pengakuan orang tersebut untuk

menernpati rumah ifu, rnaka bisa saja lomi mengatakan bahwa

penafsiran ifu bisa diterima. Jika kita menerima rnaka. indikasi

pengakuan tersebut dialihkan kepada hak kepemilikan. Begitu pula

kasns onmg Snng bersumpah, aku tidak akan mernasuki rumah 7aid, dia

dianggap melanggar sumpah kefika memasuki rumah Taid yang

ditinggalinya. Seandainya dia mengatakan, rurnah ini milik Zaid, rnaka

itrt menldi ternpat tinggalnya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam

masalah ini dan ini pun sesuai dengan permasalahan kami.

PasaL Orang lnng bersumpah, fidak akan
menunggangi heunn si fulan, kemudian dia menunggangi
seekor hewan yang disewa si fulan.

Jika seseomng bersumpah, dia tidak akan menunggangi her,van

si fulan, kemudian dia menunggangi seekor heuuan yang disara si fulan,

maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya. Namun jika dia
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menunggangi halan lnng dipinjaminya, maka dia dinilai fidak

melanggar sumpah. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Al Khaththab.

Begifu pula dalam kasus dia menunggangi hetr,ran yang dirampas si

fulan.

Yang harus dib€dakan adalah kasr-rs orang yang bersumpah tidak

alon memasuki rumah, karena orlng tersebut dinilai

kefika memasuki rurnah yang dipinjami, namun tidak trnfuk

rumah yang dimmpas. Da dinilai melanggar mmpah karena menernpati

rurnah tersebut, sehingga rurnah ifu dinisbatkan kepadanya lantamn alasan

ini. Seandain5n dia merampas rumah ifu atau merninlrmirya tanpa

menernpatinla, maka penisbatan kepadanya tidak valid atau tidak shahih,

apalagr dianggap melanggar zumpah. Jadi, orang yang merninjam her,rnn

hrnggangan dan omng lrang merampasnln adalah salrlet.

Pasal: Orang yang bersumpah, tdak akan memasuki

rumah budak ini, tidak akan menunggangi hewannln, dan

fidak akan mengenakan pakaiannp.
Jika seseomng bersumpah, Udak akan memasuki rumah budak

ini, Udak akan menunggangi hewannln dan tidak akan mengenakan

pakaiannya, kemudian dia memasuki rurnah dibuat dengan msm budak

tersebut atau menunggangi hetr.ran png dibuat dengan rasm budak

tersebut atau mengenakan baju yang dibuat dengan asm budak

tersebut, maka dia dinilai telah melanggar sumpahnya.

Menurut Imam Asyrslnfi'i, dia dinilai tdak melanggar

sumpahnya, karena budak tersebut tidak merniliki apa-apa dari bamng-

barang tersebut, apalagr penisbatan atau idhafah menunfut adanya hak

kepernilikan.

Kami pun telah menjelaskan dalam pasal sebelumnln. Masalah

ini sengaja dikupas dalam pasal tersendiri karena hak kepemilikan tidak
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kemungkinan dalam kondisi seperti ini, apalagr idhafah atau penisba{an

tidak dinilai valid atau sah secara makna, sehingga makna penisbatan

tersebut digiring kepada penisbatan lnng bersifat khusus bukan
kepemilikan. oleh karena ifu, jika seseomng bersumpah, tidak akan
memasuki rumah Zaid, kemudian dia memasuki rumah budaknya Zaid,
maka omng itu dinilai telah melanggar sumpahnya. pendapat ini
dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam fuysyafi'i. kami pun

tidak menemukan ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, sebab

rumah budak adalah milik majikannla.

Namun jika seseorang bersumpah tidak akan mengenakan
pakaian seorcmg majikan dan tidak akan menunggangi herr.ran seorang

majikan, kernudian dia mengenakan pakaian budak dari majikan
tersebut atau menunggangi hau,an dari budak majikan tersebut, maka
dia dinilai melanggar sumpah. Inilah pendapat 57ang dikemukakan oleh
Imam Asy$nfi'i. sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat, dia tidak
dianggap melanggar sumpah, karena budak tersebut memiliki hak
khusus pada kedua benda tersebut (pakaian dan herwan funggangan).

1831. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Seandainya
seseorirng bersumpah, fidak al<an memasuki sebuah rumah,
kemudian dia memasukkan tan$annya atau kakiryn atau
kepalan5n atau salah safu anggota fubuhn3la ke dalam
rumah tersebut, maka dia dinilai telah melanggar sumpah.
Kalau dia bersr.rmpah, akan memasukinya, maka dia dinilai
belum memenuhi sumpahqTa hingga dia memasukkan
semua anggota fubuhnp ke dalam rumah tersebut. Namun
jika dia bersumpah, benar-benar akan memasukinya atau
akan melakukan sesuafu, maka dia hanya dianggap telah
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memenuhi sumpahnla jika melakukan semu.rn!,Er dan masuk
secara keseluruhan ke dalam rumah tersebut.

Para ulama madzhab sepakat dalam permasalahan ini. Kami pun

tidak menemukan ularna yang berbeda pendapat tentang rnasalah ini,

sebab sumpah mencakup semua findakan atau perbuatan. Contohn5a,

iika Allah S mernerintahkan seseorcmg melakukan sesuafu, rnalo

hamba tersebut tidak bisa keluar atau terbebas dari perintah tereebut

kecuali dengan melakukan sernua h.l 5ra,S berkaitan denganngra. Selain

ifu, karena sumpah unfuk melakukan sesuafu juga pemberian inforrnasi

kepada orcmg lain bahura dia akan melakukan sesuafu hal di rnasa yang

akan datang dengan cam men€gaskannya melalui sumpah. Sdangkan
pemberitahuan bahwa dia akan melakukan sesuatu menunfut findakan

melaksanakan semua hal yang berkaitan dengannya.

Namun jika seseorang bersumpah tidak akan memasuki sebuah

rumah, kernudian sebagian anggota tubuhnya masuk ke dalam rurnah

itu tanpa melakukan sesrafu, kemudian anggota fubuh lainnp
melakukan sesuafu, rnaka dalam rnasalah ini ada dua riwapt inadzhab,

1nitu,

Pertama, omng ifu tdak dinilai melanggar sumpah, seperti

pendapat Snng diriwaptkan dari lrnam Malik, sebab sumpah menunM

adar,ln larangan atau pencegahan melakukan apa lnng dinrmpatrkan,

sehingga berkonsekuensi pencegahan melakukan sesuafu, sqem A*
Nahyu (larangan). IGsus yang sarna dengan orang 5nng b€rsurnpah

seperti itu adalah firman Allah &, 'Masukilah pintu te"rcdut dangan

bersujud." (Qs. An-Nisaa' [4]r 154)

"Serbulah mereka dengan melalui pinfu gerbang kob) rfu-'(Qs.

Al Maa'idah [5]: 23)
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Oleh sebab itu, orang atau objek gnng menjadi sasaran perintah

tidak dinilai telah melaksanakan perintah tersebut kecuali memasukinya

secara total.

Sedangkan padanan kasus sumpah unfuk tidak akan memasuki

rumah adalah firman Allah &, "Janganlah lannu menasuki rumah gang

bukan rumahmu sebelum mqninb izin dan mernberi alan kepda
penghuninya." (Qs. An-Nuur l24lt 27li

Juga firman Allah &, "Janganlah karnu memasuki rutnh Nabi.u

(Qs. ru Ahzaab t33l: 53)

l.arangan ini fidak akan terealisasikan kecuali dengan

meninggalkan sernua benfuk memasuki rumah. Be.grfu pula dengan

orang yang bersumpah unfuk tidak mernasuki rumah, dia dinilai tidak

memenuhi sumpahnya kecuali setehh tidak masuk ke dalam rumah

tersebut secara total. Ketika dia memasukkan sebagian anggota

fubuhn1n, dan tidak meninggalkan secara keseluruhan apa lnng
disumpahkannya, maka dia dinilai melanggar, seperti kasus lamngan

masuk.

Untuk mengkompromikan kedm kondisi atau kasus ini, bisa

dengan cara manrujudkan bahwa pihak yang mengelmrkan perintah

atau pihak 5nng bersumpah bermakzud atau bemiat melakukan sernua

konsekuensinya, sehingga dia dianggap tidak memenuhi perintah atau

sumpah kecuali dengan melaksanakan selnua yang berkaitan

dengannya. Sedangkan pihak yang melarang dan png bersumpah

untuk tidak melakukan berrnal$ud atau bemiat meninggal, sehingga

dia dianggap tidak memenuhinya kecuali dengan tidak melakukan

semua yang berkaitan dengannp. Oleh sebab ifu, orang yang

melakukan sebagian larangan atau perintah tdak dikatakan telah

melakukan secara keseluruhan, sehingga orang yang tidak meninggalkan

secarur keseluruhan tdak dikatakan telah melaksanakan perintah atau
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larangan atau memenuhi sumpahnya dengan tindakan atau

meninggalkan perbuatan.

Kedua, orang tersebut tidak dinilai melanggar sumpahnya

kecuali dia masuk ke dalam rumah tersebut secara keseluruhan.

Imam Ahmad dalam riwayat Shalih dan Hanbal berpendapat

tentang oftmg yang bersumpah kepada istrinSn, tidak akan memasuki

rumah saudara istrinya tidak bisa dikatakan demikian sampai dia

memasukinya secara total. Tidakkah Anda melihat bahwa Auf bin malik

berkata, "Secara keseluruhan atau sebagian,3 karena kata al kull

(seluruh)bukan al ba'dh (sebagian), dan al ba'dh bukan al kull."

Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Al Khaththab,

ma&hab Abu Hanifah dan Imam fuy-Sgnfi'i.

Seperti ifu pula segala sesuatu yang disumpahkan untuk tidak

dilakukan, kemudian yang dilakukan hanya sebagian saja, fidak

dianggap melariggar sumpah hingga orang tersebut rnelakukannya

secara keseluruhan. Sebab, Nabi $ pernah manongolkan kepalanya di

hadapan Aisyah @ saat I'tikaf di masjid Nabawi saat Aisyah sedang

haidh.4 Seperti yang diketahui bahwa oftmg yang sedang I'tikaf dilarang

keluar dari masjid, sedangkan wanita haidh pun dilarang menetap di

rrnsjid.

DiriwaSntkan dari Nabi $ bahr,ra beliau bersaMa kepada Ubai

bin Ka'b, 'saungguhnSn aku h'dak akan keluar dari masjid sampai aku

mengajarl<an sebuah sumh kepadamu." Kefika beliau mengeluarkan

kakinln dari masjid, beliau pun mengajarkan surah tersebut kepadanya.s

s HR. Abu Daud (Pembahasan tentang efrka, 4/...5) dan Ibnu Majah
(Pembahasan Fitnah, 2/ 4042) -

Sarnd hadib ini shahih.
sfakhrijhadits ini telah disebutkan sebelumnlp 14/2831.
5 HR. At-'l'irmidzi (Pembahasan tentang keurtarnaan Al Qur'an, 5/2875) dan

l,4atil< (Al Muwaththa ', l/92/37 ha').
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Kasus sumpah ini berkaitan dengan selnua hal, sehingga tidak

bisa dipenuhi dengan melakukan sebagiannya saja. Inilah ferbedaan
dalam masalah sumpah muthlaq.

Jika seseomng bersumpah dengan niat melakukan semua atau

sebagian, maka sumpahnya kembali pada apa yang diniatkan. Bqftu
pula jika ada indikasi yang menuntut salah satu dari kedua hal tersebut

di atas (keseluruhan atau sebagian), maka sumpahnya terganfung

padan5n. Contohnya, seseorang bersumpah, 'Demi Allah, aku tidak

akan meminum dari sungai ini atau danau ini atau kolam ini, maka

sumpahnlp", maka sumpahnya terganfung pada sebagiannya, sebab

melakukan semuanya adalah hal ga,g terlarang, sehingga sumpahnya

dialihkan kepadanya.

Contoh lainnya, jika seseomng bersumpah, 'Demi Allah, aku

tidak akan makan roti dan Udak akan minum air" atau ungkapan yang

berkenaan dengan nama jenis atau nann jama' Jainnya, seperti

muslimin, musSnikin, fuqara dan rnasakin, maka dia dianggap melanggar

sumpah dengan melakukan sebagiannln

Seperti inilah pendapat yang dikernukakan oleh Abu Hanifah,

Salamah dan ulama madzhab $pfi'i tentang ism al Tlns (nama jenis),

bulon bentuk jama'. Jika sumpahn5p dikaitkan dengan bm al jins

mudhaf $ann,jenis yang digabungkan dengan kata lain) seperti kata al

rnaa' an-nahri (air sungai), maka dia dinilai telah melanggar sumpah

dengan melakukan sebagiann5a saia, dimana unfuk merninumnSn secara

keseluruhan sangat tidak mungkin. Inilah pendapat yang dikernukakan

oleh Imam Abu Hanifah, dan salah safu pendapat ulama madzhab Asy
Syafi'i. sedangkan ulama madzhab Syafi'i lainnya berpendapat bahwa

dia dinilai telah melanggar sumpah, sebab lafazh

menuntutr5a melakukan (meminumqp) secara keseluruhan dan fidak

ada kaitannSp dengan sebagianqTa seperti air bejana.
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Menurut kami, orang lrang bersumpah seperti itu Udak mungkin

bisa meminurn sanua air tersebut, sehingga sumpahnya hanya berkaitan

dengan sebagian aimln saja. Kasus ini seperti omng yang bersumpah

tidak akan berbicam dengan omnd hin, kemudian dia berkomunikasi

dengan sebagian atau salah safu omng, maka dia dinilai tidak melanggar

sumpahnln kecuali jika dia berbicara dengan sernua orang. Jika

seseoftmg bersumpah, nDerni Allah, aku tidak akan berpuasa selama

sehari penuho, rnaka dia dianggap belum melanggar sumpah sampai dia

melakukannya dengan sanpwna. Jika seseorang bersumpah, "aku tidak

akan shalat dan tidak akan rnalonn, maka dia dinilai tidak melanggar

sumpah sampai dia menyempurnakan shalat dan makan. Jika seseomng

berkata kepada istuinya, 'jika engkau haidh, maka jatuh talak bagimun,

maka istinya tidak dijatuhi talak sampai dia suci kembali dari haidh

berikutrya. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, 'Jika kalian

berdua haidh, maka kalian berdtn ditalak dengan talak safu", maka salah

safu dari keduanya tidak dijahfii talak sampai keduanya mengalami

haidh. Seperfi inilah kasus sumpah yang mengindikasikan ma[sud atau

niat melakukan sesuafu secam keseluruhan, sehingga sumpah 3ang
dilontar*an b€rkaitan erat denganngra.

Berkenaan dengan kasus seorang suami yang berkata kepada

isfuinya "jika engkau berpuasa safu hari, rnalo jafuh talak", menurut

Irnarn Ahmad, kalau rnatahari tdah tedenam pada hari itu, maka

ishirya sah ditalak.

Sedangkan Al Qadhi berpendapat, jika seseomng bersumpah,

"ahr fidak akan shalatn, maka dia dinilai belum melanggar sumpah

sampai dia selesai melaksanakan png disebut dengan shalat.

Jika seseorang bersumpah, fidak akan shalat safu kali dan berpuasa safu

kali, rnat{a dia dinilai telah melanggar sumpah dalam shalat dengan

melakukan takbiraful ihmm, sedangkan dalarn pu.rsit dengan'terbitryn

faiar kalau dia memang berniat pu.$a. Inilah pendapat lpng

AI Mughni - Il3 I



dikemukakan oleh Imam AsySyafi'i. sementara Imam Abu Hanifah
sependapat dengan Irnam s5nfi'i dalam masalah putrsa tersebut, dan

menunrt Imam Abu Hanifah, dia tidak dinilai melanggar sumpah sampai

dia melakukan safu kali sujud. a

Menurut kami, oftmg lnng bersumpah tersebut disebut

melakukan shalat ketika dia masuk dalam shalat, sehingga dia dinilai
melanggar sumpah seperti hulr,yu ormg png melakukan safu kali sujud.

Sebab, oftmg tersebut telah mulai melakukan sumpahn3p.

Dalam kasus ini Abu Al Khaththab memilih pendapat png
menSntakan bahwa oftrrg tersebut fidak dinilai ni-patrya
hi.ggu dia shalat satu mkaat dengan dua kali sujud Dia juga fidak dinilai
melanggar sumpah dengan melalnfian puasa hingga dia berpuasa safu

hari penuh. sebab, shalat dan puasa Snrg dilahkan lrurdng dari ul$ran

1nng disebutkan tadi tdak bisa dikatal{an shaht atau pnasa. Namun
pendapat pertama dalam rnasahh ini lebih utama, karena s€bagian dari
perbuatan tersebut tetap dinilai shalat dan ptram, nanrun dengan syamt
perbtntan ifu sah dilakukan dan sernpuma. Begitu puh gang berlaku

pada kasus omng !,ang m€rusaloy4 rnaka batal pula shalat dan
puasanla.

1832. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Orarrg lpng
bersumpah tdak akan mengenakan pakaian, sedangkan mat
ifu dia sedang mengenakannya, maka dia harus melepaskan
pakaian saat itu juga. Jika dia fidak melakukann5Ta maka dia
dinilai telah melanggar sumpah."

Maksudnya, dalam kasus orcng yang bersumpah tdak akan

meng€nakan palaian sernentara saat ifu dia sedang mengenakan

patnian tersebut, maka dia harus mencopot pakaian tersebut saat itu
juga, jika fidak maka dia dinihi telah melanggar sumpahnp.
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Begifu pula dalam kasus omng yang bersumpah fidak

mengendami hev.ran funggangan sernentara saat ifu dia sedang

het;.ran funggangan tersebut, maka saat ifu juga di harus

furun dari her.r,ran funggangannya, jika fidak maka dia dinilai telah

melanggar zumpah. Pendapat inilah 1nng dianut oleh lrnam Syafi'i dan

ulama yang mengedepankan logika. Sementara Abu Tsaur berpendapat,

omng tersebut tidak melanggar meskipun masih terus

mengenakan pakaiannya atau menunggangi homn funggangannSn,

sebab kalau dia bersumpah fidak akan menikah dan tidak bersuci,

kernudian hal ifu tenrs berlaku, rnaka dia dianggap tidak melanggar

sumpah. B€ifu pula dengan kasus ini.

Menurut kami, tenrs mengenakan paloian dan mengendarai

hetmn funggangan setelah mengucapkan sumpah tersebut tetap disebut

mengenakan pakaian dan mengendarai kendaraan. Oleh karena ifu, jika

ada yang mengatakan "aku mengenakan pakaian ini selarna satu bulan"

dan 'aku mengendarai heunn fungganganku ini sdarna safu harin malo
dia dianggap melanggar sumpahnp kefika tenrs mengenakan

pakaiannta dan mengendarai funggangannp. Ini mirip dengan kasus

onmg SBng bersumpah fidak akan tinggal di rurnahnla kernudian dia

masih tinggal di rurnah tersebut usai melontarkan srrnpahnp.

Mennnrt slariat, ini teriadi dalarn kasus ihrarn dalam ibadah haji,

dirnana jamaah haji dilarang atau diharamkan mengenakan pakaian

berjahit. Jika dilanggar rnala jarrnah haii harus mernbarua kafamt

lantamn dia terus jenis paloian tersebut. B€gitu pula yang

diharuslan dalam hal mengawalinga. Syariat juga mernbedakan kasr.rs

pemikahan, karena digunakan unfuk sdamanya, sehingga seseonng

fidak bisa mengatakan, 'aku telah menikah selarna safu bulan" tetapi

"alnr telah menikah sejak safu bulan lBng lalu'.

+
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Pasal: Orang yang bersumpah, tidak akan menikah'

tidak akan mengenakan minyak wangi, dan tidak akan

bersuci, kemudian kondisinya fidak benrbah setelah

pengucapan sumPahnYa-

Jika seseorang bersumpah tdak akan menikah, tidak akan

mengenakan minyak wangi, dan tdak akan bersuci, kemudian

kondisinya tidak berubah setelah pengucapan sumpahnya ifu, maka dia

dinilai belum melanggar sumpah, karena orang tersebut dalam

kondisinya setelah mengucapkan sumpah tersebut fidak bisa

ism al fil!'anr.' benda koia)' oleh karena itu' Seseomng

tidak boleh mengatakan, uaku telah meniftah selama satu bulann atau

,aku telah bersuci selama safu bulann atau 'aku telah mengenakan

rnin!/ak wangi selama safu bulan", tetapi ungkapan yang benar adalah

'aku telah menikah sejak safu bulan Sang lalu" atau uaku tdah bersuci

seiak safu bulan yang lalu" atau uaku telah mengenakan minyak wansn

seiak sahr bulan Yang lalu".

spriat pun tidak menenrpatkan kondisi pemikahan selamanln

dan mengenakan minlEk wangi seperti halngra kondisi awal iamaah haii

mengenakan ihram sehingga wajib menrbalnr kafarat'

Pasal: orang l,ang bersumpah, fidak akan memzrsuh

rumah sementara dia masih di dalam rumah tersebut,

kemudian dia tinggal selama beberapa hari di dalamnyat

Jika seseorang bersumpah, fidak akan memasuki rumah

sementam dia masih di dalam rumah tersebut, kemudian dia tinggal

selama beberapa hari di dalamnya, maka dalam kasus ini ada dua

pendapat ulama madzhab, Ynifut

Pertama,dia dinilai telah melanggar sumpahn5a karena dia

masih tetap berada di rumah tersebut yang sudah bukan lagi miliknya'
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Sementara Imam Ahmad kefika menanggapi kasus orang yang

bersumpah kepada istrin5n, aku dan kamu tidak akan masuk ke dalam

rumah ini, dia berkata, "Aku khawatirkan omng tersebut telah

melanggar sumpahngn."

Kedua, orang tersebut dinilai tidak melanggar sumpah, seperti

pendapat yang dikernukakan oleh AI Qadhi, pendapat pilihan Abu AI

Khaththab, dan pendapat ulama yang mengedepankan logika. Sebab,

kata masuk tidak digunakan dalam istilah istidamah (menetap terus).

Oleh karena itu, ungkapan 5nng benar adalah 'aku ielah memasuki

rumah ifu sejak satu bulan lnng lalu", bukan ungkapan "aku telah

memasukinya selama satu bulan". Dengan demikian kasus ini seperti

kasus pemikahan di atas, sebab masuk adalah ungkapan perpindahan

dari luar ke dalam, dan ini tidak ditemukan dalam istilah iqamah

(menetap atau tinggal).

Dalam rnasalah id, madzhab Imam Syaf i memiliki dua

pandangan yang sarna seperti yang dikernukakan di atas. Alasann5ra,

bisa jadi png mernbtratrln dinilai melanggar sumpah karena kondisi

png bersumpah secam lahiriah memaksudkan meninggalkan dan

menjauhi rurnah tersebut, semmtara tetap tinggal dan menetap di daiam

rumah tersebut dianggap sebagai findakan menyalahi sumpah. Oleh

karena itu, kasr.rsnya sama dengan kasus orcmg png bersumpah, akan

tenrpat tinggalnfra.

PasaL Orang lnng bersumpah, tidak akan tidur
dengan istrinyp di atas ranjang, sementara keduanya masih
tidur bermma, dan kondisi itu terjadi lama.

Jika seseomng bersumpah fidak akan tidur dengan istinSa di

atas mnjang, sernentam keduanln masih tidur bersama, dan kondisi ifu

teriadi lama, maka dia dinilai telah melanggar sumpah. Sebab, tidur

I
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bersama biasanya berlangsung dalam waktu lama. Oleh karena itu,

dalam kasus ungkapan "si fulan berbaring di atas ranjangnya selama satu

malam", jika memang benar awalnya dia berbaring di atas ranjangnya

seorang diri (tanpa ditemani istui), kemudian sang istri tidur di samping

suaminya, maka kasus ini perlu dilihat, kalau dia bangkit pada wakfunya

maka dia dinilai tidak melanggar sumpahnya, namun jika dia berlama-

lamaan bangkit maka dia dianggap telah melanggar sumpahnya.

Jika seseorang bersumpah tidak akan puasa sementara saat itu

dia sedang puasa, maka dia tetap meneruskan puasanya hingga satu

hari. Namun menurut pendapat Al Qadhi, dia dinilai tidak melanggar

sumpah, namun ada kemungkinan dia telah melanggar sumpahnya,

sebab puasa biasanya dilakukan dalam rentang waktu yang lama. Oleh

karena dikatakan "dia telah berpuasa seharian penuh". Kalau dia mulai

berpuasa pada Hari Raya Id, kemudian dia menyangka dia masih dalam

bulan Ramadhan, lalu terbukti secara factual bahwa hari tersebut adalah

Hari Raya Id, maka dia tidak boleh meneruskan puasanya.

Jika seseorang bersumpah, tidak akan bepergian jauh,

sementara dia sedang dalam perjalan jauh, kemudian dia mernufuskan

kembali ke tempat tinggalnya atau menetap maka dia dinilai tidak

melanggar sumpah. Namun jika dia terus bepergian (meneruskan

perjalanannya setelah mengucapkan sumpah tersebut) maka dia dinilai

telah melanggar sumpah, sebab menentskan perjalanan tersebut tetap

dianggap perjalanan jauh. Oleh karena itu, dikatakan "aku telah

bepergian selama safu bulan".

Pasal: Jika seseorang bersumpah tidak akan

mengenakan pakaian, sedangkan saat ifu dia sedang

mengenakan rida'"(selandang/kerudung), kemudian dia memakainya

atau menyarungkannya atau menggunakannya sebagai serban atau
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menjadikannya sebagai baju atau celana paniang, maka dia dinilai telah

melanggar sumpah. Begifu juga kalau dia mengenakan kemeia,

kernudian kemeja tersebut dikenakan atau celana panjang lalu

disanrngkan, maka dia dianggap telah melanggar sumpqh. Inilah

pendapat lrang shahih dari madzhab S5nfi'i, sebab dia telah

mengenakanngn.

Jika dia mengatakan dalam sumpahnya, 'aku fidak akan

mengenakannp" sedangkan yang dipakairya saat ifu adalah rida',

kenrudian dia merubah bentuk semula menjadi lainnya lalu

mengenakannSp maka dia dinilai telah melanggar sumpah, sebab

sumpah tersebut jahrh pada findakan tidak mengenakan rida'. Namun

jika dia mengatakan uderni Allah, aku tidak akan mengenakan sesuafu

punn, sernentara saat ifu dia sedang mengenakan kenreja atau serban

atau peci atau baju zirah atau khuff atau sandal, maka dia dianggap

melanggar zumpah. Ularna rna&hab Syafi'i tentang masalah

khuff dan sandal kaitannya dengan kasus. di atas,

mengernulrakan dm pendapat, salah safungn adalah orang tersebtrt

tidak melanggar sumpah.

Menurut lomi, orang tersebut mengenakan pakaian secara

haldki dar, url sehingga dia dianggap telah melanggar sumpah, seperti

pakaian.

Ddarn hadits disebutkan bahwa Ralr Negus menghadiahkan dua

buah khuff kepada Nabi f) kernudian beliau mengenakannSTa.6 hnu

Umar pernah ditanya, uEngkau mengenakan sandal ini?" Maka Urrnr

6 t{R. Abq Daud (Sunan Ahr Daud, l/1551; At-Tinnidd (Sunan At-Tirmidd,
pembahasan: Adab, 4/28201; lbnu tiaFh (Sunan hnu Majah, penrbahasan:

Thaharah, l/il9 dan penrbatrasan: Pakaian, 2/36201; dan Ahrnad fir.rsnad
Ahrnad, 4/3521.
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pun berkata, "sungguh aku pemah melihat Rasulullah #
mengenakannya.'r7

. Jika orang yang bersumpah meninggalkan peci di kakinya atau

memasukkan tangannya ke dalam khuff atau ke dalam sandal, maka dia

dinilai belum melanggar sumpah, sebab dia belum mengenakannya.

Pasal: Orang yang bersumpah, dia benar-benar akan

memakaikan iskinya perhiasan, kemudian dia memakaikan
cincin perak atau dari mutiara atau dari berlian kepada

istrinya.

Jika seseorang bersumpah, dia benar-benar akan mernakaikan

istrinya perhiasan, kemudian dia menrakaikan cincin perak atau dari

mutiara atau dari berlian saja kepada istinya, maka dia dianggap telah

memenuhi sumpahnya

Ini adalah pendapat !,ang dianut oleh Imam Aqr$nfi'i.
Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa dia belum

mernenuhi sumpahnya karena bukan hanya itu png dianggap sebagai

perhiasan.

Menurut kami, Allah I berfirman, "Dan l<amu mangeluarkan

dari lauAn itu perhiasan 5nng l<amu pakal' (Qs. An-Nahl t16l: 14)

"Di surga ifu mereka dibai pe,rhiaan dengan gelanggelang dari

emas dan mutian, dan pkaian merel<a adalah sutera." (Qs. ru Hajil22l:
23)

Nabi $ juga pemah bersaMa dari Abdullah bin Amr bin Al Ash,

beliau bersabda, .Allah &t pmnh berfirman kepda laut Timur,

7 HR. AI Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Pakaian, 10/5801);
Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Haji, 2/25/8441; Malik (,4/ Ir&"wathtln',
l/31/2721; dan Ahmad (Musnad Ahmad, 2/6 danll0l.
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Sungguh aku menjadikan p*hiasan, heunn buruan dan wer,nngian

pda dirimu'.ng

Karena pemk adalah perhiasan jika memang dalam benfuk

kalung atau gelang kaki. Cincin pun dinilai perhiasan jika terbuat dari

errr.rs. B€gifu pula mutiara dan berhan dianggap perhiasan ,ik"
dikenakan pada benda lainnya. Jika omng tersebut mengenakan bafu

aqiq dan marjan, maka dia belum memenuhi sumpahnya

Imam Syaf i berpendapat, jika yang dikenakan adalah bafu

hitam maka dia dianggap memenuhi sumpahnln. Namun untuk benda

lainn5n ada dua pendapat ulama dalam masalah ini, karena ini termasuk

perhiasan dalam urf merd<a.

Menurut karni, itu bukan perhiasan sehingga. dia dianggap tidak

melanggar sumpahnya. Pendapat yang mereka kemulokan tenfunln

dibantah dengan al vad'u, iika seseorang bersumpah fidak akan

mengenakan perhiasan, kernudian dia mengenakan dirham atau dinar

sebagai kalung atau lainnln, maka ada dua pendapat ularna madzhab

dalam rnasalah ini, yaifu:

Perbma, dia dianggap belum melanggar sumpah karena dia

bersumpah tidak mengenalon perhiasan, sernentara dirham dan dinar

bukan perhiasan.

Kdua, dia dianggap telah melanggar sumpah, karena emas

dan pemk mertrpakan bahan dasar pernbuatan perhiasan, sehingga dia

dianggap perhiasan seperti gelang dan cincin. Jika dia mengenakan

pdang sebagai perhiasan, rnalo dia fidak dianggap melanggar sumpah

karena pedang fidak dikategorikan perhiasan. Namun iilo dia

mengankan iaket lnrlg dengan asesoris perhiasan, maka dalam

masalah ini ada dtn pendapat ularna rnadzhab, lnihr,

e Lrh. fafslr AdDrr Al lihrstur l4/Ll, pembatrasan: Surah An-Natrl, alnt:
14).
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Pertama, dia dianggap fidak melanggar sumpah karena

perhiasan memiliki benfuk yang berbeda, sehingga itu mirip dengan

pedang yang dihiasai.

Kedua, dia dianggap melanggar sumpah, karena ifu termasuk

perhiasan yang biasa dikenakan oleh kaum pria, apalagi biasanya

seorang pria mengenakannya unhrk berhias atau memperbagus

penampilan

Jika seseorang bersumpah tidak mengenakan cincin, kqnudian

dia mengenakannya pada jari lainn5ra seperti kelingking, maka dia

dianggap melanggar sumpah. Sementara Imam Syafi'i berpendapat, dia

tidak dianggap melanggar sumpah karena sumpah tersebut menunfut

pernakaian tertentu dan dianggap normal atau bisa dikenakan,

sementara ini fidak termasuk yang biasa dikenakan sehingga kasusnya

mirip dengan kasus orang png mernasukkan peci ke kakinp.

Menurut kami, orang tersebut sebenamya mernburamkan stafus

sumpah yang dilontarkannya unfuk meninggalkan pemakaian perhiasan,

sehingga kasusnya mirip dengan kasus orang yang mengenalon celana

paniang. Sedangkan kasus memasukkan peci ke kakinya tentunya

adalah tindakan tidak berguna dan bodoh. Hal ini tentunln berbeda

dengan kasus tersebut dimana jari kelingking dan jari-jari lainnya tidak

ada bedanya kecuali dari segi istilah saja.

1833. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Jika
seseorang bersumpah fidak akan menlnntap makanan yang

dibeli Zaid, kemudian dia menSnntap makanan yang dibeli
Zaid, dan Bakar, maka dia dianggap telah melanggar
sumpah, kecuali iika niat sumpahnya ifu adalah fidak
membedakan antara keduan5n dalam hal pembelian."
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Ini juga pendapat yang dianut oleh Imam Abu Hanifah dan

Imam Malik. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang

tersebut tidak mdanggar sumpahnya

Abu Al Khaththab meriyebutkan sebuah kemungkinan karena

sernua bagian fidak bisa dipisahkan safu sama lain dalam hal pembelian,

sehingga dia dianggap belum melanggar . Kasus ini seperti

kasus orcrng yang bersumpah tidak akan mengenakan pakaian yang

dibeli Zaid, kernudian dia mmgenakan pakaian yang dibeli Zaid atau

orang lain.

Menurut kami, Zaid mernbeli separuh makanan tersebut dan

makanan ifu telah disantapngra, maka dia harus melanggar sumpahnSTa.

Kasusrqn sama dengan kasus Taid mernbeli makanan, kemudian

rnakanan ,tersebut'dicampur dengan apa lrang dibeti Amr, lalu dia

merqlantap sernuanln. Berkenaan dengan baju, kami tidak menerima

pendapat tersebut, karena ada perbedaan antara kedua benda tersebut,

bahua separuh baju frdak bisa dilatalon sebagai baju, sedangkan

sepanrh rnakan tetap dikatakan rnakanan. Selain ifu, maka tersebut

telah disantap Zdfr Jidr.a Tard mernbeli separuh rnakanan se@rir

beragam atau dia menrbeli separuhnya kernudian mernb-eli sepanrh

lainrya, kernudian di men3nntapnlra, maka dia dianggap telah

zumpah. Perbedaan pendapat terjadi dalam rnasalah 1nng

telah disebutkan sebelumnln

Jika Taid mernbeli separuh makanan satu jenis, kernudian dia

mencampumlra dengan rnalonan lainryla, kernudian dia menyantap

sernur atau lebih dari separuh rnakanan tersebut, rnaka disepakafi

bahwa dia dinilai telah melanggar zumpah, sebab dia telah menynntap

makanan yang teJah dibeh Aid secaftr me!,bkinkan.
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Jika omng yang bersumpah mernakan separuhnya atau kurang

dari sepanrh makanan tersebut, maka dalam masalah ini ada dua

pendapat ulama rnadzhab, 1Bifu:

Pertarna, dia dianggap melanggar sumpah karena biasan5n

sangat tidak mtmgkin mernisahkan rnakanan yang dibeli Zaid dengan

makanan lBng dibeli orcmg hin, sehingga pelanggaran sumpah terlihat

dengan banyaknya r*l,tana1 png dikorsumsi.

Kdua, dia dinihi fr{ak melanggar sumpah, karena hukum

amlqn adalah Udah melanggar dan Udak bisa dipastikan bahna
rnakanan yrang disantapnlB ihr temrasuh rnakanan yang dibeli "l4ai4setiap kondisi yang tdak meny&ablon seseorang melanggar

, malra kaeApan hulnrnqa adalah kaaapan huhm omql
lrang berstrmpah tdak nrerqpntap lotrnra kering, kernudian dh
menenrukan lnrrrna kertrg lalu da rnenlnntap sahr biji kurrna, rnalo
hulannrrya sepert yang alran liarni tshd€n nanti. Irlamun iilo dia
meqaantap rnalonan Fng dib€li oleh zail, kenrudian dia menlualqn
atau mernbelinya k€pada orang lain, rnalo dh dianggap telatr melanggar
sumpah, tapi ada kernungkinan iWB dia fr{ak melarggar sumpah.

PasaL Orang yang berstmpah, tdak alon
mengenakan pakaian dari tenunan si fulanah, kemudian dia
mengenakan pakaian hasf,l tenunan d fulanah, dan unnita
lain.

Jika seseorang fidak alqn mengenakan paloian dari
tenunan si fulanah, kenrudiirn dia mengenakan pakaian hasil tenunan si

firlanah, dan rranita lain, rnaka dia dianggap telah melanggar sumpah.

Irnam Spfi'i mengatakan, jika orang tersebut , fidak
alon mengenakan paloian dari tenunan atau lrtritan si fulan danwanita
lainnya rnaka ada drn riwEnt dahm rnasalah ini, yaifu:
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Pertama, dia dianggap telah melanggar sumpahnya seperti

kasus sebelumnSn.

Kedua, dia belum melanggar sumpahnlp. Ini adalah pendapat

Abu Hanifah dan Syafi'i, sebab dia belum mengenakan paloian secara

sempuma dari hasil tenunan atau jahitan si fulanah itu.

B€itu pula jika seseoftmg bersumpah, fidak akan mengenakan

pakaian 57ang dijahifuiya dan omng lain atau malon dari bejana 3nng

digrrnakan si fulanah memasak dan tidak memasuki rumah yang

dibeliry;a atau mengenakan pakaian yang d$ahit oleh Zaid, kemudian dia

mengenakan pakaian yang dij,ahitrp dan omng lain atau menyantap

makanan dari bejana yang digunakan oleh si fulan mdmasak atau

memasuki rurnah 1lang dibelinlp, dalam rnasalah ini ada perbedaan

pendapat dan pandangan ularna madzhab seperti masalah sebelumn3n.

Jika dia bersumpah Udak akan mengenakan apa lnng dijahit

oleh 7aid, maka dia dianggap telah melanggar sumpah kefika

mengenakan semua jenis yang dijahitryn. Berbeda jika dia mengatakan,

aku bersumpah tidak akan mengenakan baju yang dijahit oleh Zaid. Jika

dia bersumpah tidak akan memasuki rumah milik Zaid, kemudian dia

mernasuki rumah milik Zaid dan lainnp, maka ada dua pendapat ularna

rnadzhab dalam masalah ini seperti masalah sebelumnya.

1834. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Jika
seseorang bersumpah fidak akan mengunjungi dua orang
atau berbicara dengan dua oriang, kemudian dia
mengunjungi atau berbicara dengan salah satu dari kedua

orang tersebut, maka dia dianggap telah melanggar sumpah,
kecuali jika }nng diniatlnnnSTa itu adalah perbuatanryra fidak
menSrafu dengan kedrnn3ra.'
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Bisa jadi masalah ini didasarkan pada kasus orang i*g
bersumpah, tidak akan melakukan sesuatu pun, kemudian dia

melakukan sebagian atau salah safu dari perbuatan tersebut. Hanya saja,

pada kasus ini dia bersumpah untuk berbicara dengan dua orang dan

mengunjungi mereka berdua, kemudian dia berbicara dan mengunjungi

salah safu dari kedua orang tersebut, sehingga dia dianggap telah

melakukan sebagian yang disumpahkannlp. Penjelasan tentang masalah

ini telah dipaparkan sebelumnya.

Bisa saja dikatakan bahwa perkiraan atau rnaksud

bahwa yang ini tidak sempuma dan 3nng lainnp pun tidak sernpurna,

sebab kata yang di-athaf-kan ditentukan s@ara perkiraan, setelah huruf

athaf ada ft'l atau kata kerfrr dan amil, seperti amil spng berada sebelum

kata yang di-athaf-kan, sehingga jadinf seperd firnran Allah 8,
"Dihammkan ah,s katnu (magawini) ih*ikrnu; arakarnlinu Wlg
perempuan.' (Qs. An-Nisaa' [4]: 23) rnalsudn3n adalah, diharamlnn

menikahi anak-anak kandung kalian. Jadi, nrasing.nnsing pihak dari

kedmnya menjadi objek sumpah s@ara terpisah, . sehingga orang

tersebut dianggap telah melanggar sumpah.

Jika dia bermaksud agar perbuatannya tidak menlntu dengan

mereka berdua, maka dia dianggap tidak melanggar sumpah, kecuali

dengan perbuatan tadi. Sebab, niat sumpahnp adalah rnakna yang

dikandungnya sehingga sumpahnya dialihlon pada rnakna tersebut.

Namun jika dia bemiat tidak mau berkomunikasi setiap dari kedua orang

tersebut secara terpisah, rnaka dia dianggap telah melanggar sumpah

dengan tindakannya tersebut. Sebab, sumpahnS;a diakadkan untuk tidak

berbicara.

Jika dia berkata, uDerni Allah, aku tidak alon berbicara dengan

Zaid atau pun Umar", maka dia dinilai telah melanggar sumpahnp
kefilo berbicara dengan salah satu dari merelo. Karena kasus ini
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menunfut adanya tidak adanya komunikasi siapa pun dari mereka

berdua secara terpisah.

Allah & berfirman, uKemudian mereka menganbil tuhan-fuhan

selain daripda-Nga (untuk dbe.mbh), yng tuhan-tuhan itu frdak

mancipbkan aF pw, bahkan mqela sendiri diciptakan dan tidak

Kuas untuk (menolak) squatu kqrudhantan fud diriny dan frdak
(pula untuk mengambil) sntu kemankabn pun dan fiug) tidak Kms
metnatil<an, manghidupl<an dan tidak (pula) manbngktlan., (Qs. Al
Furqaan [23]: 3) Malsudnya adatah mereka tidak menriliki sesuatu apa
pun dari hal itu.

Pasa[ Orang yang berkata, "Engkau tertalak kalau
terbulrti berbicara dengan Zaid dan LJmar" atau berkata,
"Budakku merdeka, Jika engkau berbicara dengan Zaid dan
Umar".

Jika seseorang berkata, 'Engkau tertalak kalau terbukti berbicam

dengan Zaid dan Umar" atau berkata, nBudakku merdeka, jika engkau

berbicara dengan Zaid dan [Jmar', malo talak dan pemerdekaan

tersebut fidak jatuh kefil<a terbukti dia berbicam dengan objek png
disumpahi. sebab, dia menempatkan komunikasi tersebut terjadi secam

bereamaan sebagai syarat jafuhqn talak atau pemerdekaan. Obyek SnnS
ditetapkan sebagai syarat fidak bisa berdiri sendiri tanpa
lainnya.

Begifu pula kalau seseorang berkata kepada istin5n, ,kalau

kalian berdua haidh, malo kalian berdm ditalak'. Talak dalam kasus ini
tdak iafuh pada masing-masing pihak kecuali jika kedua wanita tersebut

mengalami haidh secaftt bersamaan

Sumpah atas narn Allah harus dibedakan, karena

konsekuensinya adalah hrangan melakukan apa !/ang disumpahkan,
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sehingga seseoftrng dinilai melanggar sumpahnyra ketika melakukan

sebagian yang disump itu. Sebagian sahabat madzhab kami

telah menggabungkan masalah tersebut dalam kasus pelanggaran

sumpah dengan melakukan sebagian 5nng disumpahkan, sebab maksud

atau fujmn dari sumpah meninggalkan satu perbuatan secara

keseluruhan adalah tidak melakukan perbuatannya, sehingga keduanya

berada dalam posisi yang sarna.

Sedangkan kalau ada yang berkata, "kalau lolian berdua haidh,

maka kalian berdua ditalak", maka ini fidak dinilai sebagai sumpah,

sebab fujuan dari perkataan tersebut bukan melarang atau menghalangi

seseorang melakukan sesuafu atau menganjurkan seseorang melakukan

sesuatu, tetapi ifu hanya sprat sernata dan tidak mengandung makna

sumpah.

Pasal: Jika seseoriang bersumpah, al<an melakulran
sesuafu, kernudian dia berkata, 'Demi Allah, aku fidak akarr

menyantap roti dan daging atau zabad dan kurma, Udak mernasuki

kedua rumah ini, tidak berrnaksiat kepada Allah di kedua n€geri ini, dan

tidak menahan kedua wanita ini", kernudian dia melakukan sebagian

sumpah yang telah diucapkannln, seperti menyantap salah'satu dari

kedua jenis makanan tersebut atau memasuki salah satu rumah tersebut

atau bermaksiat kepada Allah di salah safu nEleri tersebut atau

menahan salah satu wanita tersebut, apakah dia dinilai tidak melanggar

sumpahnya?

Mengenai masalah ini, ada dua riwayat madzhab, yaifu jika dia

bemiat dengan sumpahnSra ifu fidak menggabungkan keduanya atau

menghalangi diri dari salah satuqn, maka sumpahn5n itu dihukumi

sesuai niat sumpahnya. Namun jika dia berkata, 'derni Allah, aku tidak

akan menyantap ikan dan menenggak susu -{engan harakat fathal>n,
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sedangkan dia termasuk penduduk fuab pdalaman, maka dia dinilai

telah melanggar sumpah, kecuali jika dia menggabungkan keduanya

secara bersamaan. Sebab, huruf wau di sini bermakna mab

(bersamaan). Oleh karena itu, kata tersebut dibaca fathah. Namun jika

salah satunya di-athaf-kan kepada yang lain dengan pengulangan kata

'laa", maka kata tersebut menuntut pelarangan dari semua jenis

secara terpisah, dan omng tersebut dinilai telah melanggar

sumpah dengan melakukannya.

1535. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Jika

seseorang bersumpah, tdak alGn mengenakan pakaian,

kemudian dia melakukan transaksi iual beli dengan pakaian

ifu atau dengan hargan3n pakaian lpng lain, kemudian dia

mengenakannlp, maka dia dinilai telah melanggar sumpah

iika memang pakaian tersebut termasuk pemberian

kepadan5Ta. Begitu pula iika orang tersebut memanfaatkan

harga penjualan pakaian ifu dalam bentuk apa pun-"

Masalah ini adalah sub masalah lnng telah dikemukakan

sebelumnSra di awal bab, yaifu bahwa alasan merupakan ukuran sumpah

sehingga dia dianggap melanggar ketetapan hukum ketika terbukti

melanggamya.

Apabila seseomng dib€rikan sebmh pakaian kemudian dia

bersumpah, tidak akan mengenakannSn, agar pernberian tersebut

terputurs, maka dia dinilai telah melanggar sumpah ketika terbukti

mengambil manfaat dari pemberian tersebut, seperti menggunakan hasil

panjtnlan baju tersebut, sebab tindakan tersebut termasuk salah safu

benfuk pemanfaatan yang mana pernberian dikaitkan dengannya.

JilG seseorang tidak mernaksudkan pemberian, maka itu

terputus, dan alasan sumpahny'a menunfut hal itu, maka dia dinilai tidak
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melanggar sumpah, kecuali jika sumpahnya mencakup hal tersebut,

yaifu mengenakannya secam khusus. Jika seseomng menggantinya

dengan baju lainnya, kemudian dia mengenakannya atau mengambil

manfaat darinya tanpa mengenakannya atau menjualnya dan mengambil

hasil penjualannya, maka dia dinilai tidak melanggar sumpah, karena

secara lafazh, niat dan alasan, sumpah tersebut tidak mencakupnln.

Pasal: Orang yang melakukan sesuafu yang
diwajibkan kepadan5ra dari sumpahnya.

Jika seseorang melakukan sesuafu 5ang diwajibkan kepadanp
dari sumpahnya, kecuali memanfaatkan pakaian yang diberikan dengan

cara menggantinya dengan yang lain, seperti menempati rumahn5n atau

menyantap makanannya atau mengenakan pakaiannya kecuali hasil

penjualannya Snng telah disumpahkan, maka dia dinilai tidak melanggar

sumpah, sebab yang disumpahkan adalah pakaian, sehingga sumpahnya

ifu berkaitan dengannya atau dengan apa lrang dihasilkan darinya, dan

tidak melevuati 5nng lain sebab status khusus Sang dimiliki sumpah dan

alasannp.

PasaL Jika seseorang mernperoleh pemberian dari iskinp
berupa pakaian, kemudian dia bersumpah tidak akan meng

untuk menghentikan pemberian tersebut, kemudian orcmg lain mernbeli

pakaian tersebut, lalu dia menyerahkannya kepada orang lain unfuk

mengenakannya atau dibeli oletr orang yang bersumpah lalu

dikenakannSn dengan cam bukan hasil pernberian isfuinya, apakah dia

dinilai melanggar sumpah?

Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama madzhab, yaifu:
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Pertama, dia dinilai melanggar sumpah karena telah melanggar

sumpahn5a dan karena lafazh pernbuat syariat kalau memang lebth aam

(umum) dari alasan sumpah, maka Snng harus digunakan adal.ah lafazh

png bersifat aam, bukan alasan png bersif-at khash. Selain itu, karena

kalau isfuinp melawann3a, kemudian sang suami berkata, "isbi-istiku
ditalak', maka mereka sernua ditalak. Namun jika alasan talak tersebut

haqn safu, maka seperti ifu pula kondisinSTa.

Kdua, dia dinilai tidak melanggar sumpah, karena alasan

sumpah menunfut adanya pernbatasan lafazh sumpah sehingga jadiryn

seperti sumpah yang diniatkan atau seperti omng lpng mengkhusr-rskan

sumpahnyn dengan indikasi lafzhi!,lah.

1836. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Seandain5Ta

seseorang bersumpah, fidak alran tinggal bersama istrinya
dalam sebuah rumah, kemudian temlata orang iersebut
tinggal bersama istriryTa di rumah lainnlra, maka dia dinilai
melanggar sumpah iika yang diniatkan dari sumpahnya
adalah menghindari istrin5n sementara kondisi rumah
tersebut fidak memiliki alasan yang menyebabkan dia
mengucapkan sumpahnya."

Masalah ini juga mempakan sub masalah tentang niat dalam

sumpah. Malsudnya bahr,rn ketrlm seseomng bersumpah seperti ifu
bermaksud menghindari istuinSn dengan cam tidak tinggal dalam satu

atap, sementara rumah itu sendiri tidak memiliki peran yang

menyebabkan orang tersebut melontarkan sumpahnya, maka

penyebutan rumah dalam sumpah ini seperti tidak pemah ada dan

seperti orang yang bersumpah unhrk tidak tinggalbersama isfuinf.

Jika orang tersebut tinggal bersama istrinya di rumah lainnln,

malo dia dianggap telah tingsal bersama ishinya sehingga dia dinilai
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telah melanggar sumpah karena menyalahi sumpahnSn unfuk

meninggalkannya. Kasus ini seperti kasus pertanyaan yang dikernulokan
oleh orang badui kepadq Rasulullah S, ''Aku telah menyetubuhi istiku
di siang hari bulan Rarnadhan?'rnaka beliau menjawab, ,Mqdel<akanlah

s@ftrng btdak!'9

S€bab, di dalam hadits ini disinggung tentang keluargaqn bukan

darnpak Fng ditimbullon, yang mengtranrskannya mernba5nr kafarat,

kami pun menghilangkan dan alasan tersebut menjadi sarna

baik unfuk atau pun orang lain. Jil€ rurnah tersebut

nrmpahnya, sep€rti omng lpng Udd( sulo menernpafl

atau menimbulkan pertileian atau diberikan kepadanya,

rnal6 dh dinihi tidak melanggar sumpah jika mernarg dia fing$dl

bsarna isbinya di rurnah yang hln. Sebab, yang dia niatlran dari

adahh menghindari isttn3xi di rurnah tersebut, sehirgga di.r

danggap tidak melanggar sumpah yang tdah diucapkannya.

Jika alasan dan nht srnpahqp udak diternukan rnal6 dia dinilai
frdak mdanggar zumpah, k@uali dengan melakukan perbutan yang

nrasuk dalarn rnakna lafazh sumpahqp, lnitu tinggd bersarna is'kinya di
nrnah tersebut, sebab dia dihanrslon mengikuti lafazh sumpahnya

selarna tidah diternukan niat dan alasan sumpah yang mengalihlon
lafazh ter:sebut dari maknanya atau menunfut adanya penambahan. Jadi,

k€fika orang 3Bng bersumpah udak akan tinggal bersama isbinln dalam

rurnah tertenfu, kernudian dia mernasuki rumah tersebut ber-sarna

ishinlra, rnalo diE dinilai telah melanggar sumpah, baik hanya sebentar

atau larna.

Berkenaan dengan rnasalah ini, Allah & berfirnran tentanil
pernuda Snng menernani l,{abi Musa *, nrahukah lamu bttala ka
mqari tantpt di btu di, maka sanngutng alru fup

e Takhrrjhfrbhrt telah direhslen s€befunq,a @nggl.
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(menceitakan tentang) ikan itu dan tidak adalah 5ang melupl<an aku

unfuk manceribkann5n kuuali sSebn dan ikan ifu mengambit jalanngn

ke laut dengan cam t/ang aneh s&ali." (Qs. ru Khahfi [18]: 63)

Dia juga berfirman, '(hgatkh) htl<ala pm pernuda itit mencari

tanpt Mindung ke dalam gua." (Qs. Al Kahfi [18]: 10)

Dia juga berfirman, nDan l{ami melindungi mereka di suafu

tanah tinqgt Sang datar Wng bntak tadapt rumput
dan sumbq-sumber air bqsih gng mengalir.u (Qs. Al Mukminuun [23]:
50)

Pasal: Jika orang tersebut memenuhi sumpahnSTa

dengan hadiah atau lainnya atau berkumpul dengan isbinya
di tempat !/ang tidak disebut rumah, rnaka dia dinilai tidak

melanggar , baik rumah ifu menjadi alasan sumpahnSra atau

pun tidak. Sebab malsud atau niat omng tersebut adalah menghindari

ishinya di rurnah itu, sehingga dia dinilai tidak melanggar sumpah iika
tinggal ksarna istuinya di rumah lainnya. Jika dia bersumpah, tdak
akan tinggal bersama isfuinya di sebuah rumah, karena sebtnh alasan,

kemudian alasan png menyebabkannya bersumpah, seperti perniarnyn

istrinya mernberikan rurnah kepada sang strami, kernudian rumah itu
meniadi miliknSn atau meniadi milik orang lain, kemudian dia tinggd
bersama isfuinya, apakah dia dinilai telah melanggar sumpah? Tentang

masalah ini ada dtra pendapat ma&hab seperti yang telah dijdaskan

sebelumnya.

PasaL Orang yang bersumpah, fidak alon memasuki
sebuah rumah unfuk menemui istrinlra, kemudian dia
memisuki rurnah yang tdak disebut rumah.
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Jika seseorang bersumpah, tidak akan memasuki sebuah rumah

untuk menemui istrinya, kemudian dia memasuki rumah yang tidak

disebut rumah; maka ketetapan hukumnya seperti ketetapan hukum

kasus sebelumnya. Jika dia bemiat menghindari istrinya, dan rumah

tersebut bukan alasan yang menyebabkan dia melontarkan sumpahnya,

maka dia dinilai melanggar sumpah, jika tidak maka dia dinilai tidak

melanggar sumpah. Jika dia menemui sekelompok orang yang di

dalamnya ada ishinya, dimana dia berniat menemui istinya bersama

mereka, maka dia dinilai melanggar sumpahnya.

Begitu pula jika dia tidak meniatkan apa pun dan mengecualikan

dengan hatinya, maka ada dua pendapat ulama madzhab dalam masalah

ini, yaitu:

Pertama, dia dinilai tidak melanggar sumpah. Kasusnya seperti

kasus orang yang bersumpah fidak akan memberi salam kepada isfuinya,

kernudian dia memberi salam kepada sekelompok orang yang di

dalamnya ada istrinya, dimana dia mernang sengaja berniat menrberi

salam dengan hatinya kepada orang lain, maka dia dinilai tidak

melanggar sumpah.

Kedua, dia dinilai melanggar sumpah karena masuki rumah

adalah perbuatan yang tidak mernbedakan satu sama lain, sehingga

tidak sah menyebutkannya secara khusus dengan niat. Selain ifu, istrirxTa

berada di dalam kelompok orang tersebut sementara hak semua orang

yang ada di sifu harus diberikan, maka diar dinilai telah melanggar

sumpah.

Begitu juga dengan kasus orang yang memaksudkan

pengecualian tersebut dan membedakan salam yang diucapkannya,

maka pendapat yang shahih adalah sumpah tersebut di-takhshish

dengan niat. Oleh karend fu, orang yang mengatakan, "As-alamu
alaikum illa fulan (salam sejahtera kepada kalian kecuali si fulan)".

dianggap sah. Namun jika seseorang berkata, "Dakhaltu alaikum illa
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fulanan (aku datang menemui kalian kecuali fulan)', maka ini fidak sah

sebab salam adalah ungkapan yang mencakup kata ganti orang yang

dikandung dalam kata alaikum, sedangkan kata ganti orang tersebut

bersifat umurn sehingga sah-sah saja ditujukan secara khusus, jadi boleh

dimaksudkan atau ditulukan kepada omng lain.

Oleh sebab ifu, jika omng tersebut memasuki rumah yang tidak

disadarinyra ada istinya di dalamnp, kemudian dia menemukan istinya

di dalamnya, rnaka hukumnln seperti hukum orang lnng menenrui

isbiqa karena lupa atau fidak sengap.

Jika kita mengatakan bahwa dia tidak melanggar sirmpahn3n,

kernudian dia kelmr dari rumah tersebut saat mengetahui, isfui41n ada di

dalamnp, rnalo dia dinilai tidak melanggar sumpahn5p. rytu pula iika
dia bersumpah, fidak akan menernui ishinln, kemudian dia menenrui

iskinya di dalam nrmah, lalu saat itu juga di kelur, maka dia dinilai fidak

melanggar sumpah. Namun jika dia tinggal di dalam rumah tersebut

selama beberapa saat, apakah dinilai melanggar sumpah? Dalam

masalah ini ada dtn pendapat uhrna rnadzhab berdasarkan kasus onrng

yang bersumpah, tidak mernasuki tempat tinggal kemudian dia

memasukinya lalu tinggal beberapa lama?

1837. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Jilta
seseorang bersumpah memulrul budaknya keesokan harinya,
kemudian orang yang bersumpah meninggal dunia pada hari
dia menguciapkan sumpahn3p, maka dia dinilai fidak
melanggar sumpah. Namun jika budaknf yang meninggal
dunia, maka dia dinilai telah melanggar sumpah.

Jika omng yang bersumpah meninggal pada hari dia

mengucapkan sumpahnSp, maka dia dinilai tidak melanggar sumpah.

Sebab, pelanggaran sumpah dianggap sah jika terjadi tindakan fidak
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memenuhi apa yang disumpahkan pada vrnkhrnya graifu keesokan

harin5n. Selain itu, omng yang telah bersumpah telah keluar dari
kategori mukallaf sebelum keesokan harinya, sehingga tdak bisa

dianggap telah melanggar sumpah. Bqitu pula jika omng !/ang
bersumpah mengalami kegilaan pada hari ifu juga, dan tidak sadarkan

diri, kecuali setelah dua hari kernudian. Sebab, dia tidak ternrasuk
pengenrban kalajiban saat ifu. Jika sang budak melarikan diri atau sakit
atau orang yang bersumpah sakit, atau lainnya, maka pernukulannlp

kepada sang budak keesokan harinya dinilai sebagai findalon
pelanggaran sumpah.

Namun jika orang 5nng befisumpah tidak meninggal duniia, rnalo
ada beberapa kondisi, yaitu:

P*bma, jika dia hendakryn memukul sang budak keesokan

harin5n di wakfu kapan pun rnaka dia dianggap telah menrenuhi
sumpahnya tanpa ada perbedaan pendapat.

Kdua, jika dia bisa saia mernukul budak ifu besok, namun dia
tidak kunjung memukulnp hir,ggu hari berikukrya sernentara keduaqp
rnasih hidup, maka orang lnng bersumpah dinitai melanggar sumpahnya
tanpa ada perbedaan pendapat

K.tigu,jika sang budak meninggat dunia pada hari sumpah ifu
diucapkan, dalam kondisi seperti ini orang bersumpah dinilai melanggar
sumpahnya. Ini adalah salah satu pendapat madzhab AqrSyafi'i.
sedangkan pendapat Snng mengatakan bahwa dia tidak melanggar
sumpah adalah pendapat png dikernukakan oleh Abu Hanifah dan
Malik. Pendapat kedua adalah pendapat Slafi'i, karena orang lrang
b€rsumpah mernukul budak ifu tdah mernukulnya datam kondisi

t€rpaksa setringga dia dinilai tidak melanggar sumpahnya, seperti halnya

kasus orang yang dipaksa dan orang yang lupa.

El - At Mughni



i

Menurut kami, orang'tersebut belum melakukan apa lnng
disumpahkannya pada hari ifu juga tanpa ada paksaan atau karena lupa,

sehingga dia ternrasuk ortmg png tetah melanggar sumpahnya. Kasus

ini seperti kasus orang lnng menghilangkan sesuafu karena sengaja atau

seperti kasus oftmg yang bersumpah akan menunaikan ibadah haji pada

tahun ini, kemudian dia belum bisa menunaikannya lantamn sakit atau

Jadi, hanrs dibedakan antara or?rng 1nng terpal$a dan orang

yang lupa, karena terhalang atau tidak melakukan memiliki rnakna bagi

orang 5nng bersumpah. Keterhalangan di sini merniliki rnakna pada

ternpat, sehingga merniliki kesanraan dengan orang png meninggalkan

mernukul budak, lantaran ada kendala atau halangan atau orarg lBng
b€rsurnpah fi*Cak melaksanakan ibadah haii lantaran adanya kendah

,dan.

IGlau yang disumpahkan iU hilang lantaran perbrntan orang

yang b€rumpah sendiri dengian sengait, rnale dh dinihi telah

melanggar sumpah, sebab dh telah menghilangkan perbtntan bagi

dirinp.

Al Qadhi berpendapat bahwa orang 5nng bersumpaf, ainifa
telah melanggar sumpah saat dia akan meninggal dunia; karena

zumpahqa dilontarkan saat dia bersumpah sernentara dia terhalang

atau mernilih udzur unfuk melalnrkan safu perbuatan, sehingga dia

dinilai melanggar sumpah. Kasus ini seperti kasus orang yang belum

menentulon wakfu melaksanalon sumpah, sehingga dia dinilai belum

melanggar sumpah sehari sebelumryn, sebab pelanggarai: -.,Jrnpah
adalah menlnlahi akad sumpah png dibuatqTa, dan tindakan menSBlahi

sumpah ini haqn bisa t€rjadi dengan tidak melaksanakan surnpah @a
uraktu png telah ditentr.rkan.
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Kwnpt, jika sang budak meninggal dunia keesokan harinya

sebelum orang Snng bersumpah bisa melaksanakan sumpahnya, rnaka

kasusngn seperti kasus orang dunia pada hari itu juga.

Kelina, iika sang budak dunia pada keesokan harinp
setdah orang yang bersumpah merniliki kesernpatan mernukulnya,

rnaka dia dinilai telah melanggar sumpah dari satu segi atau sudut

pandang ularna.

Sebagian ulama Slrafi'i berpendapat, dia dinilai telatr metanggar

sumpah sedangkan ulama Syafi'i lainnSn mengatakan, ada dua

pendapat.

Menunrt lmrni, kalau mqnang orang ydng bersumpah itu
terbukfi merniliki kesempatan unfuk merrukul budak tersebut pada hari

tersebut kemudian tidak dilakukanqTa, rnaka dia dinilai telah melanggar

sumpah. IGsus.ini geperti kasr.rs oftmg 5nr.rg bersumpah melalai\n
pelalsanaan pe.mukulan budak tersebut hingga dtn hari berikutrya. .i

Keenam, jika orang png bersumpah meninggal dunia keesokan

hari setelah dia memiliki kesernpatan memukul budaknya, namun dia

tidak memukulnln, maka dia dinilai melanggar sumpah menurut safu

sudut pandang seperti yang telah kami kernukakan tadi.

Kefujuh, jika omng png bersumpah mernukul budak tersebut

pada hari dia mengucapkan sumpahnya, maka dia dinilai belum

mernenuhi sumpahnya dengan baik Ini adalah pendapat sahabat Asy
Slnfi'i. Sementara Al Qadhi dan sahabat Abu Hanifah berpendapat

bahwa dia telah memenuhi sumpahnya karena sumpahnya

mernotir.rasinya unfuk memukul budaknya, sehingga jika dia memukul

budak ifu pada hari itu juga, rnaka dia telah melaksanakan isi

sumpahnya.

Menurut kami, dia sebenamya belum melalsanakan isi

sumpahn5a pada waktu Sang telah ditentukan, sehingga dia dinilai
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belum memenuhi sumpahnya dengan baik. Kasus ini seperti kasus orang

yang bersumpah akan berpuasei pada hari Jum'at, kemudian dia

berpuasa pada hari Kamis. Dia pun mernbedakan masalah pelunasan

utang, karena yang dimaksudkan adalah percepatannlra bukan yang lain,

sedangkan pelunasan pada hari ifu juga ada bentuk tambahan dalam

percepatan, sehingga dia dinilai tidak melanggar sumpah. Sebab, dia

men5ndari malsudnya, sehingga dia fidak melar.ratinya keesokan hari.

Selain itu, fidak benar penggunaan metode qiyas (analod yang

tidak sepadan tidak sah, apalag semua yang disumpahkan fidak

dimaksudkan unfuk mempercepat pelaksanaan dari waktu 5rang telah

ditentukan, sehingga fidak boleh dikaitkan dan diharuskan konsisten

dengan lafazh sumpah. .

Kde,lapn, jika orang yang bersumpah memukul budak tersebut

setelah dia menemui ajal, maka dia dinilai belum memenuhi sumpahnya,

karena sumpah hanya berlaku saat budak itu masih hidup.

Kaernbilan, iika oftmg yang bersumpah mernukul budak

tersebut dengan pukulan yang tidak menimbulkan rasa sakit, maka dia

dinilai belum memenuhi zumpahnya seperti png telah kami ielaslon
sebelumnln

Kaepuluh,jika omng Snng bersumpah mencekik budak tersebut

atau menarik rambuhrln atau menekan betisnln hingga menimbulkan

rasa sakit, rnaka dia dinilai mernenuhi sumpahnya, karena tndakarr

orcrng tersebut dikategorikan sebagai memukul seperti yang telah kami

kemukakan tadi.

Kaebelas, jika budak tersebut gila, kemudian oremg yang

bersumpah mernukutn5n, maka dia dinilai telah memenuhi sumpahnya,

karena budak itu masih hidup dan merasakan rasa sakit dengan findak

pernukulan tersebut. Jika orang ifu fidak menrukulnln, maka dia dinilai

telah melanggar sumpahnp. Jika dia bersumpah, tidak akan meryurkul

i
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budak tersebut keesokan harinya, maka ketetapan hukumnya seperti

permasalahan yang disebutkan di atas. Ketika orang tersebut

meleu,ratkan kesempatan pemukulan tersebut, kernudian dia

memukulnya saat telah meninggal atau lainnya, maka dia dinilai tidak

melanggar sumpah, karena dia telah melaksanakan pemukulan tersebut.

Pasal: Jika ada ydng bersumpah, 'Demi Allah,
sungguh aku benar-benar akan meminum air dari cangkir
besok' kemudian pada hari ifu juga dia menuangkannya atau dia

bersumpah, "Demi Allah, sungguh aku benar-benar akan menyantap

roti ini besok", kemudian roti tersebut hilang, maka ketetapan

hukumnya seperti yang telah kami kemukakan dalam masalah

pernukulan budak.

Shalih berkata, "Aku pemah bertanya kepada a5nhku tentang

orang yang bersumpah akan merninum air hi, kernudian dia

menuangkannya, dia menjawab, 'Orang tersebut telah melanggar

sumpahnya'. Aku pun bertanya kepadanya tentang omng yang

bersumpah, akan menSnntap roti gandurn ini, kernudian rotinya

dimakan oleh anjing, maka dia menjawab, 'Dia telah melanggar

sumpahnya, karena dia tidak bisa menunaikan sumpahnya'."

. 1838. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Jika
seseorang bersumpah tidak akan berbicara dengan

seseorang, kemudian dia berbicara dengan orang tersebut

sebelum enam bulan, maka dia dinilai telah melanggar

sumpah."

Maksudnya, dalam kasus orang yang bersumpah, fidak akan

berbicara dengan orang lain saat ifu juga, jika dia mernbatasinln dengan

lafazh atau dengan niat atau dengan tenggat wakfu, maka dia terikat
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dengan batasan tersebut. Jika dia tidak membatasinya dengan apa pun,

maka hal itu berlaku hingga enarn bulan. Pendapat ini diriwayatkan dari

hnu Abbas. Ini pula pendapat yang dianut oleh ulama yang

mengedepankan lqlika.

Sernentara Mujahid, Al Hakam, Hammad, dan Malik

berpendapat, ifu berlaku selama safu tahun berdasarkan firman Allah &,
"Pohon ifu membeikan buahn5a pda setiap musim dengan seizin

Tuhann5a." (Qs. Ibraahiim !t4l: 251 maksudnya bahwa setiap tahun

buahnya muncul.

Irram Syaf i dan Abu Tsaur berpendapat, tidak adi batasan

wdktu dalam masalah ini dan dia dinilai telah memenuhi sumpahnya

dalam batas wakfu paling minimal, sebab kata a/ hk alah ism mubham

(kata yang belum diketahui secam pasti) yang berlaku untuk jurnlah yang

banlnk atau pun sedikit. Allah & berfirnnn, "Dan saungguhnSa kamu

al<an mangetahui kebenamn) bqib Al Qw'an setelah bebemp unktu

lagi." (as. Shaad [38]: 88) Satu pendapat mengatakan bahwa

malsudnya adalah Hari Kiamat.

Allah & juga berfirman, "Bukankah telah datang atas manusia

safu vnkfu dart masa, sdang dia ketika ifu belum merupkan squafu

5ang dapt disebut?'(Qs. Al Insaan 1761:71

Allah & berfirman, "Maka biarkanlah mereka datam

kaaatannga sampi suatu wakfu." (Qs. Al Mukminuun 1231:541

Allah & juga berfirman, "Maka bertasbihlah kepda Allah di

unkfu kanu bemda di petang hari dan unkfu kamu berada di wakfu

Shubuh." (Qs. Ar-Ruum [30]: 17)

Selain ifu, kalimat ji'tu mupdzu hzn artinya adalah aku datang

sesaat yang lalu.
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Menurut kami, kata al hiin adalah kata yang bersifat muthlaq

dalam ftrman Allah. Batas minimalnya adalah enam bulan.

Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan Abu Ubaid berkata tentang firman
Allah & "Pohon ifu mernberikan buahn5n pda sefiap musim dazgan

seizin Tuhanng/a" (Qs. Ibraahiim ll4lz 251, "Maksudnya adalah waktu

enam bulan."

Jadi, ucapan manusia lnng bersifat muthlaq drglring kepada

ftrman Alah 5nng bersifat muthlaq. Apalagi itu adalah ucapan hnu
Abbas dan kami tidak mengetahui bahwa pendapat ifu bertentangan

dengan sahabat lainnya, bahkan mereka menguatkannSn, sehingga

batas minimal yang kami sebutkan tadi ynng menjadi patokan, karena

ifu adalah sebuah kq,rakinan.

Pasal: Orang yang bersumpah, tidak akan berbicara
dengan orang lain sama sekali-

Jika seseorang bersumpah, fidak akan berbicara dengan orang

lain sama sekali, yaifu selama delapan puluh tahun, sedangkan Imam

Malik berpendapat, empat puluh tahun, karena berdasarkan riwayat

Ibnu Abbas.

Sementara Al Qadhi dan sahabat-sahabat Imam S5nfi'i

berpendapat, bahwa ifu adalah batasan waktu paling minim, karena

belum ada penafsiran dari ulama bahasa Arab tentang perkiraan

maknanya.

Menurut kami, ada riwalnt dari Ibnu Abbas yang menyatakan

bahwa dia berkata tentang firman Allah &, "Mereka tinggal di dalamnya

bembad-abad lamanSn" (Qs. An-Naba' [78]: 23) "Maksud l<ata al haqbu

adalah selama delapan puluh tahun."l0

r0 Dtebutkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsir Ath-Thabari (n/81.
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Pendapat yang dikemukakan oleh Al Qadhi dan sahabat-sahabat

Imam SSaf i dalam masalah ini Udaklah tepat, karena pendapat hnu

Abbas dianggap sebagai hujiah. Selain itu, karena pendapat yang

mereka kemukakan menimbulkan konsekuensi menggiring makna

ftrman Allah &, "Mqeka tinggl di dalamng bqabad-abad lamangn"

(Qs. fui-Naba' [78]: 23) dan firrnan-Nya tentang ucapan Nabi Musa db,

"Aku frdak al<an berhenti hqialan) sebelum nmpi ke pertemuan dua

buah kubn; abu aku akan bufialan ampi bertahun-tahun" (Qs. Al

Kahfi [18]: 60) kepada al-lahlah, sebab memposisikannyn pada makna

bantnk atau maksimal, sehingga malmantn meniadi: "mer€ka tinggal di

dalamqn selama beberapa wakfu dan rnasa" atau "aku berialan selama

beberapa waktu atau saat" menpdi batasan minirnalqp. Ini tenfunla

bertentangan dengan rnaksud Allah ddam firrnan-Nya dan bertentangan

dengan pengertian rnat<nanf. Apalagl belum ada seorang ahli tafsir pun

3nng berpendapat seperti itu, sehingga kita fidak boleh menafsirkan kata

al lnqbuseperti itu.

Pasal: Orang yang bersumpah, fidak akan bbrbicara

dengan orang lain selama safu zaman atau safu waktu atau

safu abad atau sepaniang umur atau sejenak atau unktu

lrang lama atau waktu yang jauh atau waktu dekat.

Jika seseomng bersumpah, fidak akan berbicara dengan orang

lain selama safu zaman atau safu unktu atau safu abad atau sepaniang

umur atau sejenak atau wakfu png larna atau wakfu Srang jauh atau

uralfu d€lot, rnaka dia dinilai telah memenuhi sumpahnp dalam

rentang wakfu lnng sebentar atau pun lama. Ini adalah pendapat png
dikernukakan oleh Abu Al Khaththab dan madzhab Imam Sgnfi'i. Sebab

Dornd-Ddrrn waktu tersebut tidak memiliki batasan secara etimologi, dan
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digunakan unfuk rentang wakfu yang sedikit maupun lama, sehingga

harus digiring kepada waktu yang paling minimal.

Ibnu Abi Musa berkata, "Yang dimaksud dengan az-?-afitdn

adalah rentang wakfu tiga bulan."

Thalhah Al Aquli berkata, "Kata al hiin zrn az-afiEan serta al

umradalah satu, karena biasanln para ulama tidak membedakan antara

ketiga kata tersebut, dan orang-oftmg pun menggunakannya unfuk

rentang waktu yang lama. Seandain5n makna kata itu digiring pada

makna sedikit atau minimal, maka makna kata tersebut dibawa ke

makna yang berbeda dari niat atau maksud omng yang bersumpah.

Sedangkan kata ad-dahr bisa jadi seperti kata al hiin juga untuk makna

lnl.

Pendapat ini juga dikernukakan oleh Abu Hanifah, karena

maknanya bertentangan dengan makna sedikit atau minimal dan tidak

boleh menggiring maknanya kepada makna yang bertentangan.

Seandainya kata al umr digiring pada makna empat puluh tahun, maka

pemaknaan ini baik, karena Allah $ berfirman ketika menginformasikan

tentang Nabi-Nya $, "Katakanlah, Jikalau Allah menghendaki, nisaga

aku tidak membacakann5n kepadatnu dan Attah tidak (pula)

memberitahukannya kepadamu'. Saungguhn5n aku tetah tinggat

bercamamu beberapa latna sebelumn5a. Maka apal<ah kamu tidak

ma nikirl<ann5a?' (Qs. Yuunus [10]: 16)

Makna al umr di sini adalah empat puluh tahun sehingga kata

tersebut harus dimaknai seperti ifu. Selain itu, karena biasanya l<ata al
umr hanya digunakan unfuk rentang wakfu yang lama, sehinggd

maknanya tidak boleh drgrring kepada makna sebaliknya.

Pasal: Jika seseorang bersumpah, fidak akan
berbicara dengan orang lain sehma safu masa (addahr) atau
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safu abad (al abad) atau safu zam.rn (az-zamaan), maka rentang

unktu tersebut dihukurni satu abad, karena keterangan waktu tersebut

diunglopkan s@ara defenitif (rlenggunakan huruf alif dan lam atau lam

at-ta'rifl ynng berfungsi cakupan rnakna yang sangat luas.

PasaL Jika seseoriang bersumpah, tdak al<an

berbicara dengan orang lain selama beberapa hari, rnal€

rentang u,aldu 1ang dirnal$ud adahh tiga hari, sebab itulah batas

minirnal b€nfuk jarnak. ++_=-,---'-- Ahh I berfirrnan, "Dan Mzikirlah (dqgw marypbut) Allah

dahn btup lnri gng ffiW." (Qs.Al Baqenh 121:2031

I-larLhari gang Hihng di sini adatah hari Tasyriq (11, 12 dan

13 Dail Hitratr).

JilG seseorang b€rsurnpah Udd( akan belticara selarna safu

bulan, rnaka rentang wdfu yang dirnalsud adalah tiga hari, sebab ifulah

batas minimal bentuk jarnak. Jil<a dia b€rsurnpah fidak alon be6icara

dengan orang lain selarna beberapa bulan, rnale rentang unkfu yang

dirnaksrd adalah tiga bulan, menunrt pendapat yarg dipilih oletr Abu Al
Khaththab. Sedangkan ularna SEng lain berpendapat, sumpahnln ihr
berlaku hir,gga dm bdas bulan, karena Allah I berfirman,

" SaunguhnSa bil*ry bulan pda sisi Allah adalah da bdas bulan,

hkm Allah di waktu dia mancipbl<an hngit dan bumi, di
anbnnga qrrryt bukn lamm" (Qs. At-Taubah I9l: 36)

Selain ifu, karena kata. asysyhur adalah jana' al kabnh
(b€ntuk jarnak png menunjukkan rnalma ban!Ek), dan batas

adalah sepuluh, sehingga tdak boleh drgrring pada rnakrn fiznn'qillah
O€ntuk rarnak 57ang menunjuldon rnakna sedikit).
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1839. Masalah: Abu AI Qasim berkata: Jilra
seseoftmg bersumpah, akan mengqadha atau mengganti
hakny-a pada satu waktu, kemudian dia menggantin3ra

sebelum waktu yang telah ditentukan, maka dia dinilai fidak
melanggar sumpah, kalau memang yang dimaksudkan dari
sumpahnyn itu adalah tidak meleunti batas waktu tersebut.

Pendapat ini dikemukakan oletr Abu Hanifah, Muharnrnad, dan

Abu Tsaur. Sedangkan Imam Spfi'i berpendapat, dia dinilai

sqmpah jika menggantinla sebelum uraktu yang telah ditentukan, sebab

dia telah meninggalkan perbuatan Snng telah disumpahionq;a itti secara

sadar dan sengaja.

Menurut kami, konsekuensi dari sumpah seperti ini addah orarg
yang bersumpah harus menyegeralon pelaksanaan qadha tersebut

sebelum tiba wakfu besok. Jika dia mengqadha haknya sebelumn5n,

maka dia dinilai telah mengqadha sebelum meler,vati hari esok dan dia

mendapat tambahan kebaikan, karena landasan sumpah adahh niat,

sedangkan niat orang tersebut adalah meninggalkan payegeraan qadha

sebelum meleurati hari esok, sehingga zumpahnla berkaitan dengan

;"ha ini. Kasus ini seperti tGsus orang png mengucapkan secar€r

terbuka, jika dia tidak merniliki niat, maka dikernbalikan kepada alasan

sumpahnln. Jika merumg menunfut adanya peny€{leraan qadha

sebagairnana kalau dia meniatlennSn, sebab alasan sumpah

meng,indikasikan adanln niat. Jika dia belum memasang niat tersebut,

dan alasan sumpah tidak menunfufuiln melakukan hal itu, rnalo

menurut Al Khiraqi, dia dinilai telah mernenuhi sumpahnSa iika telah

keesokan harin3n, sehingga dia fidak bol4t
mengqadharyn sebelumnya.

Sedangkan Al Qadhi berpendapat, dalam kondisi apa pun dia

dinilai telah memenuhi sumpahnya, karena sumpah tersebut adatah
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anjumn atau motivasi unfuk melakukan, sehingga kapun pun dia

menyegemkan qadha tersebut, maka dia dinilai telah melaksanakan

maksudnp. Namun pendapat yang pertama dalam masalah ini lebih

shahih insya Allah, sebab dia telah meninggalkan perbuatan yang

dikandung oleh sumpahnya secam lafazh, dan niat serta alasan sumpah

tidak mengalihkannya darinya sehingga dia dinilai melanggar sumpah,

sebagaimana kasus kalau dia bersumpah, akan berpuasa bulan Sya'ban,

kemudian dia berpuasa pada bulan Rajab.

Pendapat yang dikernukakan oleh Al Qadhi tentang masalah

qadha secara khusus tercakup didalamnya, karena kebiasaan sumpah

dalam masalah qadha adalah menyegerakan pelaksanaannya, sehingga

sumpah yang bersifat muthlaq dialihkan kepadaqn

PasaL Jika sumpah g;ang diucapkan tidak berkenaan
dengan mengqadha hak, seperti memakan sesuatu atau meminum

sesuafu atau menjual sesuafu atau membeli sesuafu atau memukul budak

atau sumpah-sumpah lainnya, maka ketika dia menenfukan waktu
pelaksanaannya saat bersumpah, tanpa meniatkan apa yang diqadhanya

atau alasan sumpahnSa, maka dia dinilai belum menunaikan

sumpahnya, kecuali dilakukan pada wakfunya.

Sedangkan Al Qadhi berpendapat, dia dinilai telah memenuhi

sumpihnya ketika menyegerakan pelaksanaann5n dari wakfu yang telah

ditentukan. Pendapat seperti ini pula dikemukakan oleh sahabat-sahabat

Abu Hanifah

Menurut kami, orang tersebut belum melaksanakan apa yang

disumpahkannya pada waktu yang telah ditenfukan tanpa disertai niat
yang mengalihkan sumpahnya atau alasan sumpah, sehingga dia dinilai

melanggar sumpah. Seandain5n dia melakukannya sebagian apa yang

disumpabkannya sebelum wakfu yang ditentukan, dan sisanya pada
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waktu yang telah ditentukan, maka dia dinilai belum menunaikan

sumpahnya, karena sumpah tersebut'harrlra dinilai telah terpenuhi

secara hukum dengan melakukan sernua gnng disumpahkan, sehingga

tidak melaksanakan sebagian isi sumpah seperti meninggalkan semua isi

sumpah kecuali jika orang yang bersumpah meniatkan tidak mele\ rati

waktu yang telah ditenfukan atau alasan sumpah menunfuforya seperti

itu.

Pasal: Orang yans bersumpah, tdak akan meniual
bajunya seharga sepuluh, kemudian dia menjualnSTa seharga
tersebut atau kurang dari harga tersebut.

Jika seseorang bersumpah fidak akan menjual bajunfra seharga

sepuluh, kemudian dia menjualnp seharga tersebut atau kurang dari

harga tersebut, maka dia dinilai telah melanggar sumpah. Namun jika

dia menjualnya dengan harga lebih tinggi dari sepuluh, maka dia dinilai

belum melanggar sumpah.

Menurut pendapat Imam S!,afi'i, dia fidak melanggar sumpah,

jika menjtnl bajunln dengan harga lebih rendah dari sepuluh, karena

tidak mencakupnln.

Menurut karni, secara urt, db sebaiknln tidak menjual bajurUa

seharga sepuluh atau kurang dari harga tersebut, dengan dalil bahua

kalau dia maruakilkan oftmg lain dalam proses jual belinSn, dan

memerintahkan agar tidak menjtnln5ra dengan sepuluh, maka dia tidak

boleh menjtnlnp dengan harga kurang dari sepuluh.

Selain itu, karena ini sebenamSa peringatan unfuk melarang

oftmg Snng diwakilkan menjtnl baj,rqn kurang dari sepuluh, dan

ketetapan hukum biasanp ditetapkan berdasarkan niat, seperti halnyra

secatir lafazh. Jika dia bersumpah, aku fidak akan menrbeliqn dengan

harga sepuluh, kenurdian dia mernbelinya dengan harga kurang dari

I
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sepuluh, maka dia dinilai belum melanggar sumpah. Namun jika dia

mernbelinya dengan harga sepuluh atau dengan harga lebih dari

sepuluh, maka dia dinilai telah melanggar sumpah seperti Snng telah

kami kemukakan.

Konsekuensi dari madzhab Imam Spfi'i adalah, oftmg tersebut

dinilai tdak melanggar sumpah jika dia menrbeli baju tersebut lebih dari
sepuluh, karena sumpahnya tidak mencakupnla s@am lafazh.

Menurut kurri, secam urtdantanbih, ifu masuk dalam cakupan
sumpahnya, sehingga dia dinilai melanggar sumpah. Ini seperti kasus

ormg yang bersumpah, dia tidak merniliki tanggungan safu biji apa pun

padaku, kemudian terbukti dia merniliki lebih dari safu tanggungan.

Imam Ahmad pemah ditanln tentang rnasalah seorang pria Snng
b€rsurnpah, tdak akan mengurangi baju ini dari nilai harga sekian, lalu

dia berkata, "Aku telah mengambilnp namun berilnn kepadaku

sekian!" Irnam Ahrnad meniawab, 'lni adalah penipuan."

Setelah ifu Imam Ahrnad juga ditan!,a, "Bagairnana jika yang

menitnl mengatakan, aku meniualn3B kepadamu dengan harga sekian

dan aku memberikan sesuafu yang hin kepada si fuhn?" hna; Ahrnad

menlaurab, "lni semua tidak ada nilai apa-apa." Kernudian terlihat Irnam
Almad tidak menyukainla atau mernakruhkannln.

PasaL Orang lnng bersumpah benar-benar akan
menyelesaikan hakrya besok, kemr.ldian orang yang
bersrmpah meninggal dunia pada hari itu juga-

Jika seseorang bersumpah benar-benar akan menyelesaikan

hakrya beso.k, kemudian oftmg png bersumpah meninggal dunia pada

hari itu juga, maka dia dinilai tidak melanggar sumpah berdasarkan apa

png telah dijelaskan sebelumn3ra, lraitu tentang kasr-rs omng yang
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bersumpah akan memukul budaknya besok, kemudian dia menemui ajal

pada hari itu juga.

Namun jika yang meninggal adalah pihak yang memiliki hak,

maka menurut Al Qadhi, dia dinilai telah melanggar sumpah karena

terhalang menyelesaikan hak omng lain, sehingga kasusnp mirip

dengan kasus orang png bersumpah akan memukul budaknya b€sok,

lalu budak tersebut meninggal sebelum hari yang ditenhrkan.

Sedangkan Abu Al Khaththab berkata, "Jika ahli waris orang

SBng bersumpah ifu menyelesaikan hak tersebut, maka dia dinilai fidak

melanggar sumpah, karena penyelesaian huk 1ntg dilakukan oleh pihak

ahli waris menggantikan posisi pihak yang bersumpah untuk

menggugurkan tanggungan atau keuajibannya. Begltu pula halnyra

ddarn kasus sumpahnya. Berbda dengan kasr.rs budak yang meninggal,

karena ahli warisnp fidak menggantikannya dalam P€rnulrulan

tersebut."

Pam ularna !1ary mengedepankan logika dan Abu Tsaur

berpendapat, bahwa sumpah gugur seiring dengan meninggalnp pihak

lrang merniliki hak, dan orang png bersumpah tidak melanggar

sumpahnya, baik pelaftsanaan karajiban hak itu diselesaikan oleh pihak

ahli waris atau pun tidak diselesaikan oleh mereka. Sebab, omng yang

bersumpah ifu merniliki udzur unfuk melalarkan isi sumpahnln karena

factor diluar keinginannya, sehingga kasusnya seperti orang yang

dipal$a melakukan sesuaht.

Pernbahasan tentang rnasalah ini telah dikernukakan sebelumnya

saat mernbahas masalah ormg !,ang bersumpah, akan mernukul

budaknya b€sok, kernudftm budak yang altan dipukul ifu meninggal

dunA pada hari itu juga.

Bagaimana jika pihak png merniliki hak itu menrbebaskan

hakrya dari orang 5nng bersumpah?
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Berkenaan derigan rnasalah ini ada dua pendapat ulama

madzhab. Jika didasarkan pada orang yang dipaksa melakukan sesuatu,

rnaka apakah dia dinilai telah melanggar sumpah? Ada dua riwayat

berkenaan dengan masalah ini-

Jika gang bersangkutan menyelesaikan hak tersebut sebagai

ganti hakqp, maka dia dinilai tidak melanggar sumpah, menurut Ibnu

Harnid, karena dia telah menyelesaikan kewajiban dan tanggungannya.

Sedangkan Al Qadhi berpendapat, dia dinilai sumpah karena

belum menyelesaikan hak atau tanggungan orang lain seomng diri.

Pasa} Jika seseorang bersumpah, akan
menyelesailon hak orang lain pada pennulaan hilal (bulan

sabit atau awal bulan) atau bersarnaan dengan kernunculan hilal atau

mendekati kernunculan hilal, atau saat kernunculan hilal, atau saat awal

bulan atau bersarnaan dengan aural bulan, kernudian dia menyelesailon

hak dan tanggungan tersebut saat rnatahari teftit dari malam bulan

tersebut, rnaka dia dinilai telah melaksanakan . Namun jika

dia menangguhkan pelaksanaannln sernentam dia mampu, maka dia

dinilai melanggar sumpah.

Jika seseorang 5ang b€rsurnpah lnulai menghitung atau menakar

atau menimbmgnga, kernudian penunaian hak ifu tertunda karena

terlampau banyak, rnaka dia dinihi tidak melanggar sumpah, karena dia

belum meninggalkan penyelesaian hak.

Begifu pula kalau dia bersumpah, akan menlnntap makanan ini
pada unktu ini, kernudian dia mulai merrakanrqn, lalu wakfunya habis

lantamn terlalu bantnk makanan Snng harus dihabiskan, maka dia dinilai

tidak melanggar sumpah. Sebab, r.rrfuk menghabiskan makanan tersebut

seluruhnya saat ifu iuga sangat tidak mungkin, sehingga sumpahnya

dihifung mulai sefrrk unkhr tersebut atau sejak melanjutkan tindakannya
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ifu pada waktu tersebut untuk memberitahukan ketidakmampuannya

melakukan ihr secara tuntas. Pendapat madzhab Syafi'i dalam masalah

ini seperti yang telah kami kemukakan seluruhnya'

L840. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Jika

seseorang bersumpah, fidak akan menenggak air dari wadah

ini, kemudian dia meminum sebagiannya maka dia dinilai

telah melanggar sumpah, kecuali iika yang dimaksudkannya

adalah tidak meminumnya secara keseluruhan'

Maksudnya, jika seseorang bersumpah, akan melakukan sesuafu

maka dia tidak dinilai telah memenuhi sumpahnya kecuali setelah

melakukannya secara keseluruhan. Jika dia bersumpah tidak akan

melakukan sesuatu, kemudian dia tidak menentukan batas waktunya,

lalu dia melakukan sebagian yang disumpahkannya maka ada dua

riwayat dalam masalah ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Jika dia bemiat melakukan semua yang disumpahlGn atau dalam

redaksi sumpahnya ada indikasi yang mengarah ke sana, maka dia tidak

dinilai melanggar sumpah, kecuali dengan melakukan semuanya. Jika

dia meniatkan melakukan sebagian yang disumpahkan, atau di dalam

redaksi sumpahnya ada indikapi yang mengarah pada haltersebut, lnaka

dia dinilai melanggar sumpah jika melakukan sebagiannya menumt safu

riwayat.

Jika dia bersumpah, tidak akan meminum air wadah tertentu,

kemudian dia meminum sebagiannSra, apakah dia dinilai melanggar

sumpah dengan tindakannya itu? Dalam masalah ini ada dua riwalnt.

Jika dia bersumpah, fidak akan meminum air sungai dijlah atau air

sungai ini, maka dia dinilai melanggar sumpahn5ra ketika dia menrinum air

tersebut dalam jumlah sedikit,'karena merninum selnua air tersebut tidak

dibolehkan tanpa ada sumpahnlp sehingga tidak perlu dipertegas
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atau dikuatkan dengan sumpahn5n. Oleh karena itu, sumpahnya

dialihkan kepada pelarangan dirinya unfuk melakukan sesuafu yang bisa

dilalrukannya, yaihr meminum sebagian atau sedikit air tersebut.

Kasusnya ini mirip dengan kasus oftmg yang bersumpah, aku tidak akan

meminum air ini. Pendapat ini pun dikernukakan oleh Imam Abu

Hanifah.

Sedangkan sahabat-sahabat Imam Syafi'i berpendapat, jika dia

bersumpah dengan lafazh jenis (a/ jin$, seperlt an-nas (manusia), a/

nnir' (air), a/ khubz (robl, at-tanr (kurma kering) atau kata lainnya,

mdo dia dinilai telah melanggar sumpah kefika terbukti melakukan

sebagiann3n. Jika sumpahnya mencakup sernua jenis, seperfo kata al
muslimun(orang-orang Islam), al musyrikuun(omng-orang musyrik), dan

al nasakiin (orang-omng miskin), rnaka dia dinilai tidak melanggar

sumpah ketika terbukti mglakukan sebagiannya. Namun jika sumpahnya

mencakup bm jins (nama jenis), seperti air sungai dan air dijlah, maka

ada dtra pendapat ulama madzhab dalam masalah ini.

Menurut kami, orcmg tersebut sebenamya bersumpah unfuk

melakukan sestratu yang tidak bisa dilakukanrya secam keseluruhan,

sehingga sebagian sumpahnya mencakup ism al jins secam terpisah.

Jika dia bersumpah, aku tidak akan meminum di sungai Euf:at,

kemudian dia meminum aimya, maka dia dinilai telah melanggar

sumpah, baik dengan meminumnla langsung dengan mulut dgri sungai

Eufrat atau dengan cara menciduknSn. Pendapat ini dikernukakan oleh

Imam Sgafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad. Sedangkan Imam Abu

Hanifah berpendapat, dia fidak melanggar sumpah, hingga dia

meminum aimlra dengan mulutrya langsung, sebab hakekat sumpahnya

itu adalah minum dengan mulufurya langsung, sehingga dia dinilai tidak

melanggar sumpah ketika meminumnya dengan cara lain, seperti

menciduk. Kasus ini mirip dengan kasus oftrng yang bersumpah, aku
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fidak akan minum dari wadah ini, kemudian dia menuangkan air dari

wadah tersebut ke wadah yang lain lalu meminumnln.

Menurut kami, pengertian sumpahnya bahwa dia fidak akan

minum dari air sungai Eufrat, sebab minum teriadi dengan merninum

aim1n, dan juga s@aftr urt seperh itu, sehingga sumpahn3a digiring ke

makna tersebut. Kasus ini seperti orang lnng bersumpah, aku tidak

akan minum dari sumur ini dan makan dari pohon ini, serta aku tidak

akan minum dari wadah ini, kemudian dia minum dari wadah tersebut,

sebab yang digunakan adalah alat untuk minum, berbeda dendn sungai.

Pendapat 5nng mereka kemukakan dinilai batal dengan wadah, sulnur

dan pohon. Mereka juga menerima bahwa kalau seseorang meminta

minum dari sumur tertenfu atau memerah susu kambing ailau memetik

dari pohon tertenfu, lalu dia minum dan makan rnaka dia dinilai telah

melanggar sumpahnSn. B€gifu pula yang berlaku dalam masalah kta ini.

PasaL Orang lpng bersumpah, fidak akan meminum

air sungai Eufrat, kemudian dia meminum dari sebuah

sungai lnng bermuara pada sungai Eufrat.

Jika seseorang bersumpah, fidak akan merninum air sungai

Eufrat, kemudian dia meminum dari sebuah sungai png bermuam pada

sungai Eufrat, rnalo dia dinilai telah melanggar sumpah, karena air png
diminumqn itu berasal dari sungai Eufrat.

Kalau dia bersumpah, tidak akan merninum air sungai Eufrat,

kemudian dia minum dari sungai yang bemsal dari sungai Eufmt, maka

ada dua pendapat ulama madzhab, gnitu:

Patama, dia dinilai telah melanggar sumpah, karena pengertian

minum dari sungai Eufiat adalah minum dari aimya. Ini seperti kasus

orrng yang bersumpah tidak akan minum air sungai Eufmt. Pendapat ini

adalah salah satu sahabat-sahabat Imam S!Efi'i.
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Kdua, dia dinilai tidak melanggar sumpah. Ini adalah pendapat

Abu Hanifah dan sahabat-sahabatrya, kecuali Abu Yusuf, karena

menunrt satu riwayat dari Abu Yusuf menyebutkan bahwa dia dinilai

melanggar sumpah.

Alasan kami mengatakan bahwa dia tidak melanggar sumpah,

karena apa lnng diambildari air sungai tersebut dikaitkan kepala sungai

tersebut, bukan kepada sungai Eufrat, dan air ifu pun hilang kefika

ditambahkan kepada png lain, sehingga dia dinilai tidak melanggar

sumpah.

1841. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Jit<a

seseoriang berkata, 'Demi Allah, aku fidak akan
meninggalkanmu sampai aku mengambil semua hakku
darimu', lalu orang tersebut lari maka dia dinilai tidak
melanggar sumpahnya. Namun iika dia berkata, 'Demi
Allah, kami fidak akan berpisah sampai aku mengambil
semua hakku darimu', kemudian dia lari, maka dia dinilai
telah melanggar sumpahnlp

Berkenaan dengan kasus orang png bersumpah, aku fidak akan

berpisah denganmu, maka ada sepuluh kondisi, sebagaimana berikut:

Pertama, omng yang bersumpah tidak berpisah dengan olang
yang disumpahi secara sadar, maka dia dinilai telah melanggar sumpah

tanpa ada perbedaan pendapat ulama, baik dia membebaskannya dari

hak atau berpisah dengannya sedangkan dia masih memiliki

tanggungan, sebab dia berpisah dengannp sebelum mernenuhi hak

orang lain.

Kedua, jika orang 5Bng bersumpah dipisahkan secaftr paksa,

maka perlu dilihat, kalau dia dibawa secara paksa, hingga keduanln

terpisah, maka dia dinilai tidak melanggar sumpah. Jika dia dipaksa
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dengan cam dipukul dan ancaman atau teror, maka aiu airritui uaut
melanggar sumpah. Namun dalam pendapat Abu Bakar disebutkan

bahwa dia dinilai telah melanggar sumpah. Tentang oftmg yang lupa
tentang apa yang disumpahkannSla penjelasannya seperti 57ang telah
kami kernukakan sebelumnya.

Ketiga, jika omng yang berutang melarikan diri darinla, diluar
keinginann5n, maka dia fidak melanggar sumpah. pendapat ini
dikemukakan oleh Imam Malik, sSnfi'i, Abu Tsaur, Ibnu Al Mundzir dan

ulama yang mengedepankan logika. sedangkan diriuayntkan dari Imam
Ahmad, bahwa dia dinilai tidak melanggar sumpah karena pengertian

sumpahnya adalah tidak terjadi perpisahan antara kedua orang tersebut,

sementara ken5rataannya keduanSn telah berpisah.

Menurut kami, jika dia bersumpah unfuk melakukannp sendiri

dalam perpisahan tersebut, lalu dia fidak melakukannya dengan

keinginan sendiri, maka dia dinilai tidak melanggar sumpah, seperti

kasr.rs orang yang bersumpah aku fidak akan berdiri, lalu omng lain

berdiri.

Keempt, jika orang yang bersumpah mengizinkannp
berpisah, kemudian dia meninggalkan omng Sang bersumpah, maka
pengertian pendapat Al Khiraqi adalah, dia dianggap melanggar

sumpah. Sedangkan Imam Spfi'i berpendapat, dia tidak melanggar

sumpah.

Al Qadhi berkata, "lni adalah pendapat Al l(himqi, karena dia

belum melakukan perpisahan 5nng disumpahkannya bahwa dia fidak

akan melakukannya." 
,

Menurut kami, pengertian sumpahnS;a adalah, sungguh aku

benar-benar mengharuskan engkau tidak berpisah denganku. Namun
jika dia berpisah dengan omng 1Bng berpisah atas izinnya, maka ifu
tidak menjadi kehanrmn bagian. Berbeda dengan kasus melarikan diri
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dari orang yang bersumpah, karena dia melarikan diri bukan atas dasar

keinginan sendiri. Ini juga bukan pendapat Al Khiraqi. Selain itu, karena

Al Khiraqi berpendapat, kemudian dia melarikan diri dari orang yang

bersumpah, maka pengertiannya adalah, jika dia berpisah dengannya

bukan dengan cara melarikan diri, maka dia dinilai melanggar sumpah.

Kelima, jika orang tersebut berpisah dari orang yang

bersumpah tanpa izin dan tidak pula melarikan diri dengan cara yang

mernungkinkannl6 tinggal bersaman5n, berjalan bersamanya, dan

menahann!/a, kemudian tidak dilakukannya, maka ketetapan hukumnya

seperti kasus sebelumnya.

Keenam, iika orang yang bersumpah telah menunaikan

separuh haknln, kemudian dia berpisah darinya karena menyangka

bahwa dia telah memenuhi sumpahnya, kemudian dia keluar dalam

kondisi tdak baik atau sebagiannya, lalu dia keluar dari sumpah

tersebut, rnaka ada dua riwayat berdasarkan kasus orang yang lupa.

Imam Spf i dalam masalah ini merniliki dua pendapat seperti

kedua riwa5nt tadi, Snitu:

(a) Dia dinilai melanggar sumpah. Ini adalah pendapat Imam

Malik. Alasanngra adalah karena omng gang bersumpah berpisah dengan

ternannya sebelum memenuhi hak orang tersebut secara sempuma dan

sadar.

(b) Dia dinilai tidak melanggar sumpah kalau dia menemukannya

tidak sesuai. Ini adalah pendapat Abu Tsaur dan ulama yang

mengdepankan logika. Namun jika dia menemukan hampir semuanya

rusak, maka dia dinilai melanggar sumpah. Jika dia menemukannya

sebagai hak omng lain, kemudian pemilik hak ifu mengambilnya, maka

ada dua riwayat tentang orang yang lupa. Sebab dia menyangka bahwa

dia telah menunaikan ke',r,rajibannya, sehingga kasusnya mirip dengan

kasus orang lnng mendapatinya dalam kondisi tidak baik.
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Abu Tsaur dan ulama yang mengedepankan logika berpendapat,

dia tidak melanggar sumpah. Namun jika dia mengetahui kondisi
sebenamya, kemudian dia berpisah dengannya, maka dia dinilai
melanggar sumpah, karena dia belum memenuhi.hak omng rain dengan

sernpuma.

Kefujuh,jika hakim mernut,skan bahwa dia tidak mernpunSai

harta atau u.rng, kemudian oftrng 5rang bersumpah meninggalkan orang
tersebut, maka perlu dilihat. Jika hakim mengharuskan orang Spng
bersumpah, maka dia seperti orang }nng dipaksa, narnun jika hakim
tidak mengharuskannya berpisah, n mrun oftmg yang bersumpah sendiri

lrang berpisah dengannya sementara dia tahu keuajiban berpisah

dengannya, maka dia dinilai sumpah. Sebab dia.berpisah
dengannya tanpa ada unsur paksaan, sehingga dia dinilai melanggar

sumpah seperti kasus oftmg yang bersumpah, fidak akan sharat,

kemudian sebuah karajiban shalat ditetapkan untuk dirinya, talu dia
melaksanakan shalat tersebut.

Kedelapan jika orang png berutang menghalangi orang yang
bersumpah seperti ifu menunaikan keuajibannya, kemudian orang lnng
bersumpah berpisah dengan orang tersebut, rnalo dia dinilai telah
melanggar sumpah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam slnfi'i, Abu
Yusuf, dan Abu Tsaur. sedangkan Abu Hanifah dan Muhammad
berpendapat, dia dinilai fidak melanggar sumpah karena dia telah
berlepas diri darinya.

Menurut kami, dia belum memenuhi ka,vajiban dan
tanggungannya berdasarkan dalil bahwa dia belum mernperoleh apa-

apa. oleh karena itu, dia masih memiliki funtutan padanya, sehingga dia
dinilai telah melanggar sumpah. KasusnSa seperti kasus omng yang

belum menghalalkilDga, jika orang tersebut menyangka bahwa dia telah
memenuhi sumpahnya, kemudian dia berpisah dengannya, rnaka
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menurut Abu Al Khaththab, ada dua riwayat, narnun yang shahihadalah
pendapat yang menyatakan bahua dia melanggar sumpah, karena dia

tidak mengetahui hukum qpriat, sehingga tidak bisa digugurkan k€fika

telah melanggar sumpah. Kasus ini seperti kasus orcrng yang tidak

mengetahui bahwa kondisi tersebut adalah sumpah mengharurskannya

menrbagar kafamt.

Namun jika sumpahnya berisi, aku Udak akan berpisah
denganmu dan aku masih merniliki kauajiban terhadapmu kernudian dia
mengalihkannya dan berpisah dengannya, maka dia dinilai fidak
melanggar sumpah. sebab, dia tidak menyisakan sebuah karajiban atau

tanggungan sebelumnya. Jika dia mengambilnya sebagai jaminan atau
penjamin atau gadaian, kemudian berpisah dengannSn, maka dia dinilai
telah melanggar sumpah, sebab dia masih memiliki funfutan omng !,ang
berutang.

Ke*mbilan, jika orang yang bersumpah menunaikan
karajibann5ra sebagai gantinln, kernudian dia berpisah dengannln,

rnaka menunrt Abu Hamid, dia tidak dinilai melanggar sumpah. Ini juga

pendapat 5nng dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. sebab, dia telah
menunaikan kewajibannSa dan terlepas dari tanggungiawab tersebut

dengan penunaian tadi. sernentara Al Qadhi berpendapat, dia dinilai
melanggar sumpah, karena sumpahnya tertuju pada keruajiban yang

sanna, sedangkan yang tadi adalah penggantin5ra. Jika rrrnpuhrryu
adalah, aku tidak akan berpisah denganmu hingga engkau menunaikan
hakku atau aku masih memiliki hak padamu, maka dia dinilai tidak
melanggar sumpah, sebab dia fidak menyisakan safu hak pun

sebelumnSn. Ini adalah pendapat madzhab syrafi'i. namun pendapat

Sang pertama lebih shahih, karena dia telah menyelesaikan haknya.

. Ke*puluh, jika oftmg lpng bersumpah menguasakan

urusannya kepada seseoftmg unfuk menunaikan haknya, maka jika
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orang yang bersumpah ifu berpisah dari orang tersebut sebelum orang
yang diberi kuasa menyelesaikan haknya, maka dia dinilai telah
melanggar sumpah, sebab dia berpisah dengannyia seberum memenuhi
hakrrsa. Namun jika orang yang diberi kuasa itu sudah menyelesaikan
fugasn5a, kemudian orcng yang bersumpah itu berpisah dengannya,
maka dia tidak melanggar sumpah, sebab penyelesaian urusan yang
dilakukan oleh pihak yang diberi kuasa merupakan pemenuhan hak
baginya sehingga dia terlepas dari tanggung jawab pihak }7ang.berutang
dan jafuh dule- jaminan orang yang memberi kuasa.

Pasal: Orang yang berkata, .Engkau fidak boleh
berpisah dariku sampai aku menyelesaikan pemenuhan
hakku darimu.'

Jika seseorang berkata, "Engkau tidak boleh berpisah dariku
sampai aku menyelesaikan pemenuhan hakku. darimu", maka perlu
dilihat. Jika orang yang disumpahi tadi berpisah dariryra karena
keinginan sendiri, maka dia dinilai telah melanggar sumpah. Namun jika
dia dipaksa berpisah dengannya, maka dia dinilai belum melanggar
sumpah. Jika orang yang bersumpah berpisah denganngn karena
keinginannya sendiri, maka dia dinilai telah melanggar sumpah, kecuali
dalam kasus yang disebutkan oleh Al eadhi tentang penakv,rilan ucapan
AI Khiraqi. Ini pula pendapat yang dikemukakan oreh ma&hab Asy-
syafi'i. selain ifu, semua sub masalah yang dikemukakan di sini seperti
yang telah kami jelaskan sebelumn5a

PasaL Sumpah oftmg lrang mengatakan, kita fidak
boleh berpisah, kemudian orang yang disumpahi lari dari
orang yang bersumpah.
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Jika sumpahnya adalah, kita fidak boleh berpisah, kemudian

oftmg yang disumpahi lari dari omng SBng bersumpah, maka dia dinilai

telah melanggar sumpah, karena sumpahnya itu menunfutrya agar tidak

teriadi perpisahan antara mereka berdua dengan cam apa pun,

sementara perpisahan telah terjadi dengan pelarian pihak yang

disumpahi. Jika keduanya dipaksa untuk berpisah, maka dia dihilai fidak

melanggar sumpah kecuali menumt pendapat Sang menetapkan bahwa

pernaksaan bukan termasuk udzur q,rar'i.

PasaL Jika seseorang bersumpah, aku tdak akan
berpisah denganmu sampai aku . memenuhi hakmu,
kemudian pihak yang berutang melepaskan tanggung
jawabn5Ta, apakah dia dianggap melanggar sumpah?

Berkenaan dengan masalah ini ada dua pendapat ulama

madzhab berdasarkan pada kasus omng yang dipaksa melakukan

sesuafu. Jika tanggungan tersebut berupa barang, kemudian pihak Sang

berutang hibahkan kepadanln lalu dia menerimanya maka dia dinilai

melanggar sumpah, karena dia meninggalkan pemenuhan haknya

menurut keinginannya. Namun jika dia menahan pemberian tersebut

darinln, lalu memberikan pemberian tersebut kepadanya, maka dia

dianggap belum melanggar sumpah. Jika sumpahnya adalah, aku tidak

alGn berpisah denganmu dan engkau masih memiliki keunjiban

terhadapku, maka dia dinilai belum melanggar sumpah jika dia

membebaskannya atau mernberikan barang tersebut kepadanya.

Pasal: Perpimhan dalam semua kasus di atas adalah
perpisahan menutut utoran mastpralot pada umumnya.
Kami pun telah menyebutkan perpisahan dalam rnasalah jml beli, dan
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niat yang dipasang dalam sumpahnln, seperti cakupan redaksi sumpah,

maka dia dinilai menumt niat 5nng dipasang. Wallahu a'lam.

lU2. Masalah: Abu Al Qasim, "Jika seseortrng
bersumpah, tdak akan keluar kecuali dengan izin orang lain,
maka sumpah ifu berlaku setiap kali dia akan keluar, kecuali

iit<a dia meniatkanryra h.r,F satu kali.'
Maksudnya, orang yang berkata kepada istrinya, 'Jika kamu

keluar tanpa izinku atau tanpa resfuku, maka engkau ditalak" atau dia

berkata, "Engkau tidak boleh keluar kecuali aku mengizinkanmu atau

sampai aku mernberikan'izin kepadamu atau hingga aku memberi resfu

kepadamu", rnale ketetapan adalah, di u/akfu kapan pun

isfuinSn keluar tanpa izin sang suami, rnaka talak tersebut jafuh dan

sumpahnln terlepas. Karena huruf "an" tidak menunjul,kan makna
pengulangan. Jika dia telah melanggar sumpah safu kdli, rnaka

sumpahngra ifu fidak berlaku lag. Kasus ini seperti kasus orang yang

berkata, "Engkau ditalak jika engkau rrlau".

Jika sang isti keluar tanpa izin dari suami, male dia dinilai fidak

melanggar sumpah, karena syarat tersebut tidak diternukan dan tidak

ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, apalagi sumpah tersebut

terlepas. Kefika sang istri keluar setelah ifu tanpa izin sang su.uni, maka

dia diphrhi talak.

Imam Syafi'i berpendapat, sumpah tersebut fidak berlaku

sehingga dia dinilai tidak melanggar sumpah ketika terbukti keluar tanpa

izin suaminya, karena sumpah tersebut berkaitan dengan keluamya sang

isfui safu kali dengan huruf "laa" lnng menunjukkan makna
pengulangan. Jika didapati tanpa izin, maka dia dinilai melanggar

sumpah dan jika didapati dengan izin, maka dia telah mernenuhi
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sumpahnya karena pemenuhan sumpah tersebut berkaitan dengan
pelanggamn sumpah.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tentang pemyataan
"Engkau tidak boleh keluar kecuali dengan izinku atau engkau keluar
tanpa izinku" seperti ucapan kita. Karena keluar dengan izin suami
dalam kedua kondisi ini merupakan pengecualian dari sumpahnya,
sehingga tidak ada kaitannya dengan pemenuhan atau pelanggaran

sumpah.

Jika dia berkata, "Engkau tidak boteh keluar kecuari setelah aku
m€ngizinkanmu atau sampai aku memberi ian kepadamu atau hingga
aku memberi resfu kepadamu", maka ketika sang suami memberi izin
kepada sang isti tersebut, mal<a sumpahnya tidak berlaku lagi dan dia
dinilai tidak melanggar.janji ketika istrinya keluar setelah itu tanpa
i*tr,yu. sebab, sang suami hanya menjadikan izin dalam sumpahnln
sebagai fujuan sumpahnya dan menjadikan talak sebagai konsekuensi
keluar tanpa izin. oleh karena ifu, kefika dia tetah meminta izin dari
sang suami, maka fujuan sumpahnln pun tidak bertaku lagi dan
kaetapan hukumnya pun hilang. Kasusnya seperti kasus omng yang

berkata, "Jika engkau keluar sampai matahari terbit atau kecuali
matahari terbit atau hingga matahari terbit, maka engkau ditalak",
kemudian didapati sang istui keluar setelah matahari terbit. selain itu,
karena huruf "ilaa" dan "hattiaa" berfungsi unfuk menunjukkan makna
fujuan atau batas akhir, bulon unfuk pengecualian

Menurut kami, dalam kasus ini sang suami mengaitrran tarak
dengan sebuah syamt, dan syarat ifu ada, sehingga talak dianggap iafuh
seperti kasus isfui yang keluqr tanpa izin suami. Selain itu, pemyataan
"dia dinilai telah memenuhi sumpahnya" tidaklah benar, karena dura

alasan,3nifu:
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(a) Pihak yang diberi izin yang dikecualikan dalam sumpahnya

tidak masuk di dalamnya, jadibagaimana bisa dia dinilai telah memenuhi
sumpahnya. Bukankah jika dia berkata kepada ishinya, "Jika engkau

berbicam dengan seorang pria, kecuali saudam kandungmu atau selain

saudaramu, maka engkau ditalak", kemudian terbukti sang isti berbicara

dengan saudaranya, lalu berbicara dengan pria lain, maka dia dijafuhi
talak dan sumpahnya tidak berlaku lagi sejak sang istri berbicam dengan

saudaran5a.

(b) Pihak yang disumpahi muncul dengan pencirian tertenfu dan

sumpah tersebut tidak berlaku lagi dengan adanln sesuatu yang tidak
memiliki sifat atau ciri. Dia juga fidak dinilai melanggar.sumpah,
sehingga tidak bisa mengaitkan yang lain dengan pemenuhan sumpah

atau pun pelanggaran sumpah. Seperti kasus orang yang berkata, 'Jika

engkau telanjang, maka engkau ditalak" atau dia berkata, "Jika engkau

keluar dengan berkendaraan, maka engkau ditalak", kemudian sang ishi
keluar dalam kondisi menufup aurat dan berialan kaki, maka
pemenuhan sumpah atau pun pelanggaran sumpah tidak ada kaitann5n

dengan itu.

Selain ifu, karena kalau sang suami berkata, "Jika engkau

berbicara dengan seorcmg pria fasiq atau pria yang bukan mahrammu,

maka engkau ditalak" maka pembicaraan 5nng dilakukan sang isfui

dengan pria diluar yang disebutkan dalam sumpah tersebut dikaitkan

dengan pernenuhan sumpah atau pun pelanggaran sumpah. B{itu pula

dalam beberapa tindakan.

Pemyataan "sumpah berkaitan dengan safu kali keluar",

menumt kami, kecuali sifat keluar 5nng disebutkan dalam sumpah,

sehingga sumpah tidak terlaku dengan adanya sifat lainngra yang tidak

disebutkan dalam sumpah dan juga fidak dinilai melanggar sumpah.
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Sedangkan pem5ataan para sahabat Abu Hanifah, bahwa ketiga

lafazh tersebut tidak termasuk lafazh istitsna' (pengecualian), menurut

kami, kalimat yang diungkapkan mereka "kecuali setelah aku memberi

izin kepadamu" merupakan ungkapan istitsna', sedangkan kedua lafazh

lainqn yang rnaknanln mengeluarkan pihak 1Bng diberi izin dari

sumpahnya, ketetapan hukumqn seperti ketetapan hukum tersebut.

Pemyataan ini berlaku jika dimuthlaqkan.

Jika seseorang bemiat mengaitkan talak yang dijatuhkannya

dangan satu kali keluar, maka sumpahnya berkaitan dengannya dan
pemSntaan tentang ketehpan hukum tersebut bisa diterima. Sebab, dia

menafsirkan lafazhnya dengan makna yang tidak jauh. Jika dia memberi

izin kepada sang ishi safu kali, dan medatkan izin tersebut unfuk setiap

kondisi tersebut, maka itu berjalan seperti yang diniatkannya.

AMullah bin Ahmad menukil dari ayahnya, bahwa jika

seseormg bersumpah, ishinSn tidak boleh keluar kecuali dengan izin
darinya safu kali, maka sumpah tersebut berlaku untuk setiap findalon
isfoi keluar dari rumah, dan sumpahnp berlaku seperti png diniatkan.
Jika sang suami berkata, 'tsetiap kali engkau (isbinya) keluar, mal<a ifu
harus dengan izinku", maka itu hanya berlaku satu kali. Namun jika
yang diniatkan. dengan pemyataanryn itu hingga aku memberi izlr.rr

kepadamu atau sampai aku memberi izin kepadamu atau kecuali aku

telah mernberi izin kepadamu, dan bahwa keluamya pihak yang

disumpahi (isti) sebelum fujtnn tersebut sebelum suami melontarkan
pemSntaan tersebut, serta sumpahnya tidak berlaku dengan izin karena

niattSn, rnaka dasar sumpah yang dildikan ukuran adalah niat.

PasaL Jika sang suami berkata, 'Jika engkau keluar
tanpa izinku, maka engkau ditalak', kemudian sang suami

mernberi izin kepada sang ishi, lalu sang suami melarangnp lantas sang
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istri keluar, maka dia dinilai telah dikenai talak, sebab sang istui keluar

tanpa izin suami. Beglfu pula jika sang suami menggunakan redaksi

"kecuali dengan izinku".

Sebagian sahabat Imam S5nfi'i berpendapat, Silg isffi dinilai
fidak melanggar sumpah, karena sang suami telah memberi izin

kepadanla dan tidak sah lantamn larangannya itu telah menggugurkan

izinnga, sehingga sang istri boleh keluar tanpa izin suami. Begifu pula

kalau seseorang memberi izin kepada unkilnp unfuk melakukan
transal{si jual beli, kemudian dia melarang sang wakil melakukann3n, lalu

dia melakukan bansaksi jual beli, maka bansal<si tersebut dinilai batal.

Jika sang suami berkata, "Jika engkau (isfuinyra) keluar tanpa

izinku unfuk keperluan selain menjenguk orang sakit, maka engkau

ditalak", kemudian sang isti keluar untuk menjenguk orang sakit, lalu

dia menyibukkan diri dengan kegiatan lainnya, atau sang suami berkata,
"Jika engkau keluar ke tempat selain kamar mandi tanpa izinku, maka
engkau ditalak", kemudian sang isfui keluar ke kamar mandi, lalu

melakukan kegiatan lainnya, maka ada dua pendapat ulama rnadzhab

dalam masalah ini, 5nifu:

Pertama, dia dinilai tidak melanggar sumpah, karena sang istri

belum ketuar unfuk keperluan selain menjenguk orang sakit atau pun

untuk keperluan selain ke kamar mandi. Ini adalah pendapat madzhab

Syafi'i.

Kedua, dia dinilai telah melanggar sumpah, karena biasanp
yang dimaksudkan oleh sang suami adalah sang istri tidak boleh pergi ke

tempat-tempat selain kamar mandi atau menjenguk orang sakit, dan

kenyataannya sang iski telah pergi ke selain kedua tempat tersebut.

Selain itu, karena ketetapan hukum istidamah adalah hukum

ibtida'. Oleh karena itu, kalau seseorang bersumpah, aku tidak akan

memasuki sebuah rumah yang dia sedang berada di dalamngB,
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kemudian tinsgal di dalamnya, maka dia dinilai telah melanggar sumpah

menunrt sahh satu pendapat ulama ma&hab.

Jika niat atau rnaksud sang isbi keluar ke kamar mandi dan

tempat lainnya atau menjenguk oftmg sakit dan keperluan lainnya, maka

sang suami dinilai telah melanggar sumpah, sebab sang istri telah keluar

ke ternpat lain dan unfuk keperluan selain menjenguk omng sakit.

Jika sang suami berkata, "Jika engkau (istrinya) keluar bukan

untuk menjenguk orang sakit, maka engkau ditalak", kemudian sang isfui

keltrar unfuk menjenguk orang sakit dan keperluan lainnya, maka sang

stnmi dinilai tidak melanggar sumpah, karena keluar tersebut difujukan

unhrk menjenguk orang sakit, meskipun sang istri meniatkan keperlmn

lainnp bersama hal tersebut.

Jika sang suami berkata, "Jika engkau (isfuinln) keluar tanpa

izinku, rnaka engkau ditalak", kizmudian sang suami mcimberi izin

kepada sang isfui sementam sang isti sendiri belum mengetahui

pernberian izin tersebut, maka dalam masalah ini ada dua pendapat

ulama ma&hab, yaifu:

Pertama, istrinya diiatuhi talak. Pendapat ini dikemukakan oleh

Abu Hanifah, Malik, dan Muhamrrad bin Al Hasan.

Kdua, dia dinilai tidak melanggar sumpah. Ini adalah pendapat

Spfi'i dan Abu Yusuf. Sebab, sang istui keluar setelah ada izin dari sang

suami, sehingga sang suami fidak dinilai melanggar sumpah seperti

kasus isti mengetahui hal tersebut. Selain itu, karena kalau omng !,ang

bersumpah menyingkirkan wakilnya, maka pencabutan hak kuasa

tersebut terjadi, meskiptrn wakilnya tidak mengetahui pencabutan hak

kuasa tersebut. Begifu pula sang suami dianggap telah memberi izirn

kepada isti meskipun sang istri tidak mengetahuinSn. Alasanryn adalah,

izin adalah pemberitahtnn. Begitu pula 5nng dikatalon dalam firman

Allah & berikut ini:
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"Jika mereka berpling, maka katakanlah, 'Aku telah

men5ampikan kepada kamu sekalian (aiaran) yang fima'lantam kita)

dan aku tidak mengebhui apl<ah 5nng diancaml<an kepddamu itu
sudah dekat atau masih jauh'?' (Qs. Al Anbiyaa' [2U: 109) maksudnp

adalah, aku telah memberitahukan kepada kalian, sehingga

sofia-s?rnd memiliki pengetahmn

"Dan (inilah) suafu perrnaHunnn daripda Allah dan msul-N5a

kepda umat manusia pda hari haji akbar bhqn sesungguhn5a Allah

dan Rasul-Ng berleps diri dari musyrikin." (Qs. At-

Taubah [9]: 3)

"Maka jika kamu tidak mergerj,alan (menkggatl<an sia iba),

nal{a Ketahuilah, bahwa Allah dan msul-N5a akan mernmngimu. Dan

jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), mal<a bsimu pkok
hariamu; kamu tidak menganiaga dan tidak (pula) dianiaga! (Qs. Al

Baqarah l2lz 279)

Isytiqaqnyadari kata at idnberarti aku menjatutrkannya dalam

izinmu dan memberitahukan kepadamu. Tanpa adanSn

pengetahuan,maka sebuah pemberitahuan tidak akan pernah dianggap

ada, sehingga tidak bisa dikatakan. izin. Selain itu, izin Fng dib€rikan

pembuat syariat dalam beberapa perintah dan larangan-N5n hanya

dinilai sah setelah ada pemberitahuan. Begifu pula dengan izin yang

diberikan manusia. Berdasarkan hal ini, maka izin tidak boleh diberikan

dalam kondisi seperti itu.

Pasal: Orang yang bersumpah kepada istrin ra,

engkau tdak boleh keluar dari rumah ini kecuali'dengan
izinku, kemudian sang istri memaniat atap rumah atau

keluar le pekarangpn rumah

EI - AI Mughni

I

i

+
.l

I

I



Jika seseorang bersumpah kepada istrin5;a, engkau tidak boleh

keluar dari rumah ini kecuali dengan izinku, kemudia sang istri memanjat

atap rumah atau keluar ke pekarangan rumah, maka dia dinilai belum

melanggar sumpah. Sebab, sang isfui dianggap belum keluar dari

lingkungan rumah. Jika sang suami bersumpah, engkau (istinya) tidak

boleh keluar dari rumah, kemudian sang isbi keluar ke bagian depan

rumah, atau bagian atap rumah maka sang suami dinilai melanggar

sumpah. Ini adalah konsekuensi dari madzhab Imam Syafi'i, Abu Tsaur

dan ulama yang mengedepankan logika.

Seandain5n sang suami bersumpah kepada istinya, engkau tidak

boleh keluar, kemudian dia membawa isfuinya, lalu mengeluarkannya

dari rumah tersebut, jika dia bisa mencegah perbuatan tersebut, natnun

dia tidak melakukannya, rnaka dia dinilai telah melanggar sumpah.

Imam Syafi'i berpendapat, dia dinilai belum melanggar sumpah,

karena sang isfui belum keluar, tetapi dikeluarkan dari rumah tersebut.

Menurut kami, sang istri sebenamya dikeluarkan karena

keinginan sendiri atau dalam keadaan sadar, sehingga suami dinilai telah

melanggar sumpah. Kasus ini seperti kasus orang png diperintahkan

membawanSn. Dalil atas keluamya sang ishi dari rumah tersebut adalah

findakan keluamya tersebut merupakan tindakan memisahkan diri dari

dalam ke luar dan itu benar-benar terjadi. Apa png dikemukakan tadi

menggugurkan kasus orang 5nng diperintah membawa keluar sang isfoi

tersebut. Jika sang suami tidak bisa menghalangi sang istri dibawa

keluar, maka ada kemungkinan dia dinilai belum melanggar sumpah. Ini

adalah pendapat sahabat-sahabat Imam Syaf i, Abu Tsaur dan ulama

yang mengedepankan logika. Sebab kelmm5p sang iski tidak bisa

dinisbatkan kepadanya, sehingga kasusnSa mirip dengan kasus oftmg

1nng tidak bersumpah mernbauaa sang isti keluar.
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Kemungkinan kedua adalah, sang suami dinilai telah melanggar

sumpah, karena dia sengaja melakukan apa yang disumpahkannya. Jika

dia bersumpah, engkau (istrinya) tidak boleh keluar, kecuali dengan izin

Zaid, kemudian Zaid meninggal dunia, dan sang istri belum mengantongi

izin lalu dia keluar, maka orang yang bersumpah dinilai telah melanggar

sumpah. Sebab dia mengaitkannya sumpahnya ifu dengan syarat,

sementara istrinya keluar tanpa melakukan apa yang disyaratkannya itu.

1843. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Jika
seseoftrng bersumpah, fidak akan menyantap ruthab (kurma

mengkal atau basah) ini, kemudian dia menyantap tamr
(kurma kering), maka dia dinilai tetah melanggar sumpah.
Begifu pula jika memakan semua bentuk ruthab."

Maksudnya, apabila seseorang bersumpah unfuk melakukan

sesuafu yang difunjukkannya dengan isyarat, seperti bersumpah, tidak

akan makan ruthab ini, maka sumpah ini tidak terlepas dari beberapa

kondisi berikut ini:

Pertama, sangat tidak mungkin membagikannya dan merubah

narnanya, seperti orang yang bersumpah, aku tidak akan makan telur

ini, kemudian telur itu berubah menjadi anak ayam atau dia bersumpah,

aku tidak akan makan gandum ini, kemudian gandum tersebut berubah

menjadi tanaman, lalu dia memakannya. Jika kondisinya seperti ini

omng 5nng bersumpah dinilai tidak melanggar sumpah, karena nama

yang disebutkan dalam sumpah tersebut telah hilang atau berubah,

sehingga tidak mungkin membaglnya. Qyas yang sama pun bisa

diterapkan pada kasus omng yang bersumpah, aku tidak minum khamer

ini, kemudian khamer tersebut berubah menjadi khall atau cuka, lalu dia

merunumnya.
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Kedua, sifat benda tersebut berubah dan namanya pun hilang

sementara bagiannya masih tetap ada, seperti kasus orang yang

bersumpah, aku fidak akan makan ruthab (kurma mengkal) ini,

kemudian kurma tersebut bembah menjadi iamr (kurma kering). Atau
sepqrti kasus oftrng yang bersumpah, aku Udak akan berbicara dengan

anak ini, kemudian anak tersebut menlrdi orcrng tua lalu dia berbicara

dengannp. Atau kasus omng Snng bersumpah, aku tdak akan makan

kambing muda ini, lalu kambing tersebut berubah menjadi.kambing

deurasa. Atau seseorang bersumpah, aku tidak akan memasuki rumah

ini, kemudian rumah tersebut berubah menjadi masjid atau kamar mandi

atau ruangan kosong, kenrudian dia memasukinya, maka dia dinilai telah

melanggar sumpah dalam kasus-kasus di atas.

Pendapat ini dikemukakan juga oleh Imam Abu Hanifah, dimana
jika seseorang bersumpah, aku tidak akan berbicam dengan anak ini,

kemudian anak ifu menjadi oftmg ttn, lalu dia berbicam dengannya, atau

aku tidak akan makan kambing muda ini, lalu kambing ifu menjadi

kambing danrasa, atau aku fidak akan memasuki rumah ini, lalu dia

menrasukinla setelah diadakan perubahan pada rumah tersebut.

Abu Yusuf berkata tentang gandum yang berubah menjadi

tepung. Sedangkan Imam S5nfi'i tentang ruthab yang berubah menjadi

bmr, atnk berubah menjadi orang fua, dan kambing muda yang

berubah menjadi kambing dalasa, memiliki dua pendapat. Mereka juga

berpendapat dalam setnua gambaran kasus di atas bahwa orang y.ang

bersumpah tersebut tidak melanggar sumpah, karena narna yang

disumpahi dan benfuknya telah bembah, sehingga dia dinilai tidak

sumpah. Kasus ini sanr.r dengan kasus oftrng lnng
bersumpah, fidak akan rnakan tdur ini, lalu telr.r tersebut berubah

menlrdi anak ayam.
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Menurut kami, benfuk ffsik yang disumpahi sebenamya masih

ada sehingga orang yang bersumpah seperti itu dinilai telah melanggar

sumpah. Kasusnya sama dengan kasus orang yang bersumpah, aku

fidak alGn makan anak kambing ini, kemudian dia menyantap

dagingnya atau dia bersumpah, aku tidak akan mengenakan ghazal ini,

lalu ghazal tersebut berubah menjadi pakaian, lalu dia kenakanl atau dia

bersumpah, aku tidak akan mengenakan serban hi, lalu dia

mengenakannya setelah diubah meniadi baju atau sarung.

Bedakanlah kasus telur yang berubah menjadi anak a3am,

karena bagiannya sangat tidak mungkin ditemukan, karena telah

berubah menjadi bentuk lain dan bentuk fisik aslinya pun tidak lagi ada.

Selain ifu, karena yang menjadi ukuran adalah ism atau narna yang telah

ditentukan (deftnitiO, seperti kasus orang lnng bersumpah, aku tidak

akan berbicara dengan Zaid, kernudian Zaid merubah namanlra atau aku
tidak akan berbicara dengan pemilik thailasan ini, lalu dia berbicara

dengan pemiliknya setelah menjualnyn. Juga, karena k€fika ruuner

defenitif bersafu dengan kata defenitif lainnya, rnaka ketetapan

hukumnya adalah berlaku pada 5nng defenitif, seperti kasr.rs kalau kata

defenitif tersebut digabung dengan idhafah.

Ketiga, idhafah diganti dengan lnng lain, seperti omng lnng
bersumpah, aku tidak akan berbicara dengan isfuinya Taid atau

budaknya Zaid ini, atau aku fidak akan masuk ke rumah Zaid ini,

kemudian Zaid menalak iskinya dan menjtral budaknya, serta rumahnya,

kemudian orang yang bersumpah ifu berbicara dengan istri dan budak

tersebut serta masuk ke dalam rumah tersebut, maka dia tetap dinilai

melanggar sumpah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi'i,

Muharnmad dan Zufar.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat, dia

tidak dinilai melanggar zumpah, kecuali dalam kasus berbicam dengan
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isti Zaid tersebut, sebab rumah tidak bisa dinilai dikuasakan atau
dilanggar. Tetapi pelanggaran tersebut lebih karena pemiliknya,
sehingga sumpah tersebut berkaitan dengan rumah ifu bersamaan

dengan adanya hak kepernilikanqn pada rumah tersebut. Begifu pula
budak dalam kebiasaan urnun.

Menurut kami, kalau sesuafu y,ang bersifat defenitif dan idhafah
dimasukkan dalam lafazh sumpah, maka ketetapan hukumnya bertaku

unfuk kata yang bersifat defenitif tersebut. contohnya orang yang

bersumpah, "Demi Allah, aku tidak akan berbicara dengan istri si fulan
atau temann5a". Apa yang mereka kernukakan tidak sah dalam kasus

budak, karena budak bisa dikuasakan kepada yang lain. Sedangkan

tentang rurnah tersebut jika lafazh sumpahnya diucapkan secara muthlaq
maka ifu menjadi keharusan. Pemiliknya tidak disebutkan karena dia
dinilai melanggar sumpahnya saat memasuki rumah tersebut setelah
pemilikryn menjualnya kepadanya

Keempat, apabila sifafuryra berubah dengan sesuatu yang
menghapus narnanya, kernudian kembali normal lagi, seperti gunting

5nng patah lalu kembali normal lagi atau pena yang rusak, Ialu kernbali

normal, atau rumah yang dirobohkan kemudian dibangun kembali, atau
piringan yang pecah, lalu dibalikkan lagi kondisin5n, maka dia dinilai
tidak melanggar sumpah karena bagian-bagian benda tersebut dan
narEnya masih ditemukan sehingga kasusnya mirip dengan kasus

benda png belum berubah.

Kelima, apabila sifakrya berubah dengan sesuatu yang tidak
menrbah namanya, seperti dagins panggang atau masakan atau budak
yang telah dijual atau oftmg yrang sakit, maka orcmg yang bersumpah
dinilai telah melanggar sumpah tanpa ada perbedaan pendapat. Sebab,

Ir.lrn r 3ang dikaitkan pada sumpah masih ada dan terus berubah,
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sehingga dia dinilai melanggar sumpah seperti kasus benda yang

kondisinya tidak berubah.

Pasal: Orang yang berkata, "Demi Allah, aku tidak

akan berbicara dengan Sa'd, suaminSra Hindun atau fuan

Shabih atau temannya Amr atau pemilik rumah ini", atau

dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berbicara dengan

istrinya Sa'd atau shabih budaknya atau temannla flmar"
kemudian dia menalak istrinya tersebut, menjual budak

tersebut dan rumah ifu, dan berbicara dengan orang yang

disumpahinya.

Jika seseorang berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berbicara

. dengan Sa'd, suaminya Hindun atau fuan Shabih atau temannya Amr

atau pemilik rumah ini", atau dia berkata, "Demi Allah; aku tidak akan

berbicara dengan istrinya Sa'd atau shabih budaknya atau temannya

[Jmar" kemudian dia menalak istrinya tersebut, menjual budak tersebut

dan rumah itu, dan berbicara dengan orang yang disumpahinya, maka

dia dinilai telah melanggar sumpah. Sebab, ketika ism dan idhafah

digabungkan maka ism yang lebih dominan berlaku sebagai kata

defenitif unfuk menunjukkan tempat secam spesifik.

Pasal: Ketika orang yang bersumpah meniatkan

sumpahnya untuk salah safu dari semua hal disebutkan di

atas, selama sifat atau idhafah tersebut belum berubah,

maka sumpahnya seperti yang diniatkannya. Hal ini didasarkan

pada sabda Nabi &, "D* sesungguhnya amal perbuatan seseorang

dibalas sesuai niahzgn"lT Wallahu a'lam.

tr Takhriitndits ini telah disebutkan sebelumnla (1/130).
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1.8,4J,- Masalah: Abu Al Qasim berkata: Jika
seseorang bersumpah, aku fidak akan memakan tamr, lalu
dia memakan ruthab, maka dia dinilai belum melanggar
sumpah.

Malrsudnya, jika omng gnng bersumpah Udak menentukan isi

sumpahnya secara spesifik, dan tidak meniatkan sumpahnya unfuk

melanggar lafazh sumpah secaftr teksfual atau dialihkan kepada alasan

sumpah, maka sumpahnSra berkaitan dengan cakupan makna Snng
dikandung oleh ism atau benda Snng disangkutkan dengan sumpah

tersebut dan tidak boleh melebihi batasan tersebut.

Jika seseorang bersumpah, fidak akan menyantap A-r, ,ouku
dia'dinilai belum melanggar sumpah jika yang dimakan adalah ruthab

atau bus atau balh. Namun jika seseomng bersumpah, tidak akan makan

ruthab, maka dia dinilai belum melanggar sumpah jika dia menSnntap

E,mratau busr atau balh bahkan sernua jenis kurma yang tidak termasuk
jenis ruthab. Ini adalah madzhab Syafi'i dan ulama lnng
mengedepankan logika, bahkan kami melihat tidak ada perbedaan

pendapat dalam masalah ini.

PasaL Jika seseorang bersumpah, fidak akan
menlrantap inab (buah anggur matang), kemudian yang dia
malran adalah zabib (anggur kering atau kismis) atau dabs
atau khall atau nathif ( semuan3n berasal dari anggur); atau

dia bersumpah tdak akan berbicara dengan seorang pemuda, kemudian

dia berbicara dengan seomng pria ttn; atau dia bersumpah, fidak akan

mernbeli jadyan, lalu dia menrbeli tis; atau dia bersumpah, tidak akan

mernukuli abd (budak), kemudian dia memukuli atiq (budak yang telah

dimerdekakan) maka dia dinilai tdak melanggar sumpah. Sebab,

sumpah png diucapkannya ifu berkaitan dengan sifat bukan bamng.
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Selain ifu, Udak ditemukan adanSra sifat, sehingga sumpah tersebut

berlaku seperti ucapan sumpah "aku tidak akan menyantap tamr ini",

kemudian dia menyantap kurma jenis lainnya.

" 
Pasal: Jika seseorang bersumpah, 'Demi Allah, aku

fidak akan makan ruthaf, kemudian dia menyantap minshaf

(kurma yang separuhnya busr dan lainnya tam) ahru madznab (kurrna

yang mulai mengkal atau matang, sedangkan bagian lainnya masih

busr); atau bersumpah, "Demi Allah, aku tidak akan makan busr",

kemudian dia menyantapnya, maka dia dinilai telah melanggar sumpah.

Pendapat ini dikernukakan oleh Imam Abu Hanifah, dan Muhamrnad

Sgnf i. sernentara Abu Yusuf dan sebagian sahabat lrnam SSnfi'i

berpehdapat, dia dinilai belum melanggar sumpahnln karena yang

dirnakannp itu tidak disebut dengan ruthabatau pun famr.

Menurut kami, jika omng yang bersumpah seperti itu menlnntap

kurma ruthab dan kurma busr maka dia dinilai telah melanggar sumpah.

I(asusnya seperti kasus orang yang menyantap separuh kurma ruthab

dan separuh lainnya lagi kurma busr secam terpisah. Pendapat yang

mereka kemukakan tadi tidak sah. Seandain3n seseomng bersumpah,

"Demi Allah, aku tidak akan menyantap kurma ruthab tersebut",

kemudian dia menyantap kurma yang sebagiannya ruthab, maka dia

dinilai telah melanggar sumpah. Jika dia bersumpah, tdak akan

menyantap kurma busr tersebut, kernudian dia menyantap kurma Spng

sebagiannya kurma busr dan sebagian lainnya berbeda, rnaka dia dinilai

telah melanggar sumpah.

Jika dia menyantap kurma busr 5nng dari sumpahq;a pada

ruthab, dan menyantap kurma ruthabdari sumpahnya pada kurma busr,

rnaka dia dinilai fidak melanggar sumpah. Jika salah safunya

bersut'npah, dia benar-benar akan men5rantap kurma ruthab, sedangkan
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yang lain bersumpah, dia benar-benar akan menyantap kurma busr,
kemudian orang grang bersumpah menyantap ruthab yang ada pada
kurma 5nng separuhnya ruthab, sedangkan yang lain menyantap sisa
kurma taebut, maka keduan5ra dinilai telah menienuhi sumpahnln.

JilG seseomng bersumpah, dia benar-benar akan menSantap
ruthab atau busr atau dia bersumpah, fidak akan menyantap kedua
kurma teieebut, lalu dia menyantap kurma yang sebagiannSra ruthabatau
sebagiannya busr, maka dia dinilai belum memenuhi sumpahngn atau
melanggar sumpahnya, karena kurma tersebut tidak disebut kurma
ruthabatau busr.

PasaL Orang yang bersumpah, fidak akan minum
susu, kemudian dia minum susu herryan atau binatang buruan
atau susu manusia.

Jika seseorang bersumpah, udak akan minum susu, kernudian
dia minum susu heunn atau binatang buruan atau susu manusia, malo
dia dinilai telah melanggar sumpah. Sebab, nama tersebut (susu)

mencakup hakekat dan u#n1B susu, baik dalam bentuk susu olahan,
susu cair, atau pun susu beku. Sebab, sexnua jenis tersebut termasuk
susu. omng tersebut fidak dinilai melanggar sumpahnya jika men5,antap

keju, min5nk samin, al mashl, al aqith, al kasykdan lainnya. Jika ormg
tersebut menyantap zubdah, rnaka dia dinilai belum melanggar sumpah.

Al Qadhi berpendapat bahwa tentang kasus zuMah (mentega)

yang terlihat memiliki unsur susu di dalamnln, memiliki beberapa
kemungkinan hukum, yaifu orang png memakannya dinilai telah
melanggar sumpah dan jika fidak rnaka fidak dinilai metanggar sumpah.
IGsus ini seperti pendapat kami tentang orang Snng bersumpah tidak
akan men3Bntap minyak sarnin, kernudian dia men5antap khabish png
mengandung samin. Ini addah pendapat rnadzhab S5rafi,i.
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Jika orang tersebut bersumpah, tdak akan menyantap zubdah

(mentega), Ialu dia menyantap samin atau susu mumi, yang terlihat tidak

mengandung unsur susu di dalamnya, maka dia dinilai tidak melanggar

sumpah. Namun jika di dalamnya terdapat susu, maka dia dinilai telah

melanggar sumpah. Jika dia memakan keju, maka dia dinilai belum

melanggar sumpah. Begifu pula yang berlaku dalam semua kasus olahan

susu.

Jika dia bersumpah, fidak akan menyantap minyak samin, lalu

dia menlnntap zubdah atau susu mumi atau makanan lainnya yang

terbuat dari bahan dasar susu, kecuali samin, maka dia dinilai tidak

melanggar sumpah. Jika orang tersebut menyantap samin saja atau

samin yang terdapat dalam ashidah, manisan atau masakan, kemudian

rasanya terasa, maka dia dinilai telah melanggar sumpah. Begitu pula
jika dia bersumpah, tidak akan menyantap susu mumi, kemudian dia

menyantap makanan atau masakan yang berbahan dasar susu; atau

bersumpah tidak akan menyantap khall, kemudian dia menyantap

makanan yang mengandung khal, lalu rasanya terasa, maka dia dinilai
telah melanggar sumpah.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Sedangkan

sebagian sahabat Imam syafi'i berpendapat, dia tidak dinilai melanggar

sumpah, sebab dia tidak memakannya dalam bentuk asli. Selain ifu, hd
tersebut dinilai tidak sah sebab dia menyantap apa yang disumpahinya

dan menambahkan benda lainnya pada sumpahnya ifu, sehingga dia

dinilai melanggar sumpah.

Pasal: Orang yang bersumpah, tidak akan menyantap
gandum slrair, kemudian dia menyantap gandum hinthah
yang di dalamnSTa terkandung bijtrbiji gandum syair.
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Jika seseorang bersumpah, fidak akan menyantap gandum s5lair,

kemudian dia menyantap gandum hinthah yang di dalarnnya terkandung
biii+ui gandum syair, maka dia dinilai telah melanggar sumpah. sebab,

dia telah menyantap gandum qpir. Kasusnya sanur dengan kasus oftrng
gnng bersumpah, tidak alon makan kurma ruthab, kemudian dia
menpntap kurma Snng sebagiannya ruthab, maka ada kemtnrgkinin dia
tidak melanggar sumpah. selain ifu, sebab orang tersebut mengonsumsi
gandum hinthah, sehingga kasusrqB mirip dengan kasus omng lnng
mengonsumsi samin yang terkandung dalam al khabish. Jika
sumpahnla diniatkan unfuk tidak menyantap gandum syair secara ufuh,
atau alasan sumpahnya ifu menimbulkan konsekuensi seperti ifu, atau
menimbulkan konsekuensi harus menyantap gandum syair yang

memperlihatkan bekas makannSa, mal<a dia dinilai tidak melanggar
sumpah, kecuali dalam kasus png telah kami kemukakan sebelumn5n.

Pasal Jika seseonang bersumpah, tidak akan
meryantap buah, maka dia dinilai telah melanggar sumpah
ketika terbukti telah men3nntap semua jenis buah yang
fumbuh dari pohonrry'a, seperti anggur, kurma ruthab, delima,

kelapa, apel, timun, beleuah, sernangka, pisang dan lainn5ra. pendapat

ini dikernukakan oleh Imam slaf i, Abu Yusuf, dan Muharnmad bin Al
Hasan.

Sedangkan Imam Abu Flanifah dan Abu Tsaur berpendapat, dia
dinilai tidak melanggar sumpah kedka terbukti meqnntap buah kurma
dan delima. Sebab, Allah & berfirrnan, "Di dalam kduaaga (ada

macam-macam) buah-bwhan dan kumTa setta deJima." (as. Ar-
Rahrnaan [55]: 68)

Menr.ntrt kami, itu tetap disebut buah dari pohon yang muncul,
sehingga kedua jenis bmh tersebut rnasih masuk dalam kategori buah-
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buahan seperti yang telah kami kemukakan. Selain ifu, secara urf,kdta
buah tersebut dikategorikan sebagai buah, penjualnya juga disebut

tukang buah, dan ternpat penjualannp pun disebutkan toko btnh.

Sementara hukum asal dalam u/ adalah hakekat, dan athaf tersebut

ditujukan unfuk menghargai dan menyebutkan kedua jenis buah tersebut

secam khusus. Hal ini seperti firrnan Allah &, "Elamngskpa Sang

merfadi musuh Nlah, malaikat-malaikat-Nta, msul-nsul-Nga, Jibril dan

Mikail, maka sesungguhn5a Allah adalah musuh oning-onang kaft" (Qs.

Al Baqarah 121':981

Dalam ayat ini, Jibril dan Miloitterrnasuk kelompok malaikat.

Sedangkan kondisi buah yang sudah mengering atau

dikeringkan, seperti kismis, famr (kurma kering), buah tin, misyrnisy,

ijash dan jenis buah kering lainnya, fidak bisa dikategorikan sebagai

buah, sebab jenis panganan ini bisa disimpan dalam jangka unkfu larna

dan dijadikan sebagai makanan tambahan, sehingga kasusryn seperti

biji-bijian, zaitun dan lainnya.

Selain itu, karena yang dimakan tidak dianggap buah tetap 3Bng

dimaksud adalah sarinya. Sedangkan 5nng dimakan darinln biasanya

berfungsi sebagai lauk, bukan unfuk buah-buahan maupun syur-s!ruran
sebab yang dimaksud adalah sarirya. Bisa juga dimaknai bahwa itu

adalah buah sebab ia adalah hasil pepohonan yang dimakan dalam

kondisi matang maupun kering, sehingga kasusn5n seperti buah fut dan

baluth Snng tidak masuk dalam kategori buah. BeSitu pula semua buah

atau hasillnng muncul dari pohon gandum yang dianggap layak, seperti

za'rrtt merah, buah qaiqab, afsh, biji aas dan lainnya, kalau di dalamnya

ada 3Bng layak dikonsumsi, seperti biji shanwir yang termasuh buah-

buahan.

@I - Al Mughni



Pasal: Adapun mentimun, labu, terong termasuk sa!rur-sa!ruran,

bukan buah-buahan. Sedangkan semangka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, semangka termasuk buah-buahan. pendapat ini
dikernukakan oleh Al Qadhi dan pendapat Imam syafi'i dan Abu Tsaur.
sebab buah tersebut matang dan manis rasanya, sehingga sama dengan
buah dari pohon.

Kedua, semangka tidak termasuk buah-buahan, karena ia hasil
dari sayuran, sehingga sama dengan mentimun.

Adapun buah yang terdapat dalam tanah, seperti ubi, singkong,
al fajl, al qalqas, as-sauthal dan lainnya tidak termasuk buah-buahan,

sebab dia termasuk umbi-umbian.

Pasal: Orang yang bersumpah, fidak akan menyantap
lauk (udurr)-

Jika seseorang bersumpah, tidak akan menyantap lauk, maka
clia melanggar sumpahn3n ketika terbukti menyantap semua yang
menurut kebiasaan disebut lauk, seperti menyantap roti. sebab, ini
termasuk lauk, baik yang diolah dengan cara dimasak, seperti maraq,
khall, zaifun, samin, syaimj dan susu.

Berkenian dengan zaitun Allah & berfirman, "Dan pohbn kayu
keluar dari Thursina (pohon zaifun), 5ang menghasilkan minyak, dan
pemakan -ukian bagi orang-orang Snng makan" (es. AI Mukminuun

l23l:20)

Tentang khall Rasulullah $ bersabda, "sebaik-baik lauk adalah

khatt (cuka/acar)."i2

12 HR. An-Nasa'i (Sunan An-Nasa'i, pembahasan: S*npah dan nadzar,
7/3805); Abu Daud (sunan Abu Daud, perrbahasan: Mal€nan, s/3f;zo-ggzll;
Ibnu Maptr (Sunan Ibnu lvlajah, : Makarnn, Z/ggl6gglZh d
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Beliau juga bersabda, " Gunakanlah zaifun sebagai lauk dan

minyak, karena aifun bemsal dari pepohonan yang

diberkahi."L3

Atau lauk yang berasal dari bahan yang dibekukan, seperti sate,

keju, zaifun dan telur. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam

Syaf i, dan Abu Tsaur. Sedangkan Abu Hanifah dan Abu Yusuf

berpendapat, makanan yang tidak diolah tidak bisa dikatakan lauk,

sebab kedua jenis makanan tersebut dimasukkan ke dalam mulut secam

terpisah.

Menurut kami, sabda Nabi $ ynng berbunyi "lauk 5nng paling

utaia adalah dagingw dan "lauk kalian 5nng utama adalah gamm"

Darimi (Sunan Ad-Darimi, pembahasan: Makanan, 2/2O491; Muslim (Shahih

Muslim, pembahasan: Minuman, 3/7@, 166, 76621 dan 16221 dari hadits
Aistnh 6 dan dari hadits Jabir bin AMullah dengan redaksi, "Sebik-bik lauk
abu mal<anan pendamping adalah l<hall'.

13 HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, pembahasan: Makanan, 2/3379); Ad-
Darimi (Sunan Ad-Darimi, pembahasan: Makanan, 2/2O52h At-Tirmidzi (Sunan

At-Tirmidzi, pembahasan: 4/78521; Al Hakim (Al Mr.stadrak, 4/122); dan
AMurrazzaq (Mushannaf Abdurrazzaq, 70 /795681.

Setelah meriwalntkannyra At-Tirmidzi berkomentar, "Hadib ini gharib dari jalur
periwalntan ini, dan hanya mengetahuin5n dari hadits Sufi7an Ab-Tsauri, dari
AMullah bin Isa."

Sedangkan Al Hakim setelah meriwa5ratkann5ra berkomentar, "Hadits ihi
shahih berdasarkan sSrarat Al Bukhari dan Muslim, namun keduangn tidak
meriwalntkannlra." Pendapat Al Hakim ini kemudian disetujui oleh Adz-Dzahabi
dari hadits Umar Bin Al Khaththab $.

14 HR. Ibnu Majah (Sunan lbnu Majah, pembahasan: Makanan, 2/33051dan
jalur periwaptan Yahya bin Shalih, bahwa Sulaiman bin Atha' Al Jazari
menceritakan kepadaku, Maslamah bin AMullah Al Juhani menceritakan
kepadaku, dan dari pamannya Abu Masyja'ah, dari Abu Ad-Darda', dia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Makanan penduduk dunia yang paling utama adalah

daging"
Namun sanad hadits iru dhalll Dalam Az-Zawa'id disebutkan, "Di dalam sanad

haditeini terdapat Abu Masyja'ah dan saudaranya Maslamah bin Abdullah png
aku belum pemah melihat ada ulama lang menilainya cacat atau pun menilai
kednanya tsrsah. Selain itu, Sulaiman bin Atha' adalah periwayat dha'if."
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diriwayatkan oleh Ibnu Majafi.ls Sebab lauk tersebut biasa dimakan

bersama roti, sehingga dikategorikan sebagai lauk. Selain itu, karena

hampir semua makanan yang karni sebutkan tadi biasanya tidak

dimakan sendiri, tetapi dimakan sebagai lauk dan makanan pendamping

ketika menyantap roti, sehingga masuk dalam kategori lauk, seperti susu

dan khall.

Pemyataan "kedua jenis makanan tersebut biasanya dimakan

s@ara terpisah" bisa ditanggapi dengan jawaban berikut ini:

Putama, segala sesuafu yang disantap bersama roti seperti

gamm dan lainngn adalah bagian dari lauk.

Kdua, kedua jenis makanan tersebut digabung dalam mulut,

kemudian dikunyah dan ditelan lnng merupakan hakekat makan itu
sendiri, sehingga tidak ada konsekuensi apa-apa ketika keduanya

dipisahkan.

, Berkaitan dengan tarnr(kumakering)ada dua tanggapan, yaifu:

Pe,rhma, makanan tersebut termasuk lauk berdasarkan riwayat

yang disampaikan oleh Yusuf dari AMullah bin Sallam, dia berkata,
"Aku pemah melihat Rasulullah $ meletakkan kurma di atas wadah,

lalu lerkata, 'Ini adalah lauk abu makanan pendamping inl."L5

As-Sundi berkata, "Menunrtlflr, AlTirrnidzi berkomentar, Sulaiman bin Atlra'
difuduh telah melahrkan pemalstran hadib."

15 HR. hnu Majah (Sunan Ibnu Majah, pembahasan: Makanin, 2/33L5) dan
jalur periway"atan Isa bin Abu Isa, dari seorang pria (menurutku, dia adalah Musa),
dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasuhnlah $ bersabda, kemudian dia
menyebutkan redaksi haditsnya dengan l*skap. Namun sanad hadits ini dha'if,
dan di dalam Az-7awa'id disebutkan, "Di dalam sanad hadits tersebut terdapat
periwayat yang bemama Isa bin Abu Isa, yang menurut lbnu Hajar dalam At-
Taqrib, dia adalah periwayat matruk ditinggalkan)."

15 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, pembahasan: Iman, S/g259 dait
pembahasan: Makanan, 3/3831dan sanadryra 7;6ra dln if.
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Kdua, makanan tersebut tidak termasuk lauk atau makanan

pendamping,. sebab biasanya tidak digunakan sebagai lauk atau

makanan tambahan, tetapi dijadikan sebagai makanan pokok atau

cemilan. Jika orang yang bersumpah menyantap gamm ii"urnp*
dengan roti, maka garam di sini seperti lauk berdasarkan alasan yang

telah kami kemukakan dalam masalah roti. Selain ifu, karena garam

biasanya dicampur dengan roti dan fidak dimakan seciaftr terpisah,

sehingga kasusnln mirip dengan kasus keju dan zaitun.

Pasal: Orang lrang bersumpah, tdak alon menyantap
makanan, kemudian dia men!,antap sesuafu lpng
dikategorikan makanan pokok, lauk, cemilan, tamr,
makanan cair maupun beku.

Jika seseorang bersumpah, fidak akan menSnntap rnalmnan,

kemudian dia menyantap sesuafu 1nng dikategorikan maltanar pokok,

lauk, cernilan, tamr, makanan cair rnaupun beku, rnaka dia dinilai telah

melanggar sumpah. Sebab dalam bebempa apt berikut ini Allah &
berfirman,

"Semua makanan adalah halal bagi bni Ismil melainl<an

makanan 5ang dihammkan oleh Ismil (YaQub) untuk dirng sendiri

sebelum Taumt dituruolan " (Qs. Aali Imman l3l: 93)

"Dan mqel<a mernberikan nakanan yng disulairya kepda
omng miskin, anak Satim dan omng 5ang ditawan." (Qs. Al Insaan [76]:

8)

"I{atakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam w:ahyt 5ang
diwhrykan kepdal;u, sauafu gng diharamkan bgi omng gng
hendak memakann5a, kquali kalau makanan ifu bangkai, atau damh

Sang mengalir atau daging babi -karena sqnua ifu
kotci- atau binatang Sang disanbelih abs nzilna selain Allah.

t
I
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hmngskp tpng dalam keadaan terpksa, sdang dia frdak
muzginginkannt/a dan tidak (pula) melampui babs, maka saungguh4n
Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha pen5a5ang:" (es. Al An,aam
[6]: 145)

selain ifu, Nabi $ menyebutkan susu masuk dalam kategori
makanan, beliau bersaMa, "saungguhn5a susu peruhan heunn tqtak
mqel<a disimpn unfuk bhan makanan mqeka.,,L7

Tentang air ada dua pendapat ulama madzhab, yaifu:

Pertama, air adalah makanan lqrena Allah & berfirman,
"saungguhn5a Allah akan mangaji kanu dengan suafu sungai. Maka
siap di antam kamu meminurn aimg; bukantah dia pengikutku, dan

tiada meminunntn, kquali mencduk secduk tangan,
maka dia adalah pengikutku.,(Qs. Al Baqamh l?lt Z4g)

Kata Ath-Tha'aam atau makanan adalah segala sesuafu yang
disantap atau dimakan. selain ifu, karena Nabi $ pun menyebut.susu
sebagai makanan 5nng berasal dari minuman, sehingga besrtu pula air.

Kedua, air tidak terrnasuk dalam kategori makanan, karena
tidak bisa disebutkan makanan dan tidak bisa dipahami dari penggunaan

n una makanan terhadap air. oleh karena ifu, kata ini di-athaf-kan,
contohn5ra tha'aam wa s5nnab (makanan dan minurnan). Selain ifu,
Nabi s bersabda, "sesunggluhn5a aku frdak khu makanan dan

minuman Sang mencukupi kebutuhan keuali susu." (FIR. hnu Map$la

contoh lainnya adalah kalimat bab al ath'imah wa al asydbah

ftab makanan dan minuman). Jika itu adalah makanan secara hakiki,
maka biasanln Snng dimaksud bukan rnakanan secaftr urd sehingga dia

t7 Takhrtjtadits ini telah disebutkan sebelumnya (Masalah no.ll4).
r8 HR. Abu Daud (sunan Abu Daud, p"-uutrLn: Minurnan, g/gzsldan lbnu

Mafifi (Sunan Ibnu Mafirh, pembahasan: Makanan, 2/g22%l.
Litr- Misykah Al Mashabih, karyra At-Tibrid (4289) dergan sanad hasan.
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dinilai tidak melanggar sumpah ketika meminumnya. Selain itu, landasan
sumpah adalah urtkarern omng yang bersumpah pada umunnya hanya

memaksudkan suafu ungkapan sesuai pengetahuannSn.

Jika omng yang bersumpah mengonsurnsi obat, rnalo ada dtn
pendapat ulama madzhab dalam masalah ini,5raifu:

Pertama, dia dinilai telah melanggar karena dia makan atau
meng6nsumsi obat saat dalam keadaan sadar atau atas dasar kernatnn
sendiri. Ini adalah madzhab Imam S5nfi,i.

Kedua, dia dinilai fidak melanggar zumpah, karena obat tidak
masuk dalam cakupan rnakanan-makanan dun h*un dikonsuri,rsi dalam
keadaan darumt. Jika orang !/ang bersumpah itu mengonsumsi obat

5rang terbuat dari tanaman yang biasa dikonsumsi maka dia dinilai telah
melanggar sumpah.

Namun jika mengonsunsi obat lnng biasaqn fidak
mencukupinya, seperti daun dan kulit pohon maka ada dua pendapat

ulama madzhab dalam masalah ini, gnifu:

Pertama, dia dinilai sumpah karena dia telah
mengonsunsi sesuatu gnng biasan5ra dirnakan. selain ifu, lcarena

diriwaptkan dari utbah bin Ghazunn, bahun dia berkata, "sungguh
aku telah melihat kami bersama Rasulullah $ sebagai oftmg ketujuh

dari fujuh orang yang ada. Kefika itu kami tidak memiliki makanan apa
pun kecuali daun hablah, hingga bagian pinggr mulut kami terluka."l9

Kedua, dia dinilai tidak melanggar sumpah karena bahan

tersebut tidak termasuk dalam cakupan rnakna malonan selcara urf

ts,$R. Muslim Frnhih M,slim, pembatrasan: Zuhud dan kelembutan hati,
4/75/22791; Ibnu Majah (sunan hnu lvlalah, pembahasan: Zuhud, 2/4ls6l; fur
Ahmad Mr.rsnad Ahmad, 4/175 dan1/611.
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PasaL Orang yang bersumpah, tidak akan menyantap
makanan pokok, Ialu dia mengonsumsi roti atau kurma
kering atau kismis atau da$ng atau susu.

Jika seseorang bersumpah, fidak akan men5nntap makanan
pokok, lalu dia mengonsumsi roti atau kurma kering atau kismis atau

daging atau susu, maka dia dinilai telah melanggar sumpah. Sebab,

sernua jenis makanan tersebut termasuk makanan pokok di bebempa
n€geri. Ada kemungkinan juga dia tidak melanggar sumpahnya kecuali
jika yang dimakannya adalah makanan pokok penduduk tempat dia
tinggal. Sebab sumpahnlp itu dialihlcn kepada makanan pokok 5nng
biasanSn dikonsumsi oleh mereka di negeri merelo sendiri. pam sahabat

Imam SSnfi'i pun memiliki dua pendapat yang sama seperti yang telah
dikernukakan di atas.

Jika omng png bersumpah tadi mengonsumsi sawiq atau

tepung rnaka dia dinilai telah melanggar sumpah, karena bahan

malnnan tersebut tidak dikonsumsi sebagai makanan pokok seperti ifu.

Jil<a dia mengonsumsi biji-bijian yang digunakan unfuk membuat
roti maka dia dinilai telah melanggar sumpah, karena ifu juga tetap
dinarnakan makanan pokok. oleh karena itu, diriwayatkan bahwa Nabi

S p"*uh menyimpan bahan makanan pokok keluarganya unfuk jangka

walfu safu tahun.zo

Kernungkinan lainnya adalah, dia dinilai fidak melanggar
sumpah, karena tidak digunakan sebagai bahan makanan pokok. Jika

dia mengonsumsi buah anggur atau khall, maka dia dinilai tidak

zumpahnSa karena jenis makanan tersebut belum menjadi

bahan rnakanan pokok.

m ra*nriinaib ini telah dis;ebr.tton sebelumnya (rnasalah no.ll47,hadit no.
2321
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Pasal: Orang yang bersumpah, tidak akan memiliki
harta-

Jika seseorang bersumpah, fidak akan memiliki harta maka dia

dinilai melanggar sumpah ketrka terbukt memiliki sernrra benda png
disebut harta, baik dalam bentuk harga atau pun lainqn sepetti tempat

tinggal, perabotan, dan heunn. Pendapat ini dikernukakan oleh Irnam

Spfi'i.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa apabila seseorang

bemadzar mensedekahkan semua hartianya, rnaka nadzar tersebut hanlra

mencakup harta Srang tidak bergerak. Pendapat ini dikemukakan oleh

Ibnu Abu Musa, sebab penggunaan kata harta dialihkan kepada jenis

harta tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat, dia dinilai tidak mehnggar
sumpah, kecuali jika dia merniliki harta zakat yang dinilai baik, sebab

Allah & berfirman, "Dan pda hark-harta mqeka ada hak unfuk oftng
miskin lang merninta dan aftng misldn gng tidak mendapt bagian."

(Qs. Adz-Dzaariyaat [5U: 19) Sehingga, harta yang dimalsud hanyalah

harta zakat saja. - :r

Menurut kami, harta selain harta-\yang wajib dikeltnrkan
zakatrya tetap disebut harta. Karena Allah & berfirman, "Dan

(diharamkan juga kanu mengawini) wanita 5nng bercuami, kquali
budak-budak 5ang kamu miliki (Allah {elah menetapkan hukum itu)
sebagai ketetapn-N5a abs kantu. Dan dihalalkan bagi k4mu selain gng
demikian (Witu) menari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini
bukan untuk benina. Maka istqi-istei yang telah l<amu nihmfr
(carnpuri) di antam merel<a, bqikanlah kepada mereka
(dengan setnpurna), sebagai suafu ketnjiban; dan tiadalah Mengap bgi
kamu terhadap sauafu gng kamu telah saling merelakannja, sesudah

menattul<an mahar itu." (Qs. An-Nisaa' I4lz 241
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Harta yang dimaksud termasuk harta yang boleh digunakan

untuk menikah.

Abu Thalhah pemah berkata kepada Nabi $, "sesungguhnya

hartaku yang paling aku sukai adalah Bairuha' -maksudnya
kebunnya-."21

Umar pemah berkata, "Aku pemah memperoleh harta dari

tanah Khaibar yang tidak pemah aku dapati harta yang lebih berharga

daripadanya."22

Abu Qatadah berkata, "Aku pemah membeli kebun dan ifu
adalah harta pertama dari tiga harta ynng dimilikinla."23

Dalam hadits lain disebutkan, "Sebaik-baik harta adalah sikkah

ma'bumh abu mahar Wng dipmntahkan."24

Ada yang mengatakan, harta yang paling baik adalah mata air
yang bening di tanah lapang.

Selain ifu, itu disebutkan juga harta sehingga dia dinilai telah

melanggar sumpah seperti harta yang wajib dikeluarkan zakatrya.

Sedangkan firman Allah, "dan di datam harta mereka ada ha?',

hak di sini adalah hak selain zakat, sebab ayat ini turun di Makkah

sebelum kewajiban zakat disyariatkan, dan ke\ rajiban zakat diwajibkan di

Madinah. Kemudian kalau hak tersebut diperuntukkan untuk zakat,

maka ayat itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau argument, karena

21 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan:7al<at, bab: Zakat Srang
diberikan kepada karib kerabal, 3/74611; Muslim (Shahih Muslim, pembahasan:
Zakat, bab: Keutamaan sedekah kepada karib kerabat, anak kefurunan dan orang
tua, meshpun mereka berkeyakinan grang berbeda,2/42,693 dan 6941; Malik (Al
Muwathtln', 2/2/99*996) dan Ahmad Musnad Ahrnad, 3/147).

22 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, pembahasan: Wasiat, 3/2878) dengan
sanad, shahih.

23 Tal<hdjladits ini telah disebutkan sebelumryn (masdah no. 1639, hadits no.
727)

24 Takhnjtadits ini telah disebutkan sebelumnSra (4/2571
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jika hak tersebut berada di sebagian harta, maka harta tersebut berada

dalam harta seperti kasus orang yang berada di dalam rumah 5nng

berada dalam lingkup tempat tinggal atau dalam sebuah negeri, yang

tetap dianggap berada dalam lingkup tempat tinggal atau negeri.

Allah' & berfirman, "Dan di langit terdapat (sebab-sebb)

rqkimu dan terdapat (pula) apa yang diianiilan kepadarnu." (Qs. A&-

Dzaariyaat 15Ll:221

Orang tersebut tidak harus berada di setiap penjuru tempat

tinggal atau negeri tersebut. Kemudian kalau yang dimaksud adalah sifat

umurn ini maka takhshish-nya pun juga wajib.

Harta yang kurang dari nishab adalah harta dan tidak ada

kalajiban zakat dalam harta tersebut. Jika seseorang bersumpah, dia

tidak memiliki harta atau utang, maka dia dinilai telah melanggar

sumpah. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Al Khaththab dan

pendapat Imam Syafi'i. sementara Abu Hanifah berpendapat, dia dinilai

fidak melanggar sumpah, karena dia belum mernanfaatkan harta

tersebut.

Menurut kami, yang dilakukan adalah penghitungan haul zakat

dan yang shahih adalah mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Selain

ifu, sah pula harta tersebut dirnanfaatkan unfuk keperluan memenuhi

sumpah, hiwalah dan perundingan bagi orang yang berada dalam

tanggungannya serta pemberian hak kuasa kepada orang lain, sehingga

dia dinilai melanggar sumpah seperti halnya orang yang menitipkan

barang. Jika dia memiliki harta yang dirampas, maka dia dinilai telah

melanggar sumpah, karena harta tersebut masih tetap dalam

kepernilikann5n.

Jika dia memiliki harta namun hilang, maka ada dua pendapat

ulama madzhab tentang hal ini, yaifu:

ir
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Pertama, dia dinilai telah melanggar sumpah, sebab hukum

asalnp adalah harta itu ada dalam kepemilikannya.

Kedua, dia dinilai tidak melanggar sumpah, karena dia sendiri

tidak tahu keberadaan harta tersebut.

Jika dia menghilangkan harta tersebut dimana dia sendiri sudah

tidak berhamp lagi harta ifu kembali, seperti kasus oftmg yang jafuh ke

dalam laut, maka dia dinilai tidak melanggar sumpah, sebab keberadaan

harta tersebut dianggap seperti tidak ada. Ada kemungkinan lain bahwa

dia fidak dinilai melanggar sumpah unfuk setiap kondisi yang membuat

pernilikryn tidak mampu mengambil hartanya, seperti kondisi oftmg

yang hartanya dirampas dan orang 3lang tidak penuh kepemilikann3n.

Sebab tidak ada manfaat dan gunanSp. Hukumnp seperti ketetapan

hukum bamng yang tidak ada yang boleh diambil dari zakat dan

ketidakadaan kamjiban melalsanakan kewajiban darinya.

Jika dia menikah, rnalo dia dinilai tidak melanggar sumpah,

karena yang dimilikinya tidak disebut harta. Jika dia harus melaksanakan

hak synf'ah, maka dia dinilai tidak melanggar sumpah sebab.hak

kepemililonryn belum tetap atau sah baginya. Jika dia menye'rra tempat

tinggal atau lainnya, maka dia dinilai belum melanggar sumpah sebab

dia belum bisa disebut pernilik harta.

1845. Masalah: Abu At Qasim berkata: Jika
seseorang bersumpah, fidak akan mengonsumsi daging,
kemudian dia mengonsumsi gaiih, sumsum atau otak maka

dia dinilai tidak melanggar sumpah, kecuali iika yang

dimaks.rd dari sumpahnya ifu adalah menghindari lemak,

sehingga dinilai melanggar sumpah ketika terbukti
mengantap gaiih.
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Maksudnya, orang yang bersumpah tidak akan mengonsumsi

daging dinilai tidak melanggar sumpahnya ketika terbukti memakan lauk

selain daging, seperti gajih, sumsum, otak, hati, .limpa, pam-panr, hati,

dan bagian tubuh lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i.

sedangkan Imam Abu Hanifah dan Malik berpendapat, dia dinilai

melanggar sumpah ketika terbukti mengonsumsi anggota tubuh

tersebut, sebab itu adalah daging pada hakekatnya dan diolah seperti

halnya daging, sehingga kasusnya seperti kasus daging paha.

Menurut kami, bagian tubuh tersebut tidak bisa disebut daging

apalagi disebut dengan istilah tersendiri dan sifat yang berbeda. Kalau

orang yang bersumpah memerintahkan wakilnya membeli daging,

kemudian wakilnya itu tidak membeli daging ini yang dan menjalankan

perintahnya dan tidak melaksanakan pembelian tersebut, inaka dia

dinilai belum melanggar sumpah ketika memakannya.

Yang menegaskan bahwa hati dan limpa tidak termasuk daging

adalah sabda Nabi 6$, "Ada dua bangkai dan darah yang dihalalkan bagi

kami. Kedua darah yang dihalalkan bagi kami adalah hati dan limpa."Zs

Kami pun tidak bisa menerima bahwa itu adalah daging pada

hakekatnya, bahkan ifu adalah bagian dari fubuh he',r,ran yang disertai

daging, seperti tulang dan darah. Jika yang dimaksud oleh orang yang

bersumpah menghindari lemak, maka dia dinilai telah melanggar

sumpah, karena daging memiliki lemak, begitu pula sumsum dan lainnya

memiliki lemak.

Pasal: Orang yang bersumpah tidak akan memakan

daging tidak dinilai melanggar sumpah ketika memakan

ilyah.

25 Takhriihadits ini telah dikemukakan sebelumnya (Masalah no. 1723, hadits
no. 69).
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Orang yang bersumpah tidak akan memakan daging tidak dinilai

melanggar sumpah ketika memakan ilyah. Seliagian ulama Syaf i

berpendapat, dia dinilai melanggar sumpah karena ilSnh nmbuh dalam

daging dan memiliki kekenyalan yang sama dengan daging narnun

pendapat ini fidak shahih sebab iltnhfrdak disebut daging dan memiliki

wama, kekenyalan serta rasa yang berbeda sehingga orang tersebut

dinilai tidak melanggar sumpah ketika mengonsumsinya seperti huL,f.
gajih pada bagian pen-rt.

Sedangkan gajih yang berada di bagian punggung dan samping

serta lipatan daging, dinilai tidak melanggar sumpah ketika oftrng

tersebut terbukti mengonsurrinp. Ini menurut pendapat yang zhahir

dari Al Kharagi, karena dia berpendapat, daging pasti mengandung gajih

yang akan bercampur dengan dagrng ketika dibakar. Ini pun seperti ifu.

Ini juga pendapat Thalhah Al Aquli. Sedangkan yang

mengatakan bahwa itu adalah gajih adalah Abu Yusuf dan Muhammad.

Sementara AI Qadhi berpendapat, itu adalah daging sehingga omng

tersebut dinilai telah melanggar sumpahnya dengan memakannya dan

bagr yrang bersumpah tidak.akan memakan gajih, dinilai tidak melanggar

sumpah ketika terbukti memakannyra. Ini adalah pendapat madzhab

Syaf i. karena itu tidak disebut gajih dan penjualnya pun tidak bisa

disebut penjual gajih. Selain itu, daging tidak bisa dipisahkan dari gajih.

Oleh karena itu, penjualnya disebut tukang daging sedangkan daging

dengan teksfur seperti ifu disebut samin.

Kalau orang yang bersumpah seperti itu menugaskan orang lain

membeli daging, lalu orang tersebut membelinya, maka dia harus

melakukannya. Namun orang 5rang difugaskan ifu membelinya dalam

tugas mernbeli gajih, maka dia tidak harus melakukannya.

Menurut kami, Allah & berfirrnan,
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"Dan dari sapi dan domba, I<ami haramkan atas merel<a lmtak

dai kedua bina:tang ifu, selain lernak 5nng melekat di punggung

keduanya atau yang di perut besar dan usus atau 5nng bercamput

dengan hiang." (Qs. AlAn'aam [6]' 146)

Selain itu juga disebut gajih secara sifat dan kekenyalannya, juga

disebut duhn (lemak atau minyak herran). Kami pun tidak bisa menerima

bahwa itu tidak disebut gajih dan tidak juga disebut daging ketika

terpisah dari yang lain, tetapi disebut daging yang menyatu dengan

lemak, apalagi sampai menyebut penjual gajih sebagai penjual gajih.

Sebab, biasanya gajih tidak dijual secara terpisah, tetap dijual bersamaan

dengan daging. Oleh karena itu, penjualnya disebut tukang daging, dan

tidak disebut tukang gajih sebab biasanya yang digunakan adalah istilah

aslinya bukan istilah tempelan.

Pasal: Jika orang yang bersumpah menyantap maraq
(daging kuah), maka dia dinilai belum melanggar sumpah.
Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Al Khaththab.

Abu Al Khaththab juga berkata: Diriwayatkan dari Imam Ahmad,

bahwa dia berkata, "Menyantap maraq tidak membuatku takjub dan ini

berdasarkan jalan kewaraan. "

Ibnu Abi Musa dan Al Qadhi berpendapat, bahwa orang tersebut

dinilai telah melanggar sumpah sebab maraq biasanya tidak pemah

lepas dari daging yang dimatangkan. Ada juga yang mengatakan, maraq

adalah salah satu jenis daging.

-t
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Menurut kami, maraq tidak bisa disebut daging secara hakekat

dan nama dagrng tidak bisa digunakan pada maraq, sehingga orang

tersebut dinilai belum melanggar sumirah, seperti halnya organ hati.

Kami pun tidak bisa menerima pendapat yang menyatakan bahwa

bagian-bagian daging tersebut ada di dalam maraq, tetapi di dalam

maraq tersebut ada kuah daging dan lemaknya, bukan daging.

Sedangkan perumpamaan tersebut sebenamya yang dimaksud adalah

majaz seperti pemyataan-pemyataan mereka lainnSra yang sama, "Doa

adalah salah safu sedekah", "Minimn5n anggota keluarga adalah salah

sahr kemudahan". Ini adalah dalil atau argument yang membantah

bahwa maftq bukanlah daging, sebab diolah sebagai daging Snng haldki.

Pasal: Jika orang lnng bersumpah tidak al<an
mengonsumsi daging men3antap kepala atau kalii, maka

menurut riwayat Imam Ahmad, dia dinilai tidak melanggar sumpah

sebab riwayat Imam Ahmad mengindikasikan bahwa orang yang

bersumpah tidak akan membeli dagrng, kemudian dia membeli bagian

kepala atau kaki, maka dia dinilai tidak melanggar sumpah, kecuali jika

yang diniatkan adalah tidak membeli bagian apa pun dari kambing atau

lainn5n.

Al Qadhi berpendapat, bahwa sebab penggunakan nama daging

(al-lahn) tidak mencakup bagian knpala dan kaki. Jadi, jika orang yang

bersumpah tidak akan mengonsumsi daging menyuruh orang lain utnuk

membeli daging, lalu orang tersebut membeli kepala atau kaki, maka dia

tidak memiliki keurajiban apa-apa. Penjualnya disebut penjual kepala,

builon penjual daging.

Abu Al Khaththab berpendapat, dia dinilai telah melanggar

sumpah ketika terbukti mengonsumsi daging sapi, karena ifu adalah

bagian daging yang hakiki.
i
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Dihikayatkan pula dari Abu Musa bahwa orang yang bersumpah

tersebut tidak dinilai melanggar sumpah kecuali jika dia meniatkan hal

ifu dalam sumpahnya. Jika dia menyantap bagian lidah heunn, maka

ada dua pendapat ulama madzhab dalam rnasalah ini, yaitu:

Pertama, dia dinilai telah melanggar sumpah karena itu

termasuk daging yang hakiki

Kedua, dia tidak dinilai melanggar sumpah karena nama dan

sifatrya berbeda dari daging itu sendiri, sehingga mirip dengan hati

herr.ran.

1846. Masalah: Abu At Qasim berkata: Jika
seseorang bersumpah, tidak akan mengonsumsi gajih,

kemudian dia menyrantap daging, maka dia dinilai telah
melanggar sumpah, karena daging fidak pernah bisa

dilepaskan dari gajih.

Zhahir pendapat Al l(hiraqi menlntakan bahwa gajih.adalah

bagian hetvan yang meleleh kefika terkena api. Selain ifu, secam

tekstual, ayat dan urf pvn menguatkan pendapat tersebut. Ini juga

pendapat yang zhahir dari Abu Al l(haththab dan Thalhah. Sementara

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan pun berpendapat sama.

Berdasarkan hal ini, maka hampir tidak ditemukan daging tanpa gajih

meskipun jumlahnya sedikit. Oleh karend fu, orang yang bersumpah

seperti itu dinilai melanggar sumpahnya.

Al Qadhi berpendapat, gajih adalah bagian haruan Snng berada

di dalam tubuh, baik ifu lemak maupun lainnya. Jika orang yang

bersumpah seperti itu menyantap semua bagian dari tubuh kambing,

seperti daging, lemak, gajrh, il5ah, hati, limpa dan hati.

l
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Guru kami yaitu hnu Jamid berpendapat, bahwa orang lang
bersumpah seperti ifu tidak melanggar sumpah, karena narna gajih (asr
s5Tahmltidak bisa disebut daging. Ini adalah pendapat yang dikemukakan

oleh Abu Hanifah dan syafi'i. sebelumnya, kami telah menjelaskan

bahua gajih pada bagian punggung dan samping hewan disebut gajih

atau lemak sehingga orcrng yang bersumpah seperti ifu dinilai telah
melanggar sumpah. Namun jika dia mengonsumsi daging merah saja

tanpa terlihat ada gajih yang melekat pada daging tersebut, rnaka

menurut zhahir pendapat Al Khiraqi, dia telah melanggar sumpah, sebab

dasing fidak bisa dilepaskan dari gajih meskipun jumlahnya sedikit dan

biasanya terlihat ketika diolah atau dimasak. Ini menjelaskan kasus

rnamq meskipun jumlahnya sedikit.

Berdasarkan.hal ini, dibedakan omng gnng bersumpah tidak
akan mengonsumsi samin, kemudian dia menlnntap kue puding Snng
diolesi minyak samin, dimana wama dan rasanya tidak terlihat, maka
terkadang ini memunculkan lemak di dalamnya.

Sahabat-sahabat kami selain Al Khiraqi berpendapat, dia tidak
melanggar sumpah dan inilah pendapat yang shahih. Karena, ifu tidak
bisa disebut gajih apalagi wama dan rasanya tidak terlihat. yang terlihat
dalam mamq berbeda dengan dagrng, sehingga dia dinilai fidak
melanggar sumpah ketika menSantap daging tersebut.

PasaL Orang !/ang bersumpah tidak akan
mengonsumsi gajih, lalu dia menlnntap baglan ilph-

Jika omng yang bersumpah fidak akan mengonsumsi gajih, lalu

dia menlrantap bagian ilph, maka menurut zhahir pendapat Al Khiraqi

dan kalangan yang sependapat dengannya, dia telah melanggar

sumpah. Sebab itu adalah lemak yang meleleh ketika terkena panas api

dan dijual bersama-sama gajih, namun tidak dijual bersama da$ng.
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Sementara menurut pendapat Al Qadhi dan kalangan yang sependapat

dengannya, ifu tidak termasuk gajih atau pun daging, sehingga orang

tersebut dinilai tidak melanggar sumpah ketika meninggalkannya.

1847. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Jika
seseorang bersumpah, fidak at{an mengonsumsi daging,
sementara meniatkan sumpahn5Ta ifu bukan dagtng semata,
kemudian dia menyantap dagrng he, ru{, temak atau burung
atau ikan, maka dia dinilai telah melanggar sumpah.

Jika orang tersebut menyantap daging hewan temak atau hev,ran

buruan atau burung maka dia dinilai telah melanggar sumpah menurut

pendapat mayoritas ulama amshar. Sedangkan daging ikan, menurut

zhahir madzhab, orang tersebut dinilai melanggar sumpah ketika terbukti

mengonsumsinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Qatadah, Ats-Tsauri,

dan Abu Yusuf.

Sementara Ibnu Abu Musa dalam Al Irsyad berkata, "Orang

tersebut tidak dinilai melanggar sumpah, kecuali jika niat sumpahnya

seperti itu."

Ini juga pendapat yang dikernukakan oleh Imam Abu Hanifah,

Syafi'i, dan Abu Tsaur. Sebab, penggunaan kata daging tidak bisa

dialihkan kepadanya.

Seandainya orang yang bersumpah tersebut men1ruruh wakilnya

membeli daging, kemudian wakilnya itu membeli ikan, maka dia tidak

harus menanggung konsekuensinya. Selain itu, penafian ism darinya

memang shahih, kemudian dia berkata, "Aku tidak mengonsumsi

daging, tetapi ikan", maka pelanggaran sumpah tidak bisa dikaitkan

dengannya, seperti kasus orang yang bersumpah aku tidak akan duduk

di bawah atap, maka dia dinilai tidak melanggar sumpah saat duduk di
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bawah langt, padahal Allah & menyebut langit sebagai atap 5png
drjaga, karena ifu merupakan ungkapan rnaiaz.

Menurut kami, Allah & berfiman ,

g*t3|tag:Ytf,lr;k--s$ttfr

b6 <:f;fr - 65tia';i; 'L1Lii'*;3)
5Ki'ela;.r#s t#y*

"Dan Dia-lah, Allah lang mqunduklan laubn (untukmu), agar
lamu dapt memakan daripdarya daging tnng sqar (ikan), dan kanu
mengeluarkan dari lautan ifu pahiasan Sang tamu parai; dan kamu
melihat bhtem berlaSar pdantn, dan supw kanu. mqrcari
(keunfungen) dari karunia-N5a, dan sup@ kamu bers5rukur.,' (es. An-
Narhl [16]: 14)

Allah & juga berfirman,

"Dan tidak (pula) frna t/ang tduh dangan Wng pnas." (es.
Faathir Is'sl, rz)

selain ifu, karena ifu termasuk bagian her,rnn dan disebut juga
daging, sehingga orang tersebut dinilai telah melanggar sumpah ketilo
terbukti mengonsumsinya seperti daging burung. pendapat yang mereka
kemukakan tadi dimentahkan dengan kasus daging burung. Sedangkan
tentang langit tadi, maka orcmg png bersumpah fidak akan duduk di
bawah atap tidak mungkin bisa menghindar dari duduk di baw.ah langit,
sehingga diketahui bahwa orang tersebut tidak meniatkan hal itu dalam
sumpahnln. Juga karena penyebutan, kemudian ungkapan majazdi sini
adalah hakiki, sebab ia termasuk bagian tubuh hevuan yang layak

Al Mughni - @I



dikonsumsi. Oleh Karena ifu, ism di dalamnya merupakan hakikat,

seperti daging burung dimana Allah & berfirman,

';'frIt$#,fi
"Dan daging burung dari apa Sang mereka inginkan." (Qs. Al

Waaqi'ah 156l:2ll

Pasal: Orang yang bersumpah seperti ifu
mengonsumsi dagtng yang diharamkan seperti daging

bangkai, daging babi dan daging hasil rampasan

Jika orang yang bersumpah seperti ifu mengonsumsi daging

yang diharamkan seperti dag-g bangkai, daging babi dan daging hasil

rampasan, maka dia dinilai melanggar sumpah. Pendapat ini

dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i dalam

salah safu pendapat madzhabnya, dia dinilai tidak melanggar sumpah

ketika terbukti mengonsumsi daging yang diharamkan, sebab

sumpahnya itu hanya dikaitkan dengan daging yang halal, bukan da$ng

yang diharamkan, sehingga dia dinilai tidak melanggar .sumpah.

Kasusnya seperti kasus orang yang bersumpah tidak akan melakukan

transaksi jual beli, kemudian dia melakukan satu kali transaksi jual beli

yang tidak sah atau fasid, maka dia dinilai tidak melanggar sumpah.

Menurut kami, ini juga disebut daging secara haikiki maupun u{
sehingga dia dinilai telah melanggar sumpah ketika terbukti

mengonsumsi daging haram seperti dagng hasil rampasan. Selain itu,

Allah $ juga menyebutkan sebagai dagrng dalam firman-Nya, "Dan

(diharamkan ju7a) da7k7 babi." (Qs. Al Baqarah I2l: 1731 pendapat

yang mereka kemukakan tadi terbantahkan dengan kasus jika seseorang

bersumpah tidak akan mengenakan pakaian, kemudian dia mengenakan

:
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pakaian yang terbuat dari sutera. Sedangkan kasus jual beli yang tidak

sah atau fasid, maka orang tersebut dinilai tidak melanggar sumpah,

sebab pada hakikakrya itu bukan transaksi jualbeli.

Pasal: Pembagian AI Ism (kata benda)

Kata Al Ism (atau Al Asma') diklasifikasikan menjadi enam

bagian, yaifu:

Pertama, ism yang memiliki safu sebutan, seperti ar-mjul(pia),
al nnr'ai (wanita), al insaan (manusia), dan al hajnwaan (heuran).

Ulama sepakat bahwa sumpah dialihkan kepada nama yang disebutkan

dalam sumpah.

Kedua, ism yang memiliki istilah syar'i dan istilah bahasa,

seperti wudhu, thaharah, qhalat, zal<at, puasa, haji, umrah, jual beli dan

lain sebagainya. Dalam kasus sumpah seperti ini, maka sumpah

dialihkan pada istilah syar'i bukan istilah bahasa. Kami pun tidak

menemukan ada perbedaan pendapat seputar masalah ini, kecuali yang

telah kami singgung sebelumnya

Ketiga, ism yang memiliki istilah hakiki dan majazi yang tidak

sepopuler istilah yang hakiki, seperti al asad (singa) dan al bahr (laut).

Dalam kasus sumpah seperti ini, maka sumpahnya dialihkan kepada

istilah hakki bukan majazi, sebab jika ucapan pembuat syariat

menyinggung hal seperti ini, maka digiring kepada hakikatnya, bukan

majaznya. Begifu pula dalam kasus sumpah.

Keempat, Al ,Asma' Al urfi5ryah, yaitu ism yang ungkapan
majaznya lebih populer, hingga yang hakiki tertutupi. Ism ini ada dua

macam, gnifu:

a) Ism yang makna hakikinya tidak dominan dimana banyak

orang tidak mengetahuinya, seperti l<ata ar-mwiph yang menurut urf
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adalah kata yang ditambahkan, sedangkan pada hakekatqTa adalah

ungkapan unfuk sesuafu diminum oleh hetrcn. Atau azlz-zha'inah yang

dalam urf berarh wanita atau istri, sedangkan hakekafurya adalah unta

betina 5rang diletakkan tenda di atasn3p. Atau al adzimh sqara urf
adalah sisi pembuangan lnng dianggap kotor dan jorok, sedangkan

secaftr hakekat al adzimh artinp halaman rumah. Oleh karena ifu,
Rasulullah * bersabda, "M*gup kalian frdak bqbicam dengan

halatnan runah kalian."

Semua contoh tersebut menunjukkan bahwa sumpah seseorang

dialihkan kepada makna majaznln bukan makna hakikinya, sebab ifu
yang dimaksudkan dari sumpah dan yang dipahami dari ucapannya,

sehingga menyerupai sebuah hakekat pada yang lain.

b) Ism yang penggunaannya secara u/ dikhususkan pada

sebagian makna hakiki. jenis ini memiliki ragam bentuk, diantaranya

takhshish yang popular seperti kata addaabbah yang makna hakikinya
adalah nama semua yang melata. Allah $ berfirman,

u.63 #G:r;rt & Jt-,r:*1 ,t *1,

#v{?O kV;firGW{:.;

"Dan tidak ada suafu binabng melata pun di bumi melainkan
Allah-lah t/ang membei ruel<in5n, dan dia mengetahui tempt berdiant

binatang ifu dan tempat penyimpnann5a. semuan5a terfulis dalam

Kitab 5ang nlata (Iauh mahfuzh)." (Qs. Huud t11l: 6)

Dia juga berfirman,
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6i.i* #,rirpJi ;ifr a i6::t1'5 ",,y

"Saungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi

Allah ialah oft,ng-orang Snng kafia karena mereka ifu frdak beriman."

(Qs. Al Anfaal t8l: 55)

Secara urf, kata tersebut merupakan nama yang digunakan

unfuk baghal, kuda dan keledai. Oleh karena itu, jika seseorang

ms,rrasiatkan hewan temaknya kepada orang lain, maka dia boleh

mengambil salah satu jenis hanran tersebut. Secara zhahir, sumpah

orang tersebut dialihkan kepada urd bukan makna hakikinya ketika

digunakan seperti kondisi sebelumnya. Bisa juga sumpah orang tersebut

mencakup makna hakiki berdasarkan pemyataan mereka yang akan

kami kemukakan nanti dan berdasarkan pendapat kalangan yang

mengatakan, jika seseorang bersumpah tidak akan mengonsumsi

daging, maka sumpahnya ifu mencakup ikan.

Dari jenis ini, jika seseorang bersumpah tidak akan mencium

raihan, maka yang dimaksud menurut u/ adalah nama yang

diperunfukkan secara khusus kepada werr.rangian dari Persia, sedangkan

maknanya yang hakiki adalah nama semua jenis tanaman atau bunga-

bungaan yang harum baunya, seperti mawar, violet, melati dan lain

sebagainya.

Al Qadhi berpendapat, dia dinilai tidak melanggar sumpah

kecuali jika dia mencium walangian Persia. Ini adalah pendapat

madzhab Syafi'i. sebab, orang yang bersumpah secara zhahir meniatkan

sumpahnya untuk yang lain.
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Sementara Abu Al Khaththab berpendapat, dia dinilai melanggar

sumpah ketika mencium segala sesuafu y.ang berbau wangi secara

hakiki. sebab, nama tersebut mencakup makna hakikinya. Orang yang

bersumpah seperti itu dinilai tidak melanggar sumpah jika terbukti

mencium buah, sebab wangi buah tidak bisa disebut wa,r.rangian secara

hakiki maupun secara urf.

Oleh Karena itu, seandainya seseorang bersumpah tidak akan

mencium bunga rnwar atau pun bunga violet, kemudian dia mencium

minyak bunga violet dan air bunga mawar, maka menurut Al Qadhi, dia

tidak melanggar sumpah. Ini juga madzhab yang dianut oleh Syafi'i,

sebab dia tidak mencium bunga mawar maupun bunga violet'

Abu Al Khaththab berpendapat, bahwa dia dinilai melanggar

sumpah karena mencium hanya diperuntukkan bagi bebauan wangi,

bukan bendanya, sementara bau . bunga mawar dan bunga violet

terkandung di dalamnya

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, bahwa dia dinilai

melanggar sumpah ketika terbukti mencium minyak bunga violet karena

minyak tersebut disebut juga violet. Dia dinilai tidak melanggar sumpah

jika mencium air mawar, karena air mawar tidak disebut sebagai bunga

mawar.

Pendapat pertama dalam masalah ini lebih dekat kepada

pendapat yarry shahih insya Allah.

Jika orang yang bersumpah mencium bunga mawar dan bunga

violet kering, maka dia dinilai telah melanggar sumpah. Sedangkan

sahabat-sahabat Imam Syafi'i berpendapat bahwa dia tidak melanggar

sumpah, seperti kasus orang yang bersumpah tidak akan mengonsumsi

ruthab (kurma mengkal), kemudian dia menyantap tamr(ku:rma kering).

Menurut kami, sebenamya minyak violet dan air bunga mawar

tetap disebut bunga dan masuk dalam makna hakikinya sehingg'a orang
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yang bersumpah tersebut dinilai telah melanggar sumpah. Kasusnya

sdma dengan kasus orang yang bersumpah tidak akan mengonsumsi

daging, kemudian dia menyantap qadid (dendeng,/daging yang telah

dikeringkan)

Contoh kasus yang mereka kemukakan tadi sebenamya tidak

bisa diterima, karena tamr tidak sama dengan ruthab. Jika seseorang

bersumpah tidak akan mengonsumsi daging bakar, maka dia dinilai

melanggar sumpah ketika terbukti menyantap daging bakar atau

panggang bukan jenis olahan lainnya, seperti telur panggang, ikan bakar

dan lain sebagainya. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama yang

mengedepankan logika. Sementara Abu Yusuf dan Ibnu Al MunCzir

berpendapat, bahwa dia dinilai melanggar sumpah ketika terbukti

mengonsumsi semua jenis makanan yang dipanggang, karena itu semua

termasuk di dalamnya.

Menurut kami, itu tidak bisa disebut makanan yang dipanggang

sehingga dia dinilai tidak melanggar sumpah, seperti makanan yang

dimasak. Pernyataan mereka bahwa itu adalah jenis makanan yang

dipanggang pada hakekatnya, menurut kami, secara urf itu tidak disebut

makanah yang dipanggang. Zhahimya, yang dimaksud makanan yang

dipanggang adalah makanan menurut urfmereka.

Jika seseorang bersumpah, tidak akan masuk ke sebuah rumah,

kemudian dia memasuki sebuah masjid atau kamar mandi, maka dia

dinilai melanggar sumpah. Pendapat ini ditetapkan oleh Imam Ahmad.

Bisa juga dia dinilai tidak melanggar sumpah. Ini adalah pendapat

mayoritas ulama fikih. Sebab, masjid dan kamar mandi tidak bisa

dikatakan rumah menurut urd sehingga kasusnya mirip dengan kasus

sebelumnya. Pendapat pertama adalah pendapat madzhab. Karena

keduanya pada hakekatnya adalah rumah atau tempat tinggal. Allah &
sendiri menyebut masjid dengan istilah rumah, Dia berfirman,
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,friv;b$t'&3X;i *1.a

4CS6i::i;VA.fiU-
"Bqtasbih kepada Allah di masjid-masjid Wng telah :;

dipuintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nja di dalamryn,

pada waktu pagi dan umkfu petang." (Qs. An-Nuur 124):36l,

Dia juga berfirman,

,sIK, &6 &,,,siy9q U ii. iJ iy

@|,/it ?

"Saungguhnya rumah yang mula-mula unfuk (ternpat

benbadat) manusia, ialah Baitullah Snng di Bakkah (Makkah) yans

diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia." (Qs. Aali Imraan

[3]: 96)

Dalam sebuah hadits disebutkan, "Masjid ifu adalah rumah bagi

semua orang yang bertakun."26

Dalam hadits lain disebutkart, "Seburuk-buruknjn rumah atau .i

tempat tinggal adalah kamar mandi."27

26 HR. Ath-Thabarani dalam Al Mu'jam Al Kabir dan AJ Mu'jam Al Ausath,
serta Al Bazzar.

Al Haitsami berkomentar, "Para periwayat N Bazzar semuanla adalah
periwayat shahih."

Abu Nu'aim (Hibah Al Aulig', 6/176) meriwayatkannya dengan redaksi,
"Masjid adalah rumah bagi setiap orang beriman."

Lih. Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah (no. 716).
27 HR. Ibnu Adi (Al Kamil, 7/223\, Al Haitsami (Majma' Az-Zawa'id,1/278),

Al Ajaluni (Kasyf AI Khafa, l/347'), dan lrwa' Al Ghalil(8/2482).
Setelah meriwayatkannya Al Albani berkomentar, "Hadits tersebut dha'if."
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Kalau saja itu adalah rumah seram hakiki, dan Allah

menyebukrya sebagai rumah, maka dia dinilai telah melanggar sumpah

ketika memasukinya, seperti rumah orang lain. Kami pun fidak

menerima bahwa itu termasuk jenisnya, karena secara urf, ittt disebut

rumah atau tempat tinggal berbeda dengan kasus sebelumnya.

Jika omng tersebut memasuki rumah ynng terbuat dari bulu atau

lainnya, maka dia dinilai telah melanggar sumpah, baik orang yang

bersumpah ifu penduduk kota atau penduduk desa. Karena nama rumah

berlaku padanya secara hakiki maupun ud

Allah & berfirman,

,fi n K'J:; k" k;. i|, F'$; f'ti
bi"?r6ti* &\i;,*5$; fii

w 6L\1{)6Srr*6r(*e5:;
"Dan Allah menjadikan ba@mu rumah-rumahmu sebagai tempat

tinggal dan dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari

kulit binatang temak yang kamu merasa ingan (membawa)rym di waktu

kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dan

bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan

perhiasan (lnng kamu pakai) sampai waktu (tertentu)." (Qs. An-Nahl

[16]:80)

Setelah meriwayatkannya Al Haitsami berkomentar,'lHR. Ath-Thabarani
dalam Al l{abir, dan di dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Yahya bin
Utsman As-Samti, yang dinilai dha'if oleh Al Bukhari dan An-Nasa'i. sementara

Abu Hatim dan Ibn Hibban menilainya /srQalr. Status periwayat lainnya adalah
periwayat shahih."
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Sedangkan sesuatu yang tidak disebut rumah menurut urf,

seperti tenda, maka pendapat yang palhg utama menyatakan bahwa

orang yang bersumpah seperti itu tidak melanggar sumpah ketika

memasuki ruangan yang tidak disebut rumah atau tempat tinggal.

Sebab, sumpahnya tidak bisa dialihkan kepadanya.

Jika orang yang bersumpah memasuki mangan luas dengan

atap tinggi, maka dia dinilai tidak melanggar sumpah. Ini adalah

pendapat sebagian sahabat-sahabat Imam Syafi'i (ulama madzhab

Syafi'i). sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat, dia dinilai

melanggar sumpah, karena semua penginapan disebut rumah atau

tempat tinggal.

Menurut kami, ifu tidak bisa disebut rumah. Oleh karena itu, ada

kalimat yang berbunyi "aku tidak akan memasuki rumah tersebut, tetapi

aku hanya berdiri di pekarangan". Jika seseorang bersumpah tidak akan

naik tunggangan, kemudian dia naik kapal, maka menurut Abu Al

Khaththab, dia dinilai telah melanggar sumpah karena ifu termasuk

perbuatan mengendarai atau menaiki tunggangan

Allah & berfirman,

e

i;'bf)iifr 6i 4i ;,td'tHl J6

@'eil 3;1,
" Dan Nuh berkata, 'Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan

menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya'.

Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha

Perynyang." (Qs. Huud [11]: 41)

Dia juga berfirman,
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fi, r-.\'i$e$ N'i;; qf"rt e LU) 6y,

@'rf*Al,tAJtW
"Maka apabila mereka naik kapal mereka mendoa kepada Allah

dengan memumikan ketaatan kepada-N3n; maka tatl<ala Nlah

manyelamatkan mereka sampai ke damt, tiba-tiba mereka (kembali)

munpercel<utukan (Allah)." (Qs. Al Ankabuut 1291:65)

c. Ism yang disebutkan dalam sumpah bersifat aanr, namun ada

fi'l (kata kerja) yang ditambahkan padanya dimana tidak biasanya seperti

itu, kecuali pada sebagian atau menjadi popular pada sebagian lainnya,

seperti orang yan{ bersumpah, tidak akan mengonsumsi kepala. Orang

tersebut dinilai melanggar sumpahnya, jika terbukti mengonsumsi kepala

semua jenis hewan, baik dari jenis kambing, hewan buruan, burung,

ikan maupun serangga. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Qadhi.

Sedangkan Abu Al Khaththab berpendapat, dia dinilai tidak melanggar

sumpah kecuali terbukti mengonsunsi kepala hewan yang biasanya

dijual di pasar untuk konsumsi umum.

Imam Syafi'i berpendapat, dia tidak melanggar sumpah kecuali

terbukti mengonsumsi kepala hewan temak, bukan kepala ha,van yang

lain. Kondisi ini dikecualikan bagi daerah yang biasanya memiliki banyak

hewan buruan dan kepalanya dipisahkan, maka orang yang bersumpah

tersebut dinilai melanggar sumpah jika terbukti mengonsumsinya.

Abu Hanifah berpendapat, dia tidak melanggar sumpahnya

ketika terbukti mengonsumsi kepala unta, sebab biasanya kepala unta

tidak dijual secara terpisah. Selain itu, kedua sahabat Imam Abu Hanifah

berpendapat, dia tidak dinilai melanggar sumpah kecuali terbukti

mengonsumsi kepala hewan kambing, sebab kepala kambing biasanya
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dijual secara terpisah di pasar, bukan kepala he'u.ran lainnya, sehingga

sumpahnya dialihkan kepada kepala kambing.

Pendapat pertama, bahwa ini adalah kepala secara hakiki dan

urfyang dikonsumsi, maka dia dinilai melanggar sumpah ketika terbukti
mengonsumsinya. Kasusnya seperti kasus orang yang bersumpah tidak
akan mengonsumsi daging, kemudian dia menyantap daging her,ran

temak dan jerapa serta her,r,ran yang jarang ditemukan maupun
diperjualbelikan. Dari situ jika dia bersumpah tidak akan mengonsumsi

telur, maka dia dinilai melanggar sumpah jika terbukti menyantap telur
setiap jenis hewan, baik keberadaannya banyak, seperti telur ayam atau
pun yang sedikit keberadaannya seperti telur her,,r,ran. Pendapat ini
dikemukakan oleh Imam Syafi'i. sedangkan menuryt pendapat ulama
yang meng.depankan logika, dia tidak melanggar sumpah jika terbukti
mengonsumsi telur hewan temak. Sementara Abu Tsaur berpendapat,

dia tidak dinilai melanggar sumpah kecuali jika terbukti mengonsumsi

telur ayam dan telur yang dijual di pasar.

Menurut kami, ini sernua adalah telur yang dimakan secara

hakiki maupun urd sehingga dia dinilai melanggar sumpah jika terbukti
mengonsumsinya, seperti telur ayam. Selain ifu, karena kalau seseorang

bersumpah, tidak akan minum air, kernudian dia minum air laut atau air
najis atau bersumpah tidak akan mengonsumsi roti dari bahan beras

atau jagung di tempat yang tidak biasanya dikonsumsi, maka dia diirilai
telah melanggar sumpah. sedangkan jika dia mengonsumsi ikan atau
belalang, maka menurut Al Qadhi, dia dinilai melanggar sumpah karena
itu termasuk telur heru,ran sehingga kasusnya mirip dengan telur herr,ran

ternak.

Sementara itu Abu Al Khaththab berpendapat, dia dinilai
melanggar sumpah, kecuali jika terbukti mengonsumsi telur haruan yang

dihilangkan saat masih hidup. Ini pula pendapat yang dikemukakan oleh

{

i
I
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Syafi'i, Abu Tsaur, ulama yang mengedepankan logika dan mayoritas

ulama. Ini adalah pendapat yarry shahih. sebab ini bisa dipahami dari

penggunaan kata telur dan tidak disebutkan kecuali ditambahkan pada

telumya sehingga dia dinilai fidak melanggar sumpah ketika

mengonsurnsi sesuafu yang disebut telur, selain telur her.ryan. Dia tidak
juga dinilai melanggar sumpah kefika mengonsunsi sesuatu yang disebut

kepala, selain kepala hanran, sebab itu tidak termasuk kepala dan telur

secara hakiki. Wallahu alam.

1-848. Masalah: Abu At Qasim berkata: Jika
seseorang bersumpah, tidak akan mengonsumsi suwaiq,
kemudian dia meminumnya atau tidak meminumnya tetapi
memakanngd, .maka dia dinilai melanggar sumpah kecuali
jika dia memang meniatkannya. "

Maksudnya, kasus orang yang bersumpah tidak akan

mengonsumsi sesuafu, kemudian dia meminum sesuafu atau tidak

minum tapi makan sesuatu, menurut riwayat dari Imam Ahmad ada dua

pendapat, yaifu:

Pertama, dia dinilai melanggar sumpah karena sumpah

tersebut mengikrarkan unfuk tidak makan atau minum sesuafu yang

biasa dikenal dalam ud yaitu menghindarinya, sehingga sumpah

tersebut digiring kepada makna tersebut, kecuali jika dia meniatkan hal
itu. Bukankah Allah @ berfirman,

" Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu.

Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) ifu, adalah

dosa yang besar." (Qs. An-Nisaa' l4l:2)

6 V;'o( lil #:; dt {6 r;i;U 7;
\
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Dia juga berfirman,

e |,;kU fry L# 6q J$ 6jA,_ i,-irr iy

@6r atr;;"3r'e ;s#
"Saungguhnya orang-onng Sang manakan harb anak Wfim

seara zhalim, sebenam5n merel<a ifu mqelan api sepenuh peruh5a
dan merel<a akan masuk ke dalan api lnng meryala-njnla (nemka)."

(Qs. An-Nsaa' [4]: 10) '|

Jika diperhatikan, maka agnt-ayat tersebut tidak menyinggung

tentang makan secara khusus. Seandainya seorang dokter berkata

kepada pasiennya, "Jangan mengonsumsi madu," maka ucapan dokter

tersebut bemrti larangan bagi si pasien mengonsumsi madu.

Kedua, dia dinilai tidak melanggar sumpah. Ini adalah pendapat

madzhab Syafi'i, Abu Tsaur dan ulama yang mengedepankan logika.

Karena fi'il atau perbuatan memiliki mgarn seperti hartanya barang atau

benda. Seandainya dia bersumpah fidak mengonsumsi safu jenis

makanan, maka dia dinilai tidak melanggar sumpah ketika mengonsumsi

makanan yang lain. Begifu pula perbuatan.

Al Qadhi berkata: Kdua riwayat tersebut berlaku bagi orang

yang menentukan isi sumpahnya secara spesifik, seperti orang yang

bersumpah, aku tidak akan mengonsusmsi suwaiq ini, kemudian dia

minum atau tidak minum, tapi makan. Namun jika orang yang

bersumpah menyebutkan isi sumpah secanr muthlaq, lalu dia berkata,

'Demi Allah, aku tidak akan mengonsumsi suwaiq', lalu dia

meminumnya maka dia dinilai tidak melanggar sumpah. Ini merupakan

satu riwayat dimana tidak ada perbedaaan pendapat ma&hab di
dalamnya.
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Ini tentunya bertentangan dengan pendapat Al Khiraqi yang

menyebutkan s@ara muthlaq dampak dari pelanggaran sumpah tersebut

dan tidak adaryn pelanggaran. Karena pelanggaran sumpah dalam

masalah isi sumpah yang spesifik hur,ln berlaku unfuk sesuafu 5nng
dikandung oleh isi sumpah tasebut dan pernberlakuan pengertian

makan dan minum di dalamnya. Ini tenfunya tidak ada bedanya antara

sumpah png spesifik dan tidak.

Tidak adanya pelanggaraan sumpah didasarkan pada argument

bahwa orcmg tersebut belum melakukan perbuatan yang

disumpahkannya itu, tetapi dia hanya melakukan yang lainnya. Ini
berlaku dalam kasus sumpah spesifik, seperti halnya sumpah yang

bersifat muthlaq.

Jika isi sumpah yang spesifik memiliki dua riwayat, maka begitu

pula dalam isi sumpah yang bersifat muthlaq, karena tidak adanya
perbedaan antara keduanp. Selain ifu, riwayat tentang pelanggaran

sumpah tersebut dinukil dari pendapat Al l(hiraqi, yang tidak
mengandung sumpah spesifik. sedangkan riwapt tentang tidak adanya
pelanggaran sumpah diambil dari riwayat Imam Ahmad, tentang orang
yang bersurnpah fidak akan minum nabidz ini, kemudian dia

memakannya, maka dia dinilai tidak melanggar sumpah. sebab, ini tidak
dikategorikan dalam jenis minuman dan ini berlaku dalam sumpah yang

spesifik.

Jika riwayat tersebut drslring ke tempatnya yang lain, maka

konsekuensinya adalah semuanya memiliki dua riwayat. Namun jika

masing-masing riwayat kurang pada tempafurya maka permasalahannya

berbeda dari pendapat yang dikemukakan oleh Al Qadhi, yaitu orang
yang bersumpah seperti ifu dinilai melanggar sumpah yang bersifat

muthlaq, dan tidak dinilai melanggar sumpah dalam sumpah yang

spesifik.

s
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Jika seseorang bersumpah, tidak akan mengonsumsi sesuafu,

kemudian dia minum atau dia bersurnpah, dia benar-benar akan minum,

kemudian dia makan, maka muncul dua pendapat madzhab dalam

masalah ini berdasarkan kedua riwaynt tentang pelanggaran sumpah.

Jika orang tersebut bersumpah fidak melakukannya, k pun pun

sumpahnya dibatasi dengan niat atau alasan tertenfu yang mengarah

padanya, maka sumpahnya ifu seperti yang diniatkannya atau alasan

sumpah mengindikasikannya, karena landasan sumpah adalah niat.

Pasal: Orang yang bersumpah, tidak akan minum
sesuatu, kemudian dia menghisap sesuafu dan
melemparkannya atau membuangnya.

Jika seseorang bersumpah, tidak akan minum sesuafu, kemudian

dia menghisap sesuatu dan melemparkannya, maka menurut riwayat

Imam Ahmad tentang orang yang bersumpah tidak akan menernui,

kemudian dia menghisap batang tebu, maka dia tidak dinilai melanggar

sumpah. Ini juga pendapat yang dikemukakan oleh ulama yang

mengedepankan logika. Sebab mereka berargumen, jika dia bersumpah

tidak akan minum sesuatu kemudian dia menghisap buah delima dan

melernparkan ludah, maka dia dinilai tidak melanggar sumpah. Sebab,

itu tidak dikategorikan dalam makan atau pun minum.

Sementara pendapat Al Khiraqi menyatakan bahwa dia dinilai

melanggar sumpah karena itu termasuk cakupan maknanya dan masuk

ke dalam rongga perut dan tenggorokannya, maka dia dinilai melanggar

sumpah seperti keterangan yang kami kemukakan tentang omng yang

bersumpah tidak akan makan sesuafu, lalu dia minum atau tidak minum

tetap makan sesuatu.

Jika dia bersumpah tidak akan makan gula, kemudian dia

meninggalkan gula di dalam mulutnya hingga mencair, lalu ditelan, maka
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ada dua riwayat tentang masalah ini. Jika dia bersumpah tidak akan

rnakan sesuafu, maka dia dinilai melanggar sumpah kefika terbukti

nrakan, minum dan menghisap. Sebab, itu sernua mempakan. tinaa!
mengonsumsi.

Allah & berfirman tentang sungai,

rL"{* rt 5fi6, ;/.A\, LJC'J6 6
S y,* :J;y'^#_ i iJ q;,:ifr,'4 J; # #,

;#i4 JY+\i't :,x'Gj Sit 6
"Maka tatkala Thatut keluar mqnbawa tentamn5a, ia berkata,

Saungguhng Nlah akan menguji kamu dengan suafu sungai. Maka

siap di antara kamu meminum aim5n; bukanlah ia pengikutku. Dan

tiada meminun ntn, kecuali mqcduk secduk tangan,

Maka dia adalah '. Kemudian mqel<a meminumn5n kecuali

onng di antam merel<a." (Qs. ru Baqamh 121:249)

Jika seseomng bersumpah tdak akan makan atau minum lalu

dia mencicipi sesuafu, maka dia dinilai tidak melanggar sumpah menurut

pendapat mereka sernua. Sebab itu fidak termasuk tindakan

mengonsurrsi atau pun minum. Oleh karena ifu, orang yang berpuasa

fidak dinilai batal ketika mencicipi makanan atau minuman.

Pasal: Orang yang bersumpah, akan makan safu kali.

Jika seseorang bersumpah, akan makan safu kali, maka dia

dinilai belum memenuhi sumpahnya hingga dia menyantap makanan

yang menurut kaca mata manusia, dia *ut* safu kali.
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1,849. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Orang lnng
bersumpah akan menjafuhkan talak, unfuk fidak' makan

tamr, lalu sebutir tamr jafuh lalu dia memakan -safu buah

tamr, maka dia tidak boleh menggauli istrinya hingga

diketahui secara jelas, bahwa ifu tidak termasuk

disumpahkannya- Dia juga fidak dinilai melanggar

sumpahnya hingga dia memakan kurma tersebut secara

keseluruhan.

MalsudnSa, orang gnng bersumpah seperti ini tidak bisa lepas

dari tiga kondisi, yaitut

Pertama, &imratau kurma kering 5nng meniadi objek sumpah

terbukti dikonsumsi. Ini bisa diketahui ler,r,rat cara mengetahuinya dari

bamngnya atau sifabrya atau menSnntap btnritu hingga habis atau sisi

yang memiliki itu semua. Jika kondisinln seperti ini maka orans lrng
bersumpah seperti itu dinilai melanggar sumpah tanpa ada perbedaan

pendapat di kalangan ulama. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam

SSnfi'i, Abu Tsaur, Ibnu Al Mundzir dan ulama yang mengedepankan

lqlika, sebab dia telah mengonsunsi tamr yarry menjadi objek

sumpahnya.

Kedua, terbukti bahwa dia belum mengonsunsi bmr tersebut.

Ini bisa diketahui lev,rat tindakannp tidak mernakan tarnrtersebut sedikit

pun atau menyantap sedikit dimana dia mengetahui bahwa bmr it.t
adalah benda yang lain, sehingga dia dinilai tidak melanggar sumpah

tanpa ada perbedaan pendapat ularna dan dia pun tidak harus

menghindari istrinya.

Ketiga,dla menyantap seciikit tarrlrifu, baik satu buah atau pun

lebih hingga hanya menyisakan satu biji, sementara dia tidak men5radari

apakah dia telah mengonsumsinya atau belum? Ini adalah permasalah Al

Khiraqi, sehingga pelanggamn sumpah tidak teriadi sebab Snng tersisa

i
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bisa jadi termasuk kurma yang masuk dalam objek sumpah, sedangkan

sikap yakin terhadap ikatan nikah itu tetap utuh sehingga tidak bisa

dihilangkan atau dibatalkan dengan sikap. keragu-raguan. Ini adalah
pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan ulama yang

mengedepankan logika.

Berdasarkan hal ini, maka ketetapan hukum pemikahan tetap
ufuh dan suami mirsih tetap berkeunjiban memberikan nafkah, pakaian
tempat tinggal dan semua kar.rajiban lainnya kecuali berhubungan intim.

Al Khiraqi berpendapat, orang yang bersumpah tersebut tidak
boleh menggauli istrinya, karena dia ragu terhadap status halal istrinya,
sehingga ishinya diharamkan kepadanya. Kasusnya seperti kasus orang
yang istrinya memiliki kemiripan dengan wanita lain. Sementara Abu Al
Khathtab berpendapat, dia tetap dalam status halar digauli. Ini juga
pendapat madzhab syafi'i. sebab, hukum asalnya adalah halal sehingga
tidak bisa dibatalkan dengan keragu-raguan, seperti halnya semua

ketetapan hukum nikah.

selain ifu, karena status pemikahan tetap ufuh secara hukum,
sehingga menguatkan stafus kehalalan istri. Kasusnya sama dengan
kasus orang yang ragu, apakah dia telah menjatuhkan talak atau belum
kepada istrinya? Jika isi sumpahnya adalah tidak akan mengonsumsi
tamrini, kemudian tidak terbukti dia melihatnya hingga terbukti dia telah
mengonsumsinya.

1850. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Seandainya
seseorang bersumpalt akan memukul orang lain sebanyak
sepuluh kali cambukan, kemudian dia menggabungkan
sepuluh kali cambukan tersebut dalam satu ikatan lalu
memukul orang tersebut safu kali, maka dia dinilai belum
memenuhi sumpahnya.
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Pendapat ini dikemukakan juga oleh Imam Malik dan ulama

yang mizngedepankan l"S,ka. Sedangkan hnu Hamid berpendapat, dia

dinilai telah memenuhi sumpahnya, karena Imam Ahmad berpendapat

tentang omng yang sakit, dia harus dikenakan sanksi had (pidana)

dicambuk dengan pelepah kurma, baru rlad (hukuman) itu gugur

darinlp. Pendapat ini dikemuakan oleh Imam Syafi'i, jika dia

mengetahui bahwa dia telah menyentuh seluruhnya. Namun jika dia

mengetahui bahwa dia belum menyenfuh selnuanya, maka dia dinilai

belum memenuhi sumpahnya. Jika dia mgu, maka secam hukum dia

dinilai tidak melanggar sumpah, sebab Allah & berfirman,

iljlJ ul,"#{r.*,-Jb6W lt . ?)z9-tr -tira.i J

'4rSXyUi'frW
"Dan ambillah dengan tangannu seikat (rumput), maka pukullah

dengan ifu dan janganlah kamu melanggar sunpah. Sesungguhng kami

dapati dia (AWb) seoftng gng sabar. Dialah sebaik-baik hamba.

Sesunggahnjn dia anat taat (kepada Tuhan-ng)." (Qs. Shaad [38]: zM)

Selain itu, Nabi & juga bersabda tentang oftmg sakit yang

buana, "Ambillah semfus tandan huha jang menilik rutnbai-rumbai,

kernudian pukullah dia dangan4a sebaryak safu kali."z8

Juga karena dia memukulnya sebanyak sepuluh kali cambukan

sehingga dia dinilai telah memenuhi sumpahnya, sebagaimana halnya

jika dia membedakan pukulannya.

Menurut kami, pengertian sr-mpahnya adalah, dia memukulinya

sebanyak sepuluh kali, dan harryn memukulinya satu kali sehingga dinilai

28 Takhnjhadits ini telah disebutkan sebelumnya (Masalah no. 1553, hadits no.
38).

EI - Al Mughni

I
I

I

I

!

l
h

t
,{.

I

I



belum memenuhi sumpah. Kasusnya seperti kasus orang yang

bersumpah akari memukul oft.',g lain sebanyak sepuluh kali dengan
cambuk. Dalil terhadap masalah ini adalah, jika orang yang bersumpah
memukuli orang yang disumpahi sebanyak sepuluh kali dengan safu
btnh cambuk maka dia dinilai telah memenuhi sumpahnya tanpa ada
perbedaan pendapat ulama masalah ini.

Jika orang yang bersumpah mengernbalikan jumlah tersebut
kepada cambuk, maka dia dinilai belum memenuhi sumpah ketika
memukulinya dengan satu cambuk. Kasusnya sama dengan kasus orang
yang bersumpah akan memukuli seseorang sebany.ak sepuluh kali
cambukan. Selain ifu, karena cambuk di sini adalah alat atau media yang
diposisikan sebagai pengganti mashdar dalam bahasa Arab, sehingga
maknanya menjadi sungguh aku benar-benar akan memukulinya
sebanyak sepuluh kali dengan cambuk. Inilah makna yang dipahami dari
sumpahnya. sedangkan konsekuensi yang muncul dari segi bahasa,

maka orang yang bersumpah dianggap belum memenuhi sumpah ketika
melakukan hal yang bertentangan.

Berkenaan dengan Ay,rb *u, maka Allah & telah memberikan

dispensasi atau keringanan kepadanya sebagai bentuk kasih sayang
kepada istrinya agar dia bisa menepati sumpahnya kepada istrinya
sehingga pemenuhan sumpahnya dan sikap lembutnya kepada sang istri
bisa disatukan. oleh karena itu, dia diberikan kelebihan ini dan Allah
menyebutkan sejumlah nikmat yang dianugerahkan kepada Nabi Ayub
8& berupa kesehatan tubuh yang pulih kembali seterah mengalami

cobaan penyakit sekian lama dan mengeJuarkan air unfuknya. Jadi, ini
adalah keistimerr,raan yang diberikan Allah & kepada Nabi Agn-r! g.

Seandainya ketetapan hukum ini bersifat aam bagi setiap
individu muslim, maka sudah barang tentu Nabi Ayub & lebih

mendapat prioritas dalam masalah ini. Begitu pura orang sakit yang
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mengkhawatirkan kondisin5n diberikan kemudahan atau dispensasi

dalam masalah hukum had (pidarra), dan tidak untuk yang lain. Jika

ketetapan hukum had yang tercantum dalam nash ini tidak dilanggar,

maka apalagi bagi kasus sumpah sudah bamng tenfu lebih

diprioritaskan.

Jika pemenuhan sumpah tersebut hanla diberikan secara khusus

bagl pen5nndang udzur, dimana omng lrang bereumpah boleh

mengalihkan isi sumpahnya kepada pemukulan dengan tandan kurma,

niscayn ini adalah sebuah jalan atau cara.

Jika seseomng bersumpah akan mernukuli omng lain jengan

sepuluh cambuk, kemudian dia menggabungkan kesepuluh cambuk

tersebut menjadi safu lalu memukuli orang itu denganngn, maka dia

dinilai telah mernenuhi sumpah. Sebab, dia telah melakukan isi

sumpahnln.

Jika seseorang bersumpah, akan mernukuli orang lain sebanpk

sepuluh kali, maka dia dinilai belum memenuhi sumpah dengan

memukuli omng itu dengan sepuluh cambuk sekaligus dan tidak ada

perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Sebab, dia belum

menunaikan isi sumpahnya dengan benar.

Jika seseorang bersumpah akan memukuli orang hin sebaqnk

sepuluh kali, maka itu adalah satu pendapat bagi sahabat-sahabat Imam

Syafi'i (pendapat ulama madzhab Slrafi'il, bahwa dia dinilai telah

mernenuhi sumpahnya dan itu ndak shahih. Sebab, itu adalah satu

pukulan dengan beberapa cambuk. Oleh Karena ifu, benar kalau ada

lnng mengatakan, aku tidak memukulinya keoali safu kali.

Jika seseomng bersumpah, akan memukuli orang lain lebih dari

satu kali, kemudian dia melakukanqa, maka dia dinilai belum

melanggar sumpahnya.
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Pasal: orang yang bersumpah seperti itu dinirai berum
memenuhi sumpahnya sampai dia memukuli orang tersebut dengan
pukulan . yang menimbulkan ftNa sakit dan perih. pendapat ini
dikemukak,in oleh Imam Malik. Sedangkan Imam Syaf i berpendapat,
dia telah memenuhi sumpahnln ketika memukul dengan pukulan yang
tidak menyakitkan, sebab ifu masuk dalam cakupan makna sumpahnya,
sehingga pemenuhah sumpah tersebut berraku seperti orang yang
dipukuli hingga merasa sakit.

Menurut kami, biasanyn menurut urf, pemukulan yang dimaksud
adalah pemukulan yang menimbulkan rasa sakit sehingga dia dinilai
belum memenuhi sumpahnya ketika memukul tanpa menimbulkan rasa
sakit- Begifu pula semua tempat yang harus dijadikan sasaran
pemukulan, baik dalam sanksi had atau pun ta'zir, juga. menetapkan
adanya rasa sakit.

1851. Masalah: Abu Al easim berkata: Jika
seseorang bersumpah tidak akan berbicara dengan orang
lain, kemudian dia menulis surat kepada orang tersebut atau
mengirim delegasi menemui orang tersebut, maka dia dinilai
telah melanggar sumpah, kecuali jika yang dia maksudkan
dari sumpahnya ifu adalah tidak berbicara dengan orang
tersebut secara verbal.

Mayoritas sahabat-sahabat kami (ulama madzhab kami)
berpendapat seperti ini. Ini juga madzhab yang dianut oleh Imam Malik
dan Syafi'i.

sementara AI Atsram dan rainnya sebuah riwa5at dari Imam
Ahmad tentang orang yang bersumpah tidak akan berbicara dengan
seseorang, kemudian dia menulis surat kepada orang tersebut,.maka dia
berkata, "Apa yang menjadi penyebabnya? yang perru diperhatikan
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adalah alasan dia mengeluarkan sumpahnya dan untuk apa dia

bersumpah. Menulis terkadang diperlakukan seperti halnya berbicara

dan menulis juga bisa mengganti posisi berbicara secara verbal dalam

bebempa kondisi. Ini mengindikasikan bahwa orang, tersebut dinilai

belum melanggar sumpah dengan tindakannln menulis surat, kecuali

jika niat atau alasan sumpahnya itu menunfukrya menjauhi dan tidak

boleh menjalin hubungan dalam bentuk apa ptm. Jika tidak seperti itu,

maka dia dinilai belum melanggar sumpah hanya dengan menulis surat

atau mengirim pesan. Oleh karena itu, Allah & berfirman,

ki g ; & q-. e # 61b',Filt*rl, $

*{;1i ;; 'fi ,fu 111;5 "?+3:' tii e-
'os-lit e;,;ni$s

"Rasul'rasul itu kami lebihkan sebagian (dari) mqeka atas

sebagian gng lain. Di antara merel<a ada gng Allah beil<ata-kata

(angsung dengan dia) dan sebagianrya Allah meninggikannSa bebempa

demjat. Dan Kami berikan kepada Isa put*a Matyam bebempa mukjizat

serta l<ami perkuat dia dengan Ruhul Qudus-" (Qs. Al Baqarah 121 253l'

Da juga berfirman,

u,.-
l4-)\a

w Vt3 6,:i * "gi W;'rC4'oJS-j
(fi3(4 u6 ',{6 r;};r.r

&'&\'r3,; L:6 A$i'd

i
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fr't'ig d$, ri.l; "A WtK $Brog:b

$,;rfiyirjiix"e&"
" Yaifu orang-orang Yahudi, mqeka mengwbah pakataan dai

tempat-tetnpabzSn. mereka bukab, 'I{ami mendengar', tetapi kami
tidak mau menurufin5a. Mqet<a berkata pula), Dengarrah' sdang
l<amu tidak mendengar ary-apa. Dan (mereka berkata),

Raalna', dmgan memutar-mubr lidahnSa dan mqtcera agama.
sel<imrya merel<a mengatakan, 'Itami mendengar dan menurut, dan
dengarlah, dan pahatikanlah kami', tentulah itu tebih baik bagi merel<a
dan lebih tepat, al<an tetapi Allah mengatuk muel<a, karena kekaftmn
mqel<a. Mereka tidak beriman keaali iman Wng sangat h.pis.,, (es. en-
Nisaa' 14l:46],

Seandainya penulisan sumt atau pesan dianggap berkomunikasi
secam verbal, maka sudah bamng tenfu ada rasul lain yang memiliki
status sarna dengan Nabi Musa !s dan jabatan Kalamullah tidak hanya
diperuntukkan kepada Nabi Musa &.

Imam Ahmad pemah berkata ketika Bisyr Al Hafi meninggal:
sungguh dia pemah merasa rindu, namun aku tidak berbicara
denganngn sama sekali dan hubungan di antara mereka berdua saat ifu
hanyalah saling berkirim surat (korespondensi).

Diantam ulama yang menyatakan bahwa dia tidak melanggar
sumpah dengan tindakan seperti itu adalah Ats-Tsauri, Abu Hanifah,
hnu al Mundzir dan Imam Syafi'i dalam qaul jaded. ulama madzhab
lomi berargumen dengan firman Allah &,
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.if' u 5 % *Yfr| i#- 6 ft i'( r'
9/
ry fryrrEC "Eir\,'r?.* $;t 'Jri 5 rC-

@ 3#L
" Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah

berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaman wahyu atau

dibelakang tabir atau dengan mengufus s@rang ufusan (malaikat) lalu

diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa wng dia kelzendaki.

Sesunggahnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Biial<sana." (Qs. Asy-Syuuraa

l42l:51\

Dalam ayat ini Allah & mengecualikan Nabi s dari berbicara.

Hukum asalnya adalah al musbtsna adalah ienis al musbtsna minhu.

Selain itu, karena itu dikernukakan unfuk memberikan pemahaman

kepada manusia, sehingga merniliki kesamaan dengan al lthithab. Yang

shahih adalah ini tidak termasuk berbicara dan inl merupakan istitsna

yang bukan sejenis. Seperti firman Allah &,

';H<f\ &;;3'6\r.-J g r;
U4' t* €[j Ji, t./. lt o
,cz--r.tt 9 | il,-;e$si6v,2r.r., &, '^ti 3\1\

Hii;g\
" Zakariya' berkata, Berilah aku suatu tanda hahwa isteiku

Telah mengandung)'. Allah berfirman, 'Tandanya bagimu, kamu tidak

dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hai, kecuali dengan

3C

4 ...1
Y! r,Lil
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is5arat. Dan sebutlah (nana) Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta

bertasbihlah di waktu petang dan pagi haril" (Qs. Aali Imman t3l: 41)

Berbicara dengan isyarat tidak bisa dikategorikan berbicara,

namun jika dia bemiat unfuk tidak melanjutkannya atau alasan

sumpahnya menuntutnln menghindarinya, maka dia dinilai telah

melanggar sumpah. Oleh Karena ifu, Imam Ahmad berpendapat,

menulis diperlakukan seperti halnya berbicam, dan terkadang mengganti

posisi berbicara secara verbal, namun dia tidak menempatkannya

sebagai berbicara, tetapi dia berkata, "Dalam beberapa kondisi menulis

bisa mengganti fungsi berbicara kalau mernang alasan sumpah menunfut

pelakunya melakukan hal tetsebut."

Jika diungkapkan secara muthlaq, maka kemungkinan pertama,

dia dinilai tidak melanggar sumpah, karena dia bdum berbicara dengan

orang tersebut. Kemungkinan kedua, dia dinilai melanggar sumpah

karena pada umumnya niat orang yang bersumpah seperti ifu adalah

tidak menjalin hubungan dengannlra, sehingga sumpahnya berkaitan

dengan niat yang biasa dimaksudkann5n, seperti penjelasan kami dalam

masalah sebelumnya. Wallahu a'lam.

PasaL Orang yang bersumpah tdak alran berbicara

dengan orang lain memberi igprat-

Jika orang yang bersumpah seperti ifu memberi islpmt, maka

ada dua pendapat madzhab dalam masalah ini, y'aifu:

Pertama, menurut Al Qadhi, dia dinilai melanggar sumpah

karena isyarat juga masuk dalam pengertian menulis dan mengirim

pesan.
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Kedua, dia dinilai tidak melanggar sumpah. Pendapat ini

dikernukakan oleh Abu AI Khaththab. Sebab, isyarat bukan berbicara.

Hal ini dipertegas dengan firman Allah & berikut ini:

. )z

oLd;*

q$ $; s43';3i &,$L-uij
(;'fii};;e|G";;,t;CE-s

-r;6 ttt;!'g',{t(;; &1r.L3i

$,rtf
ak_@E 6Jq * rn r;itlcii;,i1i,

tfi15r*Vtgi LKi'uF
"Dan gqnnglah pangkal pohon kurma ifu ke arahmu, nisa5n

pohon ifu akan menggwgurkan buah kwma jnng masak kepadamu, lalu

mal<an, minum dan bercenang hatilah l<amu. Jika kanu melihat seonng
manusia, mal<a katakanlah, 'Saungguhnsn aku telah bernadar

bapmsa unfuk Tuhan Sang Maha patzunh, mal,ra aku fidak akan

berbicara dangan s@ftng manusia pun pda hari ini'. Maka Margm
mqnbawa anak itu kepda l<aurnnSa dmgan manggandongn5a.

I{aunryn berkata, Hai Ma4run, kamu telah melakut<an

sesuafu Snng amat mungl<ar. Hai saudam perempuan Harun, a5nlunu

sel<ali-kali bukanlah seo,ang Sang jahat dan ibumu sel<ali-hli bul<anlah

seomng peina:" (Qs. Ma4nm ll9] 25-281
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{i 3z!" ,) ;3l 6 36

oV-$',y-y;r&'1*:-@

ilr '^it;

('t)qL;f,jtit(
W,?KW6dL{":6

,,Zal<aria berkata, 
,Ya Tuhanlru, beritah aku suafu bnda,. Nlah

berfirman, 
,Tanda bagimu iatah bahw kamu tidak dapt bacal<an'

akap dangan manusia selama tiga nnlam, padahal kamu sehat''

fuetahifuiakeluardalinihmbmenujukaumnSa,laluia
memberi is@mt kepada merel<a; h@damah larnu bettasbih di waktu

pa7t dan p&ng." (as. Martam [19]: 1G11)

Selain ifu, karena berbicara terdiri dari huruf dan suam

sernentara kedua unsur tersebut Udak ditemukan dalam iqpmt. Juga

karena berbicara adalah sesuafu Snng didengar dan mernbatalkan shalat'

Oleh karena ihr, Nabi $ bersaua, "SaungguhnSq shakt kib tidak

tagk dicatnpur dangan panbicaman manusia'"29

Iqprat juga be,rbda dari berbicara. Jika ada Srang merrgatakan,

Allah * sendiri berfirman, "Tanda bsimu ialah bahwa l<amu tidak

dapt baakap-cakap dangan nnnusia selama tiga nnlam" (Qs'

MarSnm [19]: 10), rnaka menunrt karni, ini adalah istitsna yans tidak

sejenis b€rdasarkan argUment yang tdah kami kernukakan sebelumnp'

Oleh karena ihr, dikatakan bahwa dia berbicara dengan orar-lg tersebut,

bukan mernberi isyarat kepadanya.

zg rakhrijtadiaini telah disebutkan sebelumnya (Masalah: 180, hadits no- 8).
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Pasal: Orang yang bersrmpah tadi berbicara dengan

orang yang disumpahi untuk keperluan menSpmpaikan isi

sumpahnya

Jika orang bersumpah tadi berbicam dengan omng !/ang

disumpahi unfuk keperluan men5nmpaikan isi sumpahnya, maka

menurut Imam Ahmad, dia dinilai telah mdanggar sumpah. Karern dia

berkeinginan berbicara dengan orang yang disumpahi ifu. Kami pun

telah meriwayatkan dari Abu Bakarah Nufai' bin Al Harits bahwa dia

pemah bersumpah fidak akan berbicara dengan saudaranya Wad.
Ketika Ziyad hendak berangkat menunaikan ibadah haji, Abu Bakamh

datang menemuinln di istana Ziyad,lalu menarik seorang putra ZiSrad

yang masih kecil dalam asuhanqra, lantas berkata, "Wahai

keponakanku, ayahmu hendak bemngkat haji, dan bamngkali dia

melev.rati kota Madinah, lalu datang menertui Ummu Habibah isti
Rasulullah S berdasarkan garis ketLur[En ini yang diklaimn5ra,

sementara dia sendiri tahu bahwa garis ketunrnan tersebut tidak benar

dan tindakann5n tersebut fidak halal baginln.!'

Setelah itu Abu Bakarah pun buirskit lalu kehnr- Ini

mengindikasikan bahwa dia belum berkqBkinan bahun tindakannlB itu

adalah berbicara dengan Ziyad. Alasan pertarna adahh Abu

Bakamh sebenamya ingin menpmpailon pesann!,a dengan tt$uart

Ziyad mendengamln dan memahaminlp" behingga kasusnya mirip

dengan kasus oftmg yang berbicam largstrtg dengannp.

Pasal: Orang yang berrumpah tadi memanggil oranE

yang disumpahi ifu, namun yans dipanggil fidak mendengar

panggilan tersebut lantaran sibuk atau lalai-

Jika omng yang bersumpah tadi memanggil omng lnng

disumpahi ifu, narnun yang dipanggil frdak mendengar
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tersebut lantaran sibuk atau lalai, maka dia dinilai telah melanggar

sumpah. Ini adalah nash dari Imam Ahmad, karena dia pemah ditanya

tentang seseorang yang bersumpah tidak akan berbicara dengan si

fulan, kemudian dia memanggil orang tersebut, namun panggilan ifu

tidak didengamya, maka menurut Imam Ahmad, dia dinilai telah

melanggar sumpah sebab dia ingin berbicara dengan objek yang

disumpahinya. Ini karena tindakannya itu dikategorikan juga dalam

berbicam.

Ada yang mengatakan, aku telah berbicara dengannya namun

dia tidak mendengamya. Jika orang yang diajak bicara itu jenazah atau

orang yang tidak berada di tempat atau pingsan atau tuli dan tidak

mengadari dia sedang diaiak bicara, maka dia dinilai tidak melanggar

sumpah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i. dfiikayatkan dari

Abu Bakar bahwa dia dinilai melanggar sumpah dengan memanggil

orcmg yang telah meninggal dunia, sebab Nabi $ pemah berbicara

dengan omng yang sudah meninggal dan rrtemanggil mereka. Beliau

bersaMa, "Ihlian tidak bisa mendangar apa yang aku katal<an kepada

merel<a."30

Menurut kami, Allah $ berfirman,

,T4,; Ai,frfr t t-"E;,if 1; i$fi ujib

'fiiCu;eA,Jt13
"Dan tidak (pula) sama orang-oftng yang hidup dan onng-omng

yang mati. SesunggwhnSn Allah menberi pendangaran kepada siapa

yang dikehendaki-Nya dan'kamu sekalFkali tiada sanggup menjadikan

omng yang didalam kubur dapat mendengar." (Qs. Faathir I35l:22)

30 Tal<hnihaidts ini telah disebutkan sebelumnln (hadits no. 1).
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Selain itu, juga.karena pan@ indera mereka sudah tidak

berfungsi lagi dan jiwanya pun telah berpisah dari raga, sehingga sangat

tidak mungkin orang yang tidak berada di tempat dan jauh mendengar

panggilan tersebut. Yang dilakukan Nabi $ tersebut adalah karamah

dan keistimevraan yang diberikan kepada beliau, sehingga tidak bisa

diberlakukan pada yang lain.

Pasal: Orang lpng bersumpah tidak akan berbicara
dengan orang lain, lalu dia memberi salam kepada objek
yang disumpahinya.

Jika orang yang bersumpah tdak akan berbicara dengan orang

lain, lalu dia memberi salam kepada ob;ek y.ang disumpahinya, maka dia

dinilai telah melanggar sumpah. Sebab, salam adalah perkataan yang

juga membatalkan shalat.

Jika dia memberi salam kepada sekelompok omng yang di

dalamnya ada pria yang disumpahi tadi, atau dia berbicara dengan

sejumlah orang, maka kalau yang dimaksudkan oleh orang lrang

bersumpah itu objek yang disumpahi yar,g berada bersama sekelompok

orang, maka dia dinilai melanggar sumpah, sebab dia telah berbicam

dengan orang yang telah dizumpahinya. Namun jika yang

dimaksudkannya kelornpok orang tersebut, maka dia dinilai belum

melanggar sumpah.

AI Qadhi berpendapat, dia dinilai tidak melanggar sumpah. Ini

juga pendapat madzhab Spf i. sebab, lafazh yang bersifat aam

mengandung makna khas. Oleh karena ifu, sumpah omng tersebut

disesuaikan dengan niatrya. Namun jika dia mengungkapkan

sumpahnya secara muthlaq, maka dia dinilai telah melanggar sumpah.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Al Hasan, Abu Ubaid, Imam Malik

dan Abu Hanifah. Sebab, oftmg 5rang bersumpah tadi berbicara dengan
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sernua orang yang disalaminya. Selain ifu, karena maksud lafazh

sumpah tersebut adalah aam, sehingga maknanya digiring pada maksud

tersebut.

Al Qadhi pun berpendapat, dalam masalah ini ada dua riwayat,

yaitu:

Pertama,dia dinilai tidak melanggar sumpah, karena lafazh yang

bersifat aamlayak diperuntukkan bagi lafazh yang bersifat khash. Oleh

karena ifu, dia dinilai tidak melanggar sumpah, sebab kemungkihan

tersebut. Namun pendapat yang pertama lebih utama karena

kemungkinan ini kurang kuat (marjuh) sehingga yang digunakan adalah

yang mjah (yang kuat), seperti kasus lafazh majazi y?ing mengandung

makna yang tidak popular, sehingga boleh digiring pada

makna hakiki.

Jika orang yang bersumpah tidak mengetahui bahwa objek yang

disumpahi tadi berada di tengah-tengah kelompok yang disalami, rnaka

ada dua riwayat dalam masalah ini, lnitu:

Pertama, dia dinilai tidak melanggar sumpah karena dia Udak

bemiat seperti ifu, sehingga kasusnya mirip dengan kasus orang yang

mengecualikannya.

Kedua, dia dinilai melanggar sumpah karena dia meniatkan

sumpahnya ler,r.rat salam yang disampaikannya kepada sekelompok

orcmg tersebut, sedangkan dia ternrasuk bagian dari kelompok tersebut

dan ini posisinya seperti kasus omng yang lupa. Jika dia memang

sendirian, lalu dia memberi salam kepadanya tanpa diketahuinya, maka

menurut Imam Ahmad, dia dinilai melanggar sumpah, namun ada

kemungkinan lainnya, dia tidak melanggar sumpah berdasarkan kasus

or?u1g yang lupa dan orang yarq tidak tahu.
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Pasal: Orang yang bersumpah tidak akan berbicara

dengan orang lain, kemudian sumpah ifu sampai kepada

pihak yang disumpahi.

Jika seseorang bersumpah tidak akan berbicara dengan orang

lain, kemudian sumpah itu sampai kepada pihak yang disumpahi,

seperti dia berkata, "Coba selidiki hal itu atau pergilah!", maka menurut

ulama-ulama madzhab kami, dia dinilai telah melanggar sumpah.

Sementara ulama madzhab Abu Hanifah berpendapat bahwa dia tidak

melanggar sumpah dengan jumlah sedikit, karena ini adalah lanjutan

perkataan pertama sementara konsekuensi dari sumpahnya itu adalah

tidak berbicara dengan pihak yang disumpahi secara verbal dan

musta'nafan.

Selain ifu, ulama madzhab kami berargumen bahwa meskipun

sedikit tetap termasuk perkataannya yang memiliki hakekat dan itu

ditemukan setelah sumpahnya diucapkan, sehingga dia dinilai melanggar

sumpah, sebagaimana kalau dia memisahkannya. Selain itu, pemyataan

mereka bahwa sumpah tersebut menimbulkan konsekuensi adanya

komunikasi yang dimulai lagi, maka menurut karhi, pembicaraan yang

dimulai lagi tersebut bukan pembicaraan.yang pertama berdasarkan

argumentasi bahwa kalau dia memotong pembicaraannya maka dia

dinilai telah melanggar sumpah.

Qiyas madzhab menyatakan bahwa dia tidak melanggar sumpah,

karena indikasi kelanjutan pembicaraan tersebut dengan sumpahnya

mengarah pada maksud pernbicaraan yang dimulai kembali setelah

pembicaraan pertama selesai, sehingga dia dinilai tidak melanggar

sumpah. Kasus ini seperti kasus niat gnng ditemukan dalam sumpah

secara hakiki, dimana jika orang yang bersumpah bemiat berbicara

dengan perkataan yang lain, maka dia dinilai belum melanggar sumpah

menurut kedua madzhab tersebut.

@I - AI Mughni



Pasal: Orang yang bersumpah fidak akan berbicara

dengan orang lain, kemudian dia shalat dengan pihak yang

disumpahi itu sebagai imam, lalu dia memberi salam saat

menyelesaikan shalat.

Jika orang yang bersumpah tidak akan berbicara dengan orang

lain, kemudian dia shalat dengan pihak yang disumpahi itu sebagai

imam, lalu dia memberi salam saat menyelesaikan shalat, maka dia

dinilai tidak melanggar sumpah. Ini adalah nash dari Imam Ahmad. Ini

juga pendapat yang dikernukakan oleh Imam Abu Hanifah.

Sementara ulama rnadzhab Syafi'i berpendapat, bahwa dia

dinilai telah melanggar sumpah karena dia yang memulai berbicara

dengan pihak yang disumpahi laurat salam yang disampaikannya kepada

jamaah.

Menurut kami, salam tersebut adalah ucapan yang ditetapkan

s@ara syar'i dalam shalat, sehingga orang yang bersumpah tadi belum

dinilai melanggar sumpah, seperti halrya takbir yang dilakukannya.

Selain itu, hadits yang menjelaskan bahwa dengan salamnya itu tidak

wajib dan jika orang ynng berzumpah meniatkan hal itu dalam shalat,

kemudian dia mengawalinya, maka dia dinilai belum melanggar sumpah,

sebab itu adalah ucapan Allah, bukan ucapan manusia.

Pasal: Orang yang bersumpah tidak akan berbicara,
kemudian dia membaca.

Jika seseorang bersumpah tidak akan berbicara, kemudian dia

membaca, maka dia dinilai belum melanggar sumpah. Pendapat ini

dikemukakan oleh Imam S5nftl. sedangkan Imam Abu Hanifah

berpendapat, jika orang yang bersumpah itu membaca surah atau doa

dalam shalat, maka dia dinilai belum melanggar sumpah. Namun jika dia

' membaca sesuatu selain ayat atau doa dalam shalat, maka dia dinilai
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telah melanggar sumpah, karena saat ifu dia sedang berbicara dengan

menggunakan perkataan Allah.

Jika dia berbicara untuk berdzikir kepada Allah, maka dia dinilai

belum melanggar sumpah. Sedangkan menurut konsekuensi madzhab

Abu Hanifah, dia dinilai telah melanggar sumpah, sebab itu adalah

perkataan. Allah & berfirman,

'\11K, v'6 Tj,?, 6A\ t+1 ;i?1y

@E#,.i6,rt{n16$
" Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-takwa dan

adalah mereka berhak dengan kalimat takwm itu dan pafut memilikinya.

Dan adalah Altah Maha Mengetahui sqala.sauatu." (Qs. Al Fath [48]:

26)

Selain itu, Nabi $ bersaMa, "Perkataan yang paling utama ada

empat, gnitu: (a) Su,bhanallah, (b) alhamdu lillah, (c) la ilaha illallah, dan

(d) altahu akbar."3l

Beliau juga berSab da, "Dua ucapan 5nng ringan di tidah kgi
bemt di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman adalah subhanallah wa

bihamdihi dan subhanallahil azhim."32

Menurut kami, secaftr urt perl<ataan tidak digunakan kecuali

pada perkataan manusia. Oleh karena itu, ketika Nabi $ bersabda,

31 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Sumpah dan nadzar,

1,1/575 secara mu'allaQ1, Ahmad Musnad Ahmad, 4/36 dan 5,/20) dari hadits

Samumh. Redaksinya adalah, "Sebik-hik perkataan setelah Al Qur'an ada

empt dan ifu termasuk ungl<apn Al Qur'aniuga, yaifu: ...."
32 HR. Al Buktrari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Sumpah dan nadzar,

77/6682), Muslim (Shahih Mtrslim, pembahasan: Dzikir dan doa, bab,

Keistimewaan bacaan tahlil, tasbih dan doa, 4/2072/3U, Ibnu Majah (Sunan Ibnu

Majah, pembahasan, Adab, 2/38061, danAhmad (Mrlsnad Ahmad,2/232).
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" sesungguhn5a Nlah membicaml<an uruan-N5n sekehendak hati-N5n,

dan Dia telah menetapkan bahtm l<alian tidak boleh berbiam dalam

shalaf ,33 maka ini tidak mencakup permasalahan yang diperselisihkan.

Zaid bin Arqam bskata: Kami pemah berbicara dalam shalat,

hingga akhimya ayat '*S 7ij3; " dan berdirilah di hadapn Altah

dengw penuh kerendahan hat" (Qs. Al Baqamh l2l: 2381 diturunkan

kepada kami, kami pun diperintahkan untuk tidak lagi berbicam dalam

shalat dan perkataan apa pun dilamng sejak saat ifu.34

Allah & berfirman,

3* g, 3y #'$rt,i\3ri')H$ &Jr.

HitigtuSs(,,*$
"Tandan5n bglnu, lcanu tidak dapt beil<ata-l<ata lagan

manusia selama tiga hari, kquali dangnn isgamt. Dan sebutlah (nana)

Tuhanmu seban5nk-banglm5a sqta bertasbihlah di waktu petang dan

pgi hari." (Qs. Aali Imraan t3l: 41)

Dalam ayat ini, Allah & memerintahkan Nabi Takaria & agar

mernbaca tasbih bersamaan dengan memufuskan sexnua jenis

perkataan. Selain ifu, karena sesuafu yang dianggap tidak rirelanggar

33 HR. Al Bukhari (Shahih Al Brkhari, pembahasan: Tauhid, 13/505, serarer

mu'allad, Abu Daud (Sunan Abu Daud, pembahasan: Shalat, 1/9241, An-Nasa'i
(Sunan An-Nasa'i, pembahasan, hpa, 3/12201, dan Ahmad Musnad Ahmad,
7/377,435 dan 463).

34 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Amalan png dilalarkan
dalam shalat, 3/72001, Muslim (Shattih Mr.rslim, pembahasan: Masjid, bab:

larangan berbicara dalam shalat, l/35/383), Abu DAud (Sunan Abu Daud,
pembahasan: Shalat, l/949), At-Tirrnidzi (Sunan At-Tirmidzi, pembahasan:
Shalat, 2/4051, An-Nasa'i (Sunan An-Nasa'i, pembahasan: Lupa, 3/12L81, dan
Ahmad Musnad Ahmad, 4/3681.
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dalam shalat dianggap juga tidak melanggar seperti memberi isyarat.

Pendapat yang mereka kernukakan tadi dim-antahkan dengan bacaan

surat dan tasbih dalam shalat dan Allah & pU" menyebutkan amalan

yang disyariatkan di dalam shalat. Jika ada seseorang meminta izin,

kemudian orang yang bersumpah membaca, "Masuklah ke dalamnya

dengan sejahtera lagi arnarl' (Qs. Al Hijr [15J: 46) dimana yang

dimaksudkan oleh orang tersebut adalah bacaan ayat AI Qur'an, maka

dia dinilai tidak melanggar sumpah. Namun jika yang dimaksudkannya

bukan bacaan ayat Al Qur'an maka orang tersebut dinilai telah

melanggar sumpah.

PasaL Orang lrang bersumpah, fidak alon berbicara
selama tiga hari atau tiga malam.

Jika seseorang bersumpah, tdak akan berbicam selama tiga hari

atau tiga malam, maka dia tidak boleh berbicara selama rentang waktu

tersebut, baik siang atau pun malam, kecuali jika dia meniatkannya.

Sebab, Allah & berfirman,

3* g, $ y 116 i6ic 6,\3i,.;H $1 &t;

" Tandanya bagimu, katnu tidak dapat berkata-kata dengan

man-sia selama tiga hari, k*ualt dangan isjnmt. Dan sebutlah (nama)

Tuharunu sebanynk'banglmja serh'bqtasbihlah di unktu petang dan,

pagi hai." (Qs. Aali Imraan [3]: 41)

Dalam ayat lain, Allah I berfirman,
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e,t)q-i5'$i'8{i3;-:;
"Tanda fugimu ialah bhwta kamu tidak dapt bacal<apcal<ap

dengan minusia selama tiga malan, pdahal lamu sehat." (Qs. Maqnm

[19]: 10)

Setiap lafazh yang diungkapkan dalam kedua ayat ini merupakan

ungkapan terhadap dua masa atau wakfu. Allah & berfirman,

*"q#;'{r{656} wi; s
GUq$"i;+"F

'hn telah l{ami ianjiten kepda Mtta (mmfiail<an Taumt)

saudah bqlalu ur'akfu tig Wluh makm, dan lcami junlah

mqlam ifu dengan seputuh (matam lagf, mal<a sernpwnalah wkfu gng
telah ditqttukan Tuhann5a errlpt puluh nalam." (Qs. ru A'raaf [7]:

L42l

Pasat: Orang lnng bersumpah fidak akan menjamin
sebuah harta, kemudian dia memberi jaminan dengan tubuh
manusia-

Jika seseorang bersumpah fidak akan menjamin sebuah harta,

kemudian dia mernberi jaminan dengan tubuh manusia, maka menuntt

ulama madzhab kami, dia dinilai melanggar sumpah, karena harta

menunfut orcmg tersebut mernberikan japinan jika memang lang
dijaminkan terhalang untuk diserahkan.

Menurut qiyas, dia dinilai tidak melanggar sumpah, karena dia

belum memberikan jaminan harta, tetapi dia berkewajiban membayar
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harta tersebut lantaran adanlp kendala menghadirkan yang dijaminkan.

Sedangkan yang sebelum ifu, rnaka dia Udak bakeuajiban, ini tdak
disebut sebagai sebuah jaminan atau tanggungan harta dan tidak benar

menghilangkannya. Ada yang mengatakan, sesuafu 5nng dijaminkan

dengan harta bisa dijaminkan derrgan fubuh. Ini adalah madzhab Imam

Abu Hanifah dan Syafi'i.

Pasal: Orang lpng bersumpah fidak akan
meng[Junakan l.gr seorang budak, kemudian budak ifu
melayaninya sedangkan orang tersebut h.nya diam, tanpa
memerintahkan dan melarangnyn

Jika seseorang bersumpah fidak akan menggunakan lagi seorang

budak, kemudian budak ifu melaSnninya sedangkan orang tersebut

hanya diam, tanpa memerintahkan dan melarangnya, maka menurut Al

Qadhi, jika budak itu adalah budaknya maka majikan tersebut dinilai

telah melanggar sumpah. Namun jika orang ifu bukan budaknya, maka

dia dinilai belum melanggar sumpah. Ini adalah pendapat Imam Abu
Hanifah. Sebab, biasangra budaknp mela5nni majikannSra berdasarkan

hak yang dimilikinya pada budak tersebut, sehingga rnakna sumpahnya

ifu adalah, tugas melayraniku fimsan sampai menghalangi dirirru. Jika
sang majikan tidak melarang sang budak, maka dia dinilai telah
melanggar sumpah.

Abu Al Khaththab berpendapat, dia dinilai melanggar sumpah

dalam kedua kondisi tadi, karena dia mengakui pelapn yang dilakukan
oleh budak tersebut dianggap sebagai penggunaan. selain ifu, karena

oran$ tersebut fidak dinilai melanggar sumpah pada budaknya juga

melanggar pada budak Snng bukan miliknya, seperti halqp sernua

benda.

EI - At Mughni



Imam #t berpendapat, dia dinilai tidak melanggar sumpah

dalam kedua kondisi tersebut, sebab dia hanya bersuqrpah unh.rk

perbuatan dirinya sendiri, dan dia tidak dinilai melanggar sumpah ketika

terbukti ada orang yang berbuat untuknya, seperti halnya semua

perbuatan.

Pasa} Orang yang bersumpah atas nama Allah tidak

akan melakukan sesuafu, lalu ada yalg mengatakan

kepadanya, 'sumpahku ada dalam sumpahmu"-

Jika seseorang bersumpah atas nama Allah fidak akan

melakukan sesuatu, lalu ada yang mengatakan kepadanya, "Sumpahku

ada dalam sumpahmu", maka dia tidak waiib melakukan sesuafu karena

sumpah pertama bukan keterangan bagi sumpah yang kedua. Jika

orang yang bersumpah bemiat bahwa dia harus melakukan sumpah

tersebut seperti yang diwajibkan kepada orang lain, maka hukumnya

tidak wajib bagi dirinya. Pendapat ini dikemukakan oleh AlQadhi dan ini

juga pendapat madzhab Imam Syaf i. sebab, sumpah atas nama Allah

tidak bisa dibenarkan dengrin menggunakan bahasa kinayah. Selain itu,

karena kafarat sumpah tidak bisa dikaitkan dengannya karena kondisi

lafazh sumpah yang suci lantaran menggunakan nama atau sifat Allah

yang suci pula dan itu tidak ditemukan dalam bahasa kinayah-

Jika seseorang bersumpah menjafuhkan talak, kemudian orang

lain berkata kepadanya, "sumpahku dalam sumpahmu", dimana dia

bemiat bahwa sumpah itu wajib aku laksanakan seperti yang diwajibkan

atas dirimu, maka sumpahnya ifu berlaku. Ini adalah nash dari Imam

Ahmad.

Imam Ahmad juga pemah ditanya tentang seorang pria yang

bersumpah menjatuhkan talak, untuk tidak berbicara dengan seseorang,

lalu ada yang berkata kepadanya, "Aku juga seperti sumpahmu ifu",
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maka Imam Ahmad menjawab, dia wajib *"lulouni* sumpah yang

diucapkan oleh temannSra tadi. sebab, bahasa kinusnh masuk dalam

talak. BqIitu pula dengan sumpah memerdekakan budak dan zhihar.

Namun jika dia tidak meniatkan sesuafu, maka sumpah ifu tdak berlaku,

karena bahasa kina!,ah tdak bisa digunalon tanpa ada niat dan ini pun

bukan Snng jelas.

Jika 1nng dikatal{an kepadanya itu tidak bersumpah sama sekali,

tetap 5nng dimalrsudkannya adalah dia unjib melaksanakan sumpah
tersebut seperti yang diuajibkan kepada yang lain, maka oftmg yang

dikatakan tadi bersumpah, maka sumpah pihak yang mengabkan tadi
tidak berlaku, meshpun sumpah tersebut berkenaan dengan talak atau
pun pemerdekaan budak. Sebab, harus ada sesuatu 5nng dijadikan
sebagai objek kina5nh, sementara dalam kasus ini tidak ada yang
dijadikan sebagai kina!,ah.

Dalam kesernpatan gnng lain, Al Qadhi berpendapat tentang
orang Snng berkata, "sumpah tansalsi jual beli mengharuskan diriku",
bahwa jika dia mengetahuinln dan meniatkan sernua lnng ada di
dalamngra, maka sumpahn3a berlaku unfuk sernua !/ang ada di
dalamryn. Ini adalah pendapat png bertentangan dengan pendapat
png dikemukakan dalam masalah ini, sehingga ada dua pendapat
ulama madzhab.

Pasal: Orang lpng berkata, 'sumpah-sumpah
transaksi jual beli mengharuslranku'.

Jika seseorang berkata, 'sumpah-sumpah transaksi jual beli
menghanrskankq", maka Abu AMullah bin Baththah mengatakan
bahwa aku pemah berada di sisi Abu Al easim Al Kharqi saat ada

seseomng bertanya kepadanln perihal sumpah jual beli, maka dia
menjawab, "Aku fidak mernberi fatwa apa pun tentang masalah ini, dan
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aku pun tidak pemah menemukan ada seorang qnil'*r kami yang

memberi fatwa dalam masalah sumpah seperti ini. Ayahku Abu Ali

pemah merasa takut berkomentar tentang masalah ini."

Setelah itu Abu Al Qasim berkata: Kecuali jika omng yang

bersumpah berkomitmen dengan sumpah-sumpah yang ada di

dalamnya."

Kemudian orang yang bertanya berkata kepadanln, "Dia

mengetahuinya atau tidak mengetahuinya?"

Abu Al Qasim menjawab, 'Ya, sumpah jual beli adalah sumpah

yang ditetapkan oleh Al Hajjaj,3s dimana dia diminta bersumpah ketika

melakukan transaksi jual beli, dan permasalahan tersebut sangat penting

bagi pihak penguasa atau lnng berru,renang. Jual beli di masa Nabi $
dan khulafa ar-rasyidin dilakukan dengan jabattangan.

Ketika Al Hajjaj menjadi peqluasa, dia menetapkanryp sebagai

sumpah yang mencakup makna sumpah atas nalna Allah, talak,

pernerdekaan budak, dan zakat harta. Oleh karena itu, bagi 5nng tidak

mengetahuinya, maka tidak ada kewajiban sumpah apa pun terhadap

dirinya. Sebab, ini tidak termasuk sumpah yang diungkapkan secara

terbuka atau jelas. Selain ifu, bahasa kinayah dalam sumpah tidak

dibenarkan kecuali diketahui disertai dengan niat. Oleh sebab itu, siapa

yang tidak mengetahui sesuafu maka dia tdak dibenarkan

meniatkannya. Jika dia mengetahuinya dan belum meniatkan akad

sumpah yang ada di dalamnya, maka itu juga ndak shahih berdasarkan

argument yang telah kami kemukakan.

Jika orang ifu mengetahuinya dan meniatkan sumpah ifu dengan

apa yang ada di dalamnya, maka talak dan pemerdekaan budak menjadi

ss Al Hajjaj bernama lengkap lbnu Yusuf Ats-Tsaqafi, pejabat di masa bani

UmagBh yang ditugaskan di Imk dan Khurasan. Dia dikenal sangat keras dan
bengis. Dia wafat pada tahun 95 Hijri!/ah. Uh. Wafayat Al A'yan (2/9245).
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sah, karena sumpah tersebut diberlakukan dengan ungkapan hna!,ah

dan sumpah lainryn 5rang diucapkan atas rnrna Allah.'

Al Qadhi berkata, 'Dalam lmsrs ini juga sumpahnln berlaku

karena itu dianggap sebagai sumpah, sehingga kinafh yang diniatkan

berlaku seperti halnya sumpah talak dan mernerdekakan budak."

Dalam kesempatan lainnla, Al Qadhi mengatakan, sumpah

dengan narna Allah yang diungkapkan dengan bahasa kna!,ah udak

berlaku. Ini adalah ma&hab Spfi'i- Karena, kafamt smpah harus

difunaikan berdasarkan argument yang telah disebutkan, pifu adanp
penyebutan narna dan sifat AIah 1nng Maha Suci lagi Maha Agung, dan

itu tidak diternukan dalam bahasa hnayah. Wallahu a'lan.
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tt.Jjtrg.
PEMBAHASAN NADZAR

? sumber hukum nadzar berasal dari Al Qur'an, hadits dan ijma'.

Dalam Al Qur'an Allah & berfirman

,ai;',i
"Mereka mqtunail<an nadzar'"(Qs' Al Insaan 176]71

-1. r.1? ,^ t i.tx\-!lj
,,Dan hendaHah mereka menunail<an nadar-nadzar mereka"

(Qs. Al Hail22l:291

Sedangkan dari hadits diriwaptkan dari Aisyah, Dia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

. 0l )J1 h a;w al &" ol rri u
or,l', l, o/

.P* ll9' A--rasu-
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" Omng Snng bemadar unfuk taat kepada Allah mala dia

handaknga melaknnakanrya unfuk ketaatan, dan onng yang bemadar

dangan perbuatan jang menimbulkan maksiat kepada Allah maka dia

h andakrya tidak m elaksanakann5n." 36

Diriwayatkan dari Imran bin Hushain, dari Nabi $, bahwa beliau

bersabda,
t

H
'"!
t'

,o l( l/,ft*
,}r$ 

'"i

,ol;

o )(

ffi
\)

)oz
-;

ta

* ,Y"ll
z) ) .oz
oss4

a ! .o'*r '€,j
aoi. to /
l9 ef-

c,; j-t {;,Jl- \j o ri4i;t ;t i* i \ s ;: -i -*j
) z9 tr , . )ro1.r.

.;-o--Jl tr, s+b_)

"sebaik-baik kalian adatah ganensi di masaku, kqnudian orz,ng'

oftng berikut 5nng mangikufi merel<a, kemudian oftng-orz,ng berikut

5nng mengikufi mereka, lalu kemudian datang l<aum 3nng benadzar

namun mereka tidak memanuhinln, mereka berkhianat dan tidak

amanah, mereka bersaksi dengan hal yang tidak disaksikann5m, dan

tubuh mereka nampak terlihat gemuk."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.3T

Ukuran sahnya nadzar telah disepakati di kalangan muslim

secara umum serta keharusan unfuk melaksanakannya.

3e Takhtihadits ini telah disebutkan sebelumnya (4/276).
37 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Kesaksian, bab' Tidak

diterima kesaksian yang menyimpang, 5/2651), At-Tirrnidzi (Sunan At-Tirmi&i,
pembahasan: Memerdekakan budak, 4/2221 dan 2222), Ahmad Musnad
Ahmad, 4/426,427,436,2140), dan Al Baihaqi (Sunan Al Baihaqi, pembahasan'

Nadzar, babr Menyempumakan nazdar, dan As-Sunan Al Kubm,8/741-
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Pas,al, Nadzar tidak disunahkan karena dalam riwayat Ibnu

Umar, dia meriwayatkan dari Nabi $ bahwa beliau telah melarang

bemadzar dan hal ini disebutkan dalam haditsnya,

.J>!t'u L'#-d, ,*r6i;t ft
"Nadzar ifu frdak dikeharkan oleh omng baik dan itu hanin

dilakukan oleh omng 5nng bakhil." Mutafaqqun Alaih.38

Ini merupakan bentuk lamngan atas dasar tidak disukai atau

dibenci serta bukan benfuk larangan yang menunjukkan benfuk

pengharaman, karena sekimnln dianggap haram tentu omng Snng

menyempumakan atau memenuhi nadzamya tidak akan mendapatkan

pujian dengan nadzar yang telah dilaksanakannya. Selain itu, ukuran

dosa dalam ketaatan mereka mernenuhi nadzarnSra tidak sebesar ukuran

dosa dalam melaksanakan sesuatu perbuatan yang hamm dan sekimn5n

nadzar merupakan suatu amalan yang disunahkan maka tenhr Nabi $
dan para sahabatrya mengerjakannp

L852, Masalah: Abu Al Qasim berkata: Orang !/ang
bernadzar untuk taat kepada Allah maka dia hendaknya
menyempumakann3a, dan oftmg yang bema&ar unfuk
bermaksiat kepada Allah maka dia hendaknya fidak
melakukannya, dan membalnr kafarat sebagaimana halnya
kafamt sumpah.

Nadzar yang disempumakan dengan amal ibadah seperti shalat,

puasa, haji, umrah, berkurban, bersedekah, i'tikaf, jihad dan lain

sebagainya, baik dinadzarkan secara mutlaq dengan mengatakan, "Demi

Allah, saya akan melaksanakan ini dan ifu"; Atau perkataannya

# Takhriihadits ini telah disebutkan sebelumnya di awal pembahasan sumpah.
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dikaitkan dengan , sepetrti, "Jika Allah menyembuhkan
penpkitku, atau menSlernbuhkan si fulan, atau menemukan kernbali

uangku 5nng hilang (rnala saya akan nadzarku bempa
arnal ibadah ini dan itu)" atau perkataan sernisdnya. Apabila dia
mengetahui keinginan atau hampannln terkabuli maka dia hendaknya

menunaikan nadzamyB dengan amal ketaatan kepada Allah. Sedangkan

benfuk lainnya laifu bemadzar dengan fuiuan maksiat yaifu dengan

mengatakan, "Demi Allah, sap akan meraSnkannya dengan minum
khamer" atau "sa5n akan membunuh iiua yang diharamkan unfuk
dibunuh" dan ungkapan nadzar senrisalnla, maka hal ini tidak boleh
dilakukan dan dia hendaknya membalnr lGfamt sumpah karena bentuk
perkataan dalam sama dengan dia telah bersumpah.

Dalam hal ini bila dia berkata, "Derni Allah, saya akan
menunggangi temakmu atau menempati rumahku atau mengenakan
pakaianku yang paling bagus" atau ungkapan yang semisalnya rnaka hal
ini tdak termasuk dalam benfuk tdzar taat dan malsiat kepada Allah.
Jika dia tidak menunaikannlp, maka dia harus membayar kafamt
sebagaimana kafarat sumpah karena benfuk nadzar tetap termasuk
dalam benfuk sumpah grang harus dipenuhi.

Nadzar terdiri daiT bagian, graifu:

Pertatna, nadzar berketetapan hati dan marah, dan hal ini ynng

mengeluarkannln dari kedudukan sumpah, karena menganjurkannya

unfuk mengerjakan atau meninggalkan suafu perbuatan diluar
dan tidak mernbanfunya unfuk memenuhi nadzamya, maka hal ini

tetap termasuk benfuk sumpah, dan hal ini telah kami
sebutkan dalam pembahasan Iman.

Kedua, nadzar taat dan berbakti, seperti 5nng telah disebutkan

oleh AI Hiraqi. Dan hal ini hanrs di sempumakan nadzamya dengan dalil
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2 ayat 1ang telah mengabarkan b€nfuk tersebut dan b€ntuk nadzar ini

terdiri dari 3 trrl@rn, 1raifu,

a- Keharusan taat dalam l€runla nilsnat 1rang telah

dikabullon oleh Allah atau dhngltat beban hidupnya, seperti

perkataannSn: Jiha Allah menyernbuhlonku rnaka derni Allah saya akan

berpuasa sebulan. Dalam hal ini k€taatan 1Bng diuniiblon asaln5a

terrrnsuk dari kavajiban dalam perkam s!,ariat, seperti pu.rs.r, shalat,

bersde&ah dan haji, dan unfuk rnasalah ini menurut ijrna para'Ahli llmu

harus di sempumakan atau dihlsanakan.

b. Ketnrusan taat tanpa ada q,rarat, seperti perkataanrya di
ar,rnl: Demi Allah saya hanrs berpuasa sebulan. Dalam hal ini dia

hendaknla harus m€nyempumakannla, dan ini merupakan pendapat

Aeban5;akan Ahli llmu. Diantamry"a pendapat Ahlul lraq, madzhab

Slnf i sedangkan pendapat dari sebagian pam sahabat: Tidak harus di
sempurrnkan atau dilaksanakan karena Abu Umar Ghulam Tsa'lab

berkata: Nadzar di kalangan kaum amb merupalon benfuk ianji gnng

memiliki qprat. Karena keharusan dalam menunaikan rrrdar diantam

mereka dilaksanakan sebagai bentuk pengganti atau timbal balik, dan

diharuslon didalamnya dengan adanln aqad atau pnji seperti jual beli

dan seura menyeura, adapun Snng dilalsanakan tanpa penggagti dan

perjanjian rnaka hal ifu fidak harus dilaksanakan, seperti hibah.

c. Nadzar taat dan fidak ada dalil atau alasan yang

mavajibkanqTa, seperti: I'fikaf, menjenguk orcng saldt, menurut

pendapat urnurn para Ahli IImu benfuk nadzar ini harus diserirpumakan

atau dilaksanakan. Sedanglon menurut pendapat gang diriurayatkan dari

Abu Hanifah bahwa benfuk r:rrdzar ini Udak unjib disernpumakan atau di

laksanakan karena rndzan menrpakan cabang dari beberapa

perrnasalahan sgariat, dan tidak wajib terhadap suafu perkara png tidak
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ada asal s5priat gang mauajibkannya. Dan bagi kami, perkataan Nabi
#,

"rr-fi,t6ti-e1

.o*liht &'ol')iJ U
"Omng gng banadar unfuk taat kepda elan 'ma*a 

aia
h ailalm5p mq, ba ti-Nya." 39

Dan mencela mereka yang bemadzar namun fidak
menyempumakannya, dan firman Allah &,

@

@

4# eW( $'ifr'ri? i fi$ S
.el-6GA*I;W 'udfifi'u'"iy.t'1fi51

5rrr3 63tr$.*w
li,u> q ti€) V'i'l W -q fr,iS 4i- JL-

ait
'"Dun diantam merel<a ada omng gng tetah bedkmr kepda

Allah, 'saungguhn5a jil{a Anah mqnbqil<an sefuhagian karunia-N5a
kepda hmi, Pastilah kami akan bqsdekah dan pastirah kami
tqtnasuk przngoftng gns fileh'. Maka setelah Atlah membqit<an
kepda mqeka dari l<arunia-N5a, mereka kik? dengan
karunia ifu, dan b*pling, dan mqeka metnanglah omng-omng,E g
selalu manbelal<angi (kebanamn). Maka Ntah mqimbulkan
kqnunafikan pda hati mereka sampi kepda unktu merel<a menemui

3e Takhnjladib ini telah disebutkan sebelumnya (4/476).

@l - At Mughni

r
I



Allah, I{arena mereka Telah mmtuogkiri terhadap Nlah apa 5ang Telah

mqeka ikmrkan kepada-N5n dan iuTa Karena mereka selalu berdusb."

(Qs. At-Taubah [9]: 75'771.

Diriwartkan secara shahih bahua Umar berkata kepada Nabi

$, 'sesungguhnya aku telah bemadzar unfuk beri'tikaf safu malam di

Ma$dil Haram." Maka Nabi $ berkata kepadanya, "sempumakanlah

tndarmu."N

Hal ini karena Urnar mengharuskan dirinya melalrsanakan

taqamrb atau mendekatkan dirirya kepada Allah dengan berbakti, maka

Beliau mamjibkannya kepada urnar unhrk menunaikan nadzamln,

sedangkan hal ini menurut ijrna' pam ulama, bentuk nadzar ini sempa

dengan mengharuskan dirinp untuk berkurban atau memberikan

hadiah, melaksanakan i'Ukaf, atau umrah dan mereka menerimanya

rumrun bukan merupakan benhrk kamjiban unhrk menyernpumakan,

dan mereka tidak menyebutkan pendapat mereka unfuk memhatalkan 2

sunrber asaln5n dan udak menilai bahwa udak sah apa lnng

dirirryaptlon dari Abu Umar, tetapi karena sesungguhnya kaum arab

menarnakannya keharusan dalam nadzar, dan hal ifu tidaklah mungkin

tanpa slprat.

Upah merupakan benhrk frrnii dengan Elarat, dan hal ifu fidak

terrnasuk b€nfuk nadzar.

Ketiga,.nadzar mubham. Yaitu pelakunyra berkata: Derni Allah,

salra tranrs melalrsanakan sebuah nadzat. B€ntuk na&ar ini bila fidak

disernpumakan r*k9 tetap uraiib mernbalBr kafamt, dan menrpakan

pendapat mayoritas ulama. Telah diriwalntkan hal itu dari hnu Mas'ud,

hnu Abbas, Jabir dan Aisyah.4l

q raffivitnaAa ini telah diseh.tkan sebelumnr $/2771-
41 Fm- Abdurrazzaq (pembatrasan: Irnan dan rndzar, tnb: Tidak ada nadzar

dahm p€fuEtan mal$iat kepada Afrah,8/440442, M,4451.

Al Mughni - l16tl



Demikian pula perkataan dari Al Hasan, Atha', Thawus, Al

Qasim, Salim, AqlSya'abi, An-Nakha'i, Iluimah, Said bin Ja6ir, Malik,

Ats-Tsauri dan Muharnrrnd bin Al Hasan. Tidak ada 5rang berbeda

dalam hal ini kecuali Slrafi'i, dia berpendapat, dalam benfuk na{zar ini

pelakun5ra fidak perlu melaksanakan nadzamln dan fidak perlu

memba5nr kafarat karena diantam benfuk-bentuk nadzar ada Snng tidak

mengharuskan mernbapr kahrat.

Menurut kami, diriuayatkan dari Uqbah bin Amir, dia berkata:

Rasulullah $ bersaMa, "I{afihmt dalam nadzar dinamakan l<afamt

sunph dan bila tidak dqtikian mal<a l<afamt pda
rndar tenfu al<an dinanni dangan nana, lakmt nadzar." G{R. At-

Tirmidzipz

Setelah At-Tirmidzi berkata, "Hadits.ini hasan

shahih gharib. Selain itu, karena ini menrpakan bentuk nash. Ini juga

perkataan yang kami sebutkan dari kalangan para Sahabat dan tabiin-

Kami pun tidak adanSp perbedaan pendapat pada masa mereka,

sehingga pendapat ini merupakan benfuk Uma'."

Keempt, nadzar maksiat, menurut Uma' atau kesepakatan

pam ulama benfuk ini fidak halal atau hamm unfuk di sempumakan atau

dilalrsanakan, karena Nabi $ bersabda, "Ehmngsiap gng bemadar

dagan perbuatan 3ang menimbulkan mal<siat kepda Allah maka dia

hendakng tidak melal<.anakann5a."

Maksiat kepada Allah dalam hal ini haram dan wajib bagi pelaku

nadzar untuk menrbagamSp dengan kafarat sumpah. Hal yang sarna

diriwa3ratl.,an dari hnu Mas'ud, hnu Abbas, Jabir, Immn bin Hushain

42 HR. At-Tirrnidd (Sunan Abu Daud, Pembahasan: Nadzar, 4/15281, Muslim
(Shahih Muslim, : Nadzar, 3/13/1265), Abu Daud (pembahasan'

Iman, bab: 3/3322 dari hadist hnu Abbas, namun sanadnyn dha'if dan 3/3323
dari hadits Uqbah bin Amir dan sarndnya slaffi, An-Nasa'i (Sunan An-Nasa'i,
pembahasan: Sumpah, 7 /384Ll, dan Ahmad Musnad Ahmad, 4/144, 146, 147').
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dan Samurah bin Jundab.43 Demikian pula pendapat Ats-Tsauri, Abu

Hanifah dan para sahababrln. t-ain halnya diriwayatkan dari Ahmad

yang menunjukan bahr,ra dalam bentuk nadzar ini bila tidak di

laksanakan maka pelakunp tidak harus membayamya dengan kafarat

surnpah, dia berkata: Diantam orang yang bemadzar dia menginginkan

unfuk memberikan rumah yang bukan miliknya safu bata merah per satu

bata merah atau sedikit derni sedikit: dalam hal ini hendaknya nadzar

tersebut fidak dilaksanakan karena bukan hak milikn5n dan termasuk

bentuk maksiat kepada Allah tdak ada ka,vajiban baginya memba5nr

kafamt.

Ini adalah makna lnng kami maksudkan. Hadits ini juga

diriwayatkan dari Masruq dan As5rSya'abi- Ini merupakan pendapat

madzhab Maliki dan Syafi'i, dengan dasar perkataan Rasulullah $,
"Tidak ada nadzar gng dilakanakan dengan berbuat maksiat kepda

Allah, begitupula terhadap ap Sang tidak dimiliking." (HR. Muslim)a

Beliau juga bersaMa, "Tidak ada nadzar bagi lelaki dengan ap
5nng tidak dimiliking." Muttafaqun alaih4s

Beliau bersaua, "Nadar ifu dilaksanakan hantp unfuk mqtcari

keridhaan Allah sqnafa." (F'lR. Abu Daud)

Beliau bersabda, " Omng gng melakanal<an nadar dengan

bqmakskt kepda Allah nnka dia handakng tidak melal<anal<anng-"

Pelakunya Udak diperintahkan untuk membalar kafarat. Ketrka

seorang wanita bemadzar dan dia berada bersama omng-oring kaftr,

43 Uhat footnote sebelumnl,a.
4 Takhiitadits ini telah disebutkan sebelumnyn Masalah no.1629, hadits no.

76).
,ls HR. Al Bukhari (pembahasan: Adab, LO/60471, Mwlim (Stlahih Muslim,

pembahasan: Iman, tnb: Beratnl/'a pengharaman membunuh manusia,

l/167/LO4l, At-Tirmidzi (Sr.ulan At-Tirrnidd, pembahasan: Nadzar 4/L5271, An-

Nasa'i (Sunan An-Nasa'i, pernbahasan: sumpah, 7/38221, dan Abu Daud (Sunan

Abu Daud, 3/32571.
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q\).Lr *; \i )i1 |

lalu dia bersegera menernukan unta Rasululluh # unfuk di kurbankan,

dan dia berkata: Wahai Rasulullah, sesunsphnya saya telah bernadzar

jika Allah menyelamatkanku maka saya harus menjadikan unta ihr
menjadi kurbanrya, kemudian Rasulullah $ berkata,

,w?6k
.i.:jt Wt

)to z l, tc,.
.a.eyc d: W{:}

"Alangkah burukrya ap tnng hendak kamu bedkan dalam

nadannu, tidak ada nadz* yang dilal<sanakan dengan bemnt<skt
kepda Allah dan tidak pula tahadap squatu gn7 Adak di milild
sendiri." (HR. Muslimff

Wanita tersebut tidak diperintahkan untuk meorbapr kafarat.

Dan beliau berkata kepada Abu Ismil, ketika bemadzar dengan berdiri

menghadap matahari, dan tidak duduk, tidak bernaung dan fidak

berbicara, maka beliau bersabda,

tc
"Peintahkan'dia unfuk duduk, betnaung dan

sempumakan puasanSa." (HR. AI BukharfaT

. Dan tidak mernerintahkannya unfuk mernbayar kafarat. Karena

nadzar harus dilaksanakan dalam benfuk ketaatan, sedangkan bentuk
nadzar di atas (nadzar 5nng hendak mengurbankan unta Nabi & ) di

nilai menunjukan keharusan dilalsanakan dengan perbuatan maksiat

karena nadzamya tidak mengikat dan sedikitpun tidak mo,r,rajibkan,

seperti bersumpah tanpa ada keterikatan dengan sesuatupun, dan sisi

'16 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, pembahasan: Talak, 3/21921dan Ahmad
Musnad Ahmad, 2/1851. Sanad hadits ini hasan.

47 Takhriihadits ini telah disebutkan sebelumnya (4/3141.
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awal, telah diriwayatkan oleh Aisyah sesungguhnya Rasulullah &
bersabda,

.eirw ;i:rw) ht a;x G ),i1 \
l'

" Tidak ada nadzar dalam maksiat kepada Allah, dan kaffarahya

tetap ka ffa ra t s um pa h."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya,

dan Abu Daud dalam Sunann5ra. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini

Gharib."6

Diriwayatkan dari Abu Hurairahag dan Imran bin Husain dari

Nabi $ seperti makna dan redaksi hadits tersebut.

Diriwayatkan juga oleh Al Juzjani, dengan sanadnya dari Imran

bin Hushain, dia berkata: Aku mendengar Rasululluh # bersabda,

U.* lnt wU G s'$'U ;rg C; ,str"t; )"$ttat,

U,tr ytry e i"',y ttu- Cj,iu;t *U
'. 'irKt1 ;';<5 *;w\s,pcat.,8t J.c-)\,- t, oJ3,\

"Nadzar tqdiri dad 2 bentuk; jil<a nadam5a itu dalam mngka

taat kepada Ntah maka ifu boleh angl<au laksanakan, dan hendalmSn

dipanuhi, dan nadzar dalam mngl<a bernal<siat kepada Allah, maka

48 Takhdiladits ini telah disebutkan sebelumnya (Masalah no. L794, hadits no.

8e).
a9 Hadits Abu Hurairah ini disebutkan oleh hnu Hajar dalam Talkhish Al Habir

(4/175).
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dipauntukkan bagi syetan dan dia hendaknya frdak melal<sanakanryn,

nanun dia harus metnbaganrya dangan kaffarat sunpah."So

Ini merupakan nash, karena menunjukan nadzar termasuk
bentuk sumpah, dengan dalil 1nng diriwayatkan dari Nabi $ bahwa

beliau bersaMa,

:'.? , o ..+ r.,iJt

" Nadar adalah benfuk sunph."S7

Selain ifu, Nabi $ berkata kepada saudara perempuan Uqbah,

kefika dia berrndzar melakukan perjalanan berjalan kaki menuju Baiful
hamm, dan kefika dia bernadzar demikian dia tidak mampu
menyempumakannya maka, "Dia mentbaSar kaffamtzSn dangan t<afamt

sumph-"

Hadits ini shahih dan diriwayatkan oleh Abu Daud.sz

Dalam riwayat lain disebutkan, "Hendaknln kamu berpwsa 3
hai."

50 HR. An-Nasa'i (Sunan An-Nasa'i, pembahasan: Sumpah dan
MdarT/}&il), Al Hakim (Al Mustadraka, pembahasan: Nadzar, 4/SOS\, dan
Al Baihaqi (pembahasan: sumpah, bab: Hal yang dilalnrkan dalam kahrat
sumpah, 10nq.

sr Takhnihadib ini telah disebrnkan sebelumryra (rrnsalah no. lrg4,hadits no.
8e).

52 Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari (shahih Al Bukhari, pembahasan:
Elalasan buruan, 4/1861, Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Nadzar,
3/11/7264 dan 3/13/7265), Abu Daud (Sunan Abu Daud, pembahasan Nadzar
dan sumpah, 3/2Y), An-Nasa'i (Sunan An-Nasa'i, pembahasan: Sumpa.h,
7/824), At-Tirrrddd (Sunan At-Tirrnidzi, pembahasan: Nadzar, 4/714y'll, Ad-
Darimi (Sunan Ad-Darimi, pembahasan: Nadzar, 4/2334 dan 2335), dan Ahmad
Musnad Ahmad, 7/239,253, 311, dan4/L43,745,749,75\,152 dan 201).
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Ahmad berkata: Saya berpendapat demikian pula. Ibnu Abbas

berkata terhadap wanita yang bemadzar dengan menyembelih anak laki-

lakinSn, "Bayarlah kaffarafunu dengan kafarat sumpah."s3

Meskipun pelakunya bersumpah untuk melakukannya dengan

perbuatan mqksiat maka dia hendaknya tidak melaksanakannya dan

menggantinya dengan memba5nr kaffaratrya, dan meskipun dia telah

menunaikan nadzar maksiatn5n maka diapun tetap harus membayar

kafarat.

Hadits-hadits mereka maknanya tidak menunjukan menunaikan

nadzar maksiat kepada Allah. Hal ini terdapat perbedaan pendapat, dan

telah datang dengan jelas keterangan dari riwayat Muslim, yang telah

menunjukan hal ini juga, bahwa fujuan hadits adalah, "Sumpah bukan

unfuk mernutuskan hubungan silahfumhiri'S4 yaitu tidak dibenarkan

bersumpah untuk hal tersebut. Meskipun tidak diterangkan kafarat

dalam hadits-hadits mereka, namun telah ditemngkan hal ifu dalam

hadits-hadits yang kami kemukakan. Yaitu bahwa perbuatan nadzar

maksiat seseorang tidak ada kaffamhya sebagaimana dia bersumpah

unfuk melaksanakan perbuatan maksiat, lalu dia melaksanakan

perbuatan maksiat tersebut. Dan keharusan membayar kafarat adalah

suatu yang telah ditetapkan karena Nabi f$ telah menentukannln dan

melarang melaksanakan perbuatan rnaksiat.

53 HR. Al Baihaqi (Sunan Al Baihaqi, pernbahasan: Sumpah, bab: Orang yang
bemadrar dengan menyembelih anaknp atau dirinya, rcn21. Setelah itu dia
berkata, "Sanad hadits ini shahih."

54 HR. Abu Daud (pembahasan: Thalaq, bab: Thalaq sebelum nilsah,3/3274
dan pernbahasan: Sumpah dan nadzar, babr Sumpah memutuskan silahfurahim,
3/3274), An-Nasa'i (Sunan An-Nasa'i, pembahasan: Sumpah dan nadzar, bab'
Bersumpah dengan sesuatu prg frdak di mith, 7/38011, dan Ahmad Musnad
Ahmad,2/1851.

Sanad hadits ini hasan.
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Kelima, nadzar mubah, seperti memakai pakaian,

menunggangi temak, dan menjatuhkan thalaq kepada istri, dan hal ini

sebab pelaku nadzar dalam keadaan bingung dengan perbuatannln

narnun tetap melaksanakannya, sebagaimana diriwayatkan bahwa

seorang wanita datang menemui Nabi & lalu dia berkata:

Sesungguhnya saya telah bemadzar unfuk memukul kepalaku dengan

rebana, maka Rasulullah $ berkata, "sempumakanlah nadzamu."

(HR. Abu Daud)ss

Karena bila seseorang bersumpah unfuk melaksanakan

perbuatan yang Mubah maka hendaknya dilaksanakannya, demikian

pula bila seseorang bemadzar dengan melaksanakan hal yang mubah,

karena nadzar adalah bentuk sumpah. Dan jika pelakunya hendak

meninggalkan atau tidak melaksanakan nadzamya maka dia tetap harus

mernbayar kafarat sumpahnSn. Dalam takhrii lainnya berpendapat

bahwa nadzar mubah fidak ada kafamt bagi yang tidak

melaksanakannya, dan pam sahabat kami mereka berkata dengan

memberi contoh mengenai seseorang yang bemadzar dengan beri'tikaf

atau shalat di mesjid tertentu, namun dalam pelakianaannya dia

melakukannya di tempat lain dan bukan di mesjid yang telah

ditentukannya, atau dia bemadzar dengan mensedekahkan semua

hartanya namun dalam pelaksanaannya dia hanya mensedekahkan

sepertiga dari hartanya saja dan hal ini tidak ada kafarat baginya.

Malik dan Syafi'i berpendapat, tidak ada keterikatan dalam

pelaksanaan nadzamya, karena Nabi $ bersabda,

55 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, pembahasan: Silmpah dan nadzar, bab'

Hal yang diperintahkan dalam menyempumakan nadzar, 2/2131, At-Tirmidzi

(Sunan At-Tirmidzi, pembahasan Manaqib, bab' Manaqib Umar t&, 5/3690),

Ahmad (Musnad Ahmad, 5/353,356), Al Baihaqi (Sunan Al Kubra, pembahasan'

Nadzar, bab: Hal yang dipenuhi dalam nadzar, 70/771, dan Ibnu Hibban

(pembahasan, Nadzar, 6/286 dan 287).
Hadits ini dinilai shahihdalam lrwa' Al Ghalil(2588).
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."hr o*, * 6.rr; vf )i \
/a-z

"Nadar haryn dilakanakan unfuk macari keridhaan Allah."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dia berkata: Nabi $ berkhutbah

diantara kami, saat ifu seomng lelaki sedang berdiri, lalu dia ditanya,

kemudian mereka berkata: Abu Israil dia bernadzar untuk berdiri

menghadap matahari, tdak berteduh, fidak berbicara dan sambil

berpuasa. Maka Nabi $ berkata: "Pqinbhlan dia untuk duduk,

bqtduh dan bqbicam dan sanpumalan ptaan5a." G{R. Al Bukhari)

Diriwayatkan dari Anas, dia berkata: Seomng u/anita bernadzar

derrgan melaksanakan perjalanan ke Masiidil Haram dengan berjalan

kaki, lalu dia menanlnkan hal itu kepada Nabi St, maka beliau berkata,

"saunggah4a Allah Maha l{a3n dengan langkah l<akin5a,

naka latrsanakantah dan hendalmSn dangan menggunakan

fungangan."56

. Setelah meriwaSntkannya At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan

slnhih-"

Tilak ada perintah diganti dengan mernbaSnr kafarat.

Diriuayratkan bahwa Nabi $ mdihat seomng lelaki berdiri

l€mah, lalu Miau menarrynkanqn, kernudian mereka menjawab: Da

bernadzar dengan mdaksanalon perialanan ibadah haji dengan berjalan

lold, rnaka Nabi $ bersabda,

56 Hadit ini diriwayatkan ALTirmidd (Sman At-Tinnidd, pembahasani

Nadzar, 4/1536)-'
Sanad hadib ini hasan shahih
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,t7. o '.o a
o)-f (P. l-l.A ?-ft

/ o/.v'*
.funggahn5nAtlahfrdakbufuhtuhdaptindal<anryp

manyilra dtuin5a sqdiri dengan bqiatan katd. Pqtulbhl{an kepadang

agar mangunlran kqdaman'" lMutbkq AtaihfT

DalamhalinitdakdiperintatrkanmeriggantinlBderrgan
mernbagar kafarat, karena bentuknya adalah rrrdzdr yang fidak

diu,aiibkan unhrk dikerjakann5ra, dan tidak pula di wajibkan diganti

dengan kafiarat, seperti bentuk nilzar mustahil atau tidak rnasuk alGl'

Dan mernrut pendapat kami, hal ini telah dikernulokan pada benfuk

rr.carn n,i,,, sebelumnya. Adapun hadits mengenai pelaksanaan

Itrilzrr dengan bedalan kaki, tdah diperintahkan sebelumnlp bila udak

dilaksanakan rnaka tetap dengan menggantinln dengan merrbayar

kahrat},angtelahdisebutkandalamhaditslairrnlp,dantelah
diriuayafl<an oleh Uqbah bin Amir' sesungguhnya saudam

perempuannlE telah bemadzar dengan melaksarnkan perialanan

menuju lvlasiilil Haram dengan berjalan kaki, lalu hal itu ditanya oleh

Rasrrlullah *, rnaka beliau berkata, 
,,Hendakn5a dia melalrsanalanryn

dagan nawunakan kendaman funggangan, dan dia hendalm5a

manbSarkafamt"

Hadits iru shahih,diriwaSntkan oleh Abu Daud'

:.P :d ?ur tfL) t)
/a

s7 Fm- Al Buktnri (shahih Al Buktnri, '-q1=" berbum'

4/Lg?Jjl,tbfr.rshm (St",r,trr iur*rt ", 
pernbahasan, Nadzar, 3/9, L263,12il1, Ab.t

Daud (srran Ab,, D";; p;id;, sumpah dan nadzar, 3/3301), At-Tirmidd

(Surlan At-Timfdd, p;;bd,"t""' Stnnpah' 4/LSgn' ArrNasa'i (Sunan An-

Nasa'i, pernbahasan' S,*p"h' 7/3t36i dan 3862)' Ibnu Mairh (Sunan Ibnu

Ivlaiah, , K.f#t L/i12351, dan Ahmad Musnad Ahmad, 3/106,

114, dan 183).
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Ini adalah tambahan yang wajib dijadikan sebagai rujukan, dan

boleh jadi seorang perawi hadits meriwayatkan sebagian dan

meninggalkan sebagian lainnya, atau Nabi # meninggalkan

menyebutkan kafarat dalam sebagian hadits lainnya, sebagai bentuk

penyempurnaan untuk hadits lainnya. Dan nadzar pada bagian ini jika

pelakunya melaksanakannya maka dia telah melaksanakan perbuatan

makruh, seperti: Menthalaq isfuinya dan hal ini termasuk makruh,

dengan dalil perkataan Nabi $,

.b>,u:r}' ,ry J>tlir pxf
2

" Thalaq adalah perbuatan halal yang paling dimurl<ai

Atlalh."58

Selain itu, dianlurkan turtuk tidak melaksanakannya dan

menggantinya dengan membayar kafarat, dan jika dia telah

melaksanakan nadzamya, maka Udak ada keurajibannya untuk

membaynr kafarat. Perbedaan pendapat dalam bagian ini sama dengan

5nng teriadi pada bagian sebelumnya.

Keenam, nadzar wajib, seperti melaksanakan shalat wajib, para

sahabat kami berkata: Tidak ada keterikatan dalam pelaksanaan

nadzamga. Ini adalah pendapat Syaf i, karena nadzar adalah keharusan,

dan fidak sah dilaksanakan kecuali dengan hal yang wajib baginya dan

ketentuan membayar kafarat bila pelakunya meninggalkan

melaksanakannya, sebagaimana dia bersumpah unfuk melakukannya,

dan karena itulah nadzar merupakan benfuk sumpah, dan Nabi $
menyebutkannya merupakan benfuk sumpah. Demikian pula bila

pelakunya bemadzar dengan nadzar maksiat atau nadzar mubah, maka

la fa*niinaaits ini telah disebutkan sebelumnya Masalah no.1246, hadits no.
3 dan 4).
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dia hendaknya tidak melaksanakannya dan menggantinya dengan

membayar kafarat.

Kefuiuh, nadzar Mustahil atau tidak masuk akal atau bukan-

bukan, seperti berpuasa kemarin, dan ini tidak mengikat dan sedikitpun

mewajibkan karena tidak menggambarkan keterikatan dan tidak

mungkin untuk dilaksanakannya, meskipun dia telah bersumpah untuk

mengerjakannya dan tidak ada kewajiban baginya untuk membayar

kafarat, dan nadzar adalah hal utama yang harus dilaksanakan lebih

awal. Dan kesimpulan pembahasan bab ini sesuai dalam shahih

madzhab, sesungguhnya Nadzar merupakan bentuk sumpah,

ka,ruajibannya sebagaimana 5nng terdapat dalam sumpah kecuali dalam

hal keru.rajiban menyempumakan pelaksanaan nadzar, apabila mampu

dan memungkinkan unfuk dilaksanakan, dan dalilnya berdasarkan

perkataan Nabi $ kepada saudara perempuan Uqbah, ketika dia

bemadzar dengan berjalan namun dia tidak mampu melaksanakannya,

maka Nabi $ berkata, " Hendakn5n dia membaSnr kafamt sumpahnya'"

Dalam riwayat lain di sebutkan, "Maka dia hendaknga berpuasa

selama 3 hari."

Ahmad berkata: Saya berpqndapat demikian pula. Driwayatkan

dari Uqbah, bahwa Nabi $ bersabda,

t;;tirk j-$titw
'" 

Kaffamt nadzar adalahi *ua-, *-oul-" ;. M,slim)

Sedangkan perkataan hnu Abbas terhadap wanita yang

bemadzar dengan rnenyembelih anak laki-lakinya, "Bayarlah kafarat

sumpahmu." Karena dia telah menetapkan bahwa hukum sumpah

merupakan salah satu bagiannya dan ifu termasuk na&ar baketetapan

hati, dan demikian pula semuanS;a selain yang dikecualikan dalam syar'i.
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Pasal, Nadzar adalah perbuatan taat, dan hendaknya

dilaksanakan dengan perbuatan taat, sebagailnana dikabarkan

oleh Abu Israil, bahwa Nabi # memerintahkannSn untuk

menyempumakan puasa dan meninggalkan selainnya karena benfuknya

bukan bentuk taat. Dalam permasalahan wajibnya membayar kafara

unfuk meninggalkan perbedaan pendapat yang telah kami kemukakan.

Dan telah diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, Dia berkatar Saudara

perempuanku telah bemadzar dengan berjalan kaki menuju Baitullah

disiang hari tanpa tudung pelindung dari terik panas, lalu uqbah

menyebutkan hal itu kepada Rasulullah $, maka beliau berkata,

"PqfuTtahkan saudam perempuanmu agar menunggangi kendaman,

memakai tudung pelindung dari terik pnas dan dia hendakng berpuasa

selana 3 hari." (HR. Al Juzani dan At-Tirmidzi)

Jika png fidak dilaksanakan lebih banyak, maka cukup dengan

satu kafarat karena serrluanln terhifung termasuk dalam safu nadzar dan

ditebus dengan safu kafarat juga, seperti safu sumpah unfuk beberapa

perbuatan. Dalam hal ini Nabi & fidak mernerintahkan saudam

perernptran Uqbah bin Amir meninggalkan berpanas terik dan

mengenakan tudung pelindung dari terik panas dengan perintah

menebusnya dengan banyak kafarat namun tetap ditebus denian safu

kafamt.

1853. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Barangsiapa

bernadzar dengan mensedekahkan semua hartan3ra, maka

dia cukup mensedekahkan sepertiganya, sebalaimana
diriwayatkan dari Nabi S, bahwa beliau berkata kepada Abu
Lubabah ketika dia berkata kepada Nabi $, 'SesungguhnSra

ungkapan taubatku kepada Allah dengan melepaskan semua
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hartaku'. [-alu Rasulullah # berkata kepadan5la, 'Cukup

bagimu mensedekahl<an sepertigan5n sja'.

Maksudnya, orang yang mensedekahkan sexnua hartanya maka

cukup baginya dengan jumlah sepertiganln saja. Ini merupakan

pendapat Az-hhri dan Malik. Diriwalntkan oleh Al Hushain bih Ishaq

Al Khiraqi, dari Ahmad, dia berkata: Aku pemah menanyakannya

kepada seorang lelaki dan dia berkata, "Semua yang saya miliki unfuk

kaum miskin adalah sedekah." Dia berkata, "Kafamhrya adalah kafamt

sumpah."

Seorang lelaki ditanya, dia berkata, "Apa yang diunrislgn dari si

fulan maka sernua ifu unfuk kaum miskin." Mereka menyebutkan bahwa

dia berkata, "Memberi makan 10 omng miskin."

Rabi'ah berpendapat, dia bersedekah dengan ukumn zakat

karena al muthlaq mahmuulun ala mahmuudi asyS5ar'i $talyang umum

dipahami berdasarkan ketenfuan syariat), dan tidak wajib dalam syar'i

kecuali kadar ukurannya sesuai dengan zakat.

Dari Jabir bin Zaid, dia berkata: Jika banyak, dan jumlahnla 2

ribu, dia bersedekah 10, jika setengah yaitu 1000, sedekahnya 7, dan

jika jumlahnSa sedikit yaitu 500, sedekahnya 5.

Abu Hanifah berpendapat, bersedakah dengan uang zakat

seluruhnya. Diriwayatkan dari lainnya 2 riwayat, salah safun1n, adalah

bersedekah dengannya, dan kedua, sedikit pun tidak harus bersedakah

dari hartanSn

An-Nakha'i, Al Batfi dan Spfi'i berpendapat, dia bersedekah

dengan semua hartan5ra sesuai dengan perkataan Nabi $, "Siap 5ang
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benadzar karena bat kepda Nlah maka dia hendaknSa

mentaatinya."S9

Karena nadzamya adalah benfuk ketaatan maka

unfuk memgnuhinya, seperti nadzar shalat dan puasa. Bagi kami, sabda

Nabi $ kepada Abu L-trbabah, ketika dia berkata, "sesungguhn3n dari

ungkapan tobatku, aku akan mensdekatrkan semua hartaku kepada
Allah dan Rasul-Nya", lalu beliau berkata, "Cukup bagimu bercdelah
sepatiga dariny,2."6o

Diriwa5atkan dari Ka'ab bin Malik, dia berkata: Aku berkata,

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya sebagai ungkapan taubatku aku akan

mensedekahkan serrrua hartaku kepada Allah dan Rasul-Nya."

Maka Rasulullah $ ber.kata, "Ambillah sehgian Snng l<amu

mifiki." Muttahqun Alaih.6l

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, "Cukup seputiga dari
lnrbnu."

Jika merel<a mengatakan bahwa ini bukan termasuk nadzar, dan
pelalnrryra hanya bemiat mensdekahkan sernua hartanya lalu Nabi $
merrerintahkannln unfuk mernbatasinya dengan jumlah sepertiga saja,

sebagaimana beliau memerintahkan sa'ad kefika dia hendak berunsiat
dengan seluruh hartanya dan membatasinSn dengan jumlah sepertiga

saia,52 maka ini bukan termasuk pertentangan pendapat, karena
perbedaan pendapat tersebut hanSn pada nadzar dengan menyedekahi

sernra hartanya.

sg Takhrtjladits ini telah disebutkan sebehrmnya (pembahasan: Nadzar, hadib
no. 1).

60 HR. tvlalik (/4/ Muw:aththa', 2/BU, dan Abdurrazzaq (Mtrshannaf
Atbdurmzzaq, 8/ 84/ 159941.

6r HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, pembahasan: Wasiat, S/27SZ\, dan
Muslim (Shahih Muslim, pembahasan: Tobat, 4/53/21271, dan Ahrnad (Musnad
Ahmad, 3/4il, 4ffi , 459 dan 6/389't.

oz TaLhriih4dits ini telah disebutkan sebelumnya (S/glg)-
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Menurut kami, mengenai masalah ini ada 2 jawaban yaifut

Pertarna, perkataan Nabi $, "Cukup sepertiga dari hartamd'

berfungsi sgbagai dalil 5nng datang dengan lafazh yang menghendaki

jawaban karena hal ini sering digunakan hanya dalam perkara wajib.

Jika bimbang dengan keinginan bersedekah, tentu tidak ada keharusan

sedikit pun dengan membatasinya dengan menyedekahi sebagiannp.

Kdua,larangan bersedekah lebih dari sepertigan5aa, dan dalil

bahwa hal itu bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah karena Nabi

& fidak melarang para sahabahrya untuk mendekatkan diri kepada

Allah dan na&ar yang bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah tdak

harus di sempumakan.

Pendapat yang dikernukakan oleh Abu Hanifah telah

ditemngkan sebelumnya. Sedangkan lrang dikemukakan oleh Rabi'ah

tidak benar karena permasalahan ini bukan termasuk benfuk zakat,

sedang sedekah merupakan kehanrsan dari pihak png kaya atau

berlebih harta kepada kaum fakir miskin, dan sedekah dalam

permasalahan ini adalah sedekah 5nng dilakukan dengan fujuan unhrk

mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian At Mahmuul ala'Mahmud

Ast-Star'i N Muthlaq, dan ini adalah sedekah dengan tujuan tertentu

dan bukan sedekah muthlaq seperti umurnl,a, kemudian batal

meskipun dia bemadzar dengan puasa, karena pelakunSn fidak

terbebani dengan kewajiban Puas6 Ramadhan demikian pula shalat.

Apa yang disebutkan oleh Jabir bin Zaid telah berhukum dengan

tanpa dalil.
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Pasal: Ketika seseorang bernadzar hendak memberi
sedekah (sebagian kekayaan yang dia keluarkan karena
berharap ridha Allah &;) dengan mengeluarkan sebagian
kekayaannya yang telah ditentukan atau dengan besaran
tertenfu, contohnya seribu, maka diriwayatkan dari Ahmad, *Dia

dibolehkan mengeluarkan sepertiganya, karena sepertiga itu adalah
sebagian kekayaan yang mana dia bemadzar hendak
menyedekahkannya, sehingga sepertiganya telah mencukupi unfuk
memenuhi kewajiban nadzamya."

Namun, yang shahih dalam madzhab ini adalah berkewajiban
menyedekahkan semuanya, karena kekayaan yang telah ditentukan itu
kekayaan yang telah dinadzari, dan kekayaan yang telah dinadzari
tersebut merupakan qurbah (amal perbuatan yang memiliki fujuan
mendekatkan diri kepada Allah), sehingga dia berkewajiban menunaikan
semuanya (tanpa mengurangi sedikitpun), seperti seluruh perkara yang
dinadzari lainnya, sesuai dengan universalitas firman Allah S, " Merel<a

merzwail<an nadzar dan takut akan suafu hari yang adabnya merata di
mana-mana." (Qs. Al Insaan 176l:7l,.

Akan tetapi na&ar yang diperselisihkan ini adarah bemadzar
hendak mengeluarkan se(nua kekayaan, sesuai dengan a/sar tersebut

atau karena dampak buruk yang bertemu langsung dengan dirinya
dalam nadzar mengeluarkan semua harta ini. Beda halnya jika sedekah
yang dinadzari di dalam kasus ini menghabiskan semua kekayaannya,

sehingga nadzar tersebut sama seperti ketenfuan a/sartersebut.

Ada kemungkinan jika kekayaan yang dinadzari itu sepertiganya

atau kumng dari sepertiga kekagraannya tersebut, maka wajib
menunaikan kekayaan yang dinadzarinya (tidak boleh mengurangi
sedikitpun). Apabila melebihi sepertiga kekayaannya, maka wajib
mengeluarkan sedekah sebesar sepertiga kekayaannya, karena nadzar
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itu ketenfuan yang di dalamnya mempertimbangkan persyaratan

sepertiga kekayaan, sehingga menyerupai wasiat lebih dari sepertiga

kekayaannya.

Pasal: Tatkala seseorang bemadzar hendak

menyedekahkan kekayaannya dalam jumlah tertenfu, lalu dia

membebaskan orang yang berutang kepadanya sesuai

dengan jumlah kekayaan yang dinadzari tersebut, tujuannya

adalah memenuhi nadzamya, maka pemenuhan nadzar tersebut belum

mencukupi bagi dirinya, sekalipun orang yang berutang tersebut

termasuk golongan penerima zakat.

Ahmad menyatakan, "Pemenuhan nadzar tersebut belum

mencukupi baginya sampai dengan dia menerima sejumlah kekayaan

tersebut". Hal ifu karena, sedekah menunfut adanya penyerahan hak

milik(tamlih, sedangkan pemenuhan nadzar tersebut merupakan bentuk

penghapusan kalajiban utang (isqaath), sehingga belum mencukupinya,

seperti penghapusan kalajiban utang unfuk membayar zakat.

Ahmad menyatakan dalam kasus seseorang yang bernadzar

hendak menyedekahkan sejumlah kekayaan, sedang di dalam hatinya

menyatakan seribu dinar misalnya, maka cukup baginya mengeluarkan

kekayaan yang dia kehendaki.

Hal itu karena penyebutan istilah kekayaan bisa jadi maksudnya

adalah kekayaan yang sedikit. Sedangkan jumlah kekayaan yang dia

niatkan sebagai nadzar melebihi kekayaan yang dia sebutkan. Nadzar

tidak terikat oleh niat di hati. Sedangkan menurut dalil Qiyas, nadzar

yang dia niatkan mengikat dirinya, karena dia menyatakan kekayaan

yang memuat suafu kemungkinan tersebut, sehingga ketenfuan besar

kecilnya nadzar tersebut bergantung pada apa yang dia niatkan, seperti

pemyataan sumpah.
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Ahmad telah menegaskan secara langsung, dalam kasus
seseorang yang bemadzar puasa atau shalat, sedangkan dalam hatinya
ada niat lebih dari sekedar yang terucapkan, "Nadzar yang dia niatkan
itu bersifat mengikat (tidak boleh dikurangi).,,, dan ketentuan yang benar
memang dernikian. Wallahu a,lam.

1854 Masalah: Abu Al easim berkata: Apabila l

seseorang bemadzar hendak berpuasa, sementara dia adalah
oftmg yang sudah lanjut usia, maka dia harus membayar
kafarat seperti kafarat sumpah, dan memberi makan safu 

iorang miskin unfuk setiap hari. 
,

secara garis besar maksud pemgntaannya adarah, bahwasanya .

apabila seseorang bemadzar hendak menjalankan perintah ibadah -
tertenfu, l.ng mana dia tidak kuat untuk menjarankannya, atau dia :

orang yang mampu mengerjakannlra, namun dia lemah,/ kesulitan untuk 
imenjalankannya, maka dia harus membayar kafarat seperti kafarat ;

sumpah.

Hal tersebut telah dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan
oleh uqbah bin Amir, "saudariku bemadzar hendak pergi ke Baifullah
dengan berjalan kaki. Lalu dia menyuruhku agar meminta fatwa
unfuknya kepada Rasulullah $, lalu aku meminta fatwa kepada beliau,
lalu beliau bersabda, 'suruh dia berjaran kaki dan (atau) bqkendaman.,,
ffi. Muttafaq Alaih).

i

sepe,rti l<a fan t s utnpa hn1n" .

sedang riwayat Abu Daud, " suruh dia b*puasa tiga hari.,'
Diriwayatkan dari Airfh &, sesungguhnya Nabi S

bersabda, " Tidak ada nadar $nng mjib diperzuht) datam hat 
j
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bemiat mengerjakan amal perbuatan Wng bertentangan dengan

peintah Allah (maksiat), dan kafamhgn seperti kafamt sumpah'"

,,siapa 
Smng bemadzar hendak mengerjakan perintah ibadah

tertentu yang mana dia tidak kuat merfalankann5n, maka dia uniib

membaSnr kafaratn5n seperti kafamt sumpah." (HR. Abu Daud). Abu

Daud berkata, "periwayat yang meriwayatkannya dari Ibnu Abbas

menyatakan hadits ini hadits mauquf"

Ibnu Abbas berkata, "Siapa Snng bemadzar hendak mengerjakan

perintah ibadah yang mana dia Udak pemah menyebutkannya dalam

nadzamya, maka dia wajib membayar kafarat seperti kafarat sumpah.

siapa yang bema&ar hendak mengerjalian amal perbuatan yang

bertentangan dengan perintah Allah (maksiati, maka dia wajib

membayar kafarat seperti kafarat sumpah. Siapa yang bemadzar hendak

inengerjakan perintah ibadah tertentu yang mana dia tidak kuat

menjalankannya, maka dia wajib mernbayar kafarat seperti kafarat

sumpah.Dansiapayangbemadzarherrdakmengerjakanperintah
ibadah tertenfu, yang mana dia kuat menjalankannya, maka hendaklah'

dia memenuhi perintah Allah tersebut sesuai dengan nadzar yang telah

dia sebutkan."

L-alu tatkala dia memilih membayar kafarat, dan ibadah yang

dinadzari selain berpuasa, maka dia tidak dikenai kewajiban yang

memenuhi ibadah yang lain. Sedangkan apabila ibadah yang dinadzari

berupa puasa, maka dari Imam Ahmad ada dua riwayat; " pertama, Dia

dikenai kewajiban memberi makan satu orang miskin unfuk setiap hari'"

Al Qadhi menyatakan, "Ini adalah riwayat yang ashah, karena

puasa ini adalah puasa yang Inana penyebab yang menetapkan

korajibannya secara individml telah ada. Sehingga tatkala dia lemah

unfuk menjalankann5ra, maka dia dikenai kaLrajiban memberi makan
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safu orang miskin sebagai penggahU puasa sehari, seperti puasa

Ramadhan

Alasan lain, Pemyrataan setiap omng yang bersifat mutlak

diletal.kan sesuai dengan katajiban png telah diketahui berdasarkan

sumber hukum s!rara'. Dan kalau dia lemah unfuk menjalankan puasa

1nng telah dislrafiatkan, maka dia harus menrberi makan safu omng

miskin sebagai pengganti puasa sehari, demikian juga ketika dia lernah

unfuk menjalankan puasa Sang dinadzari."

Kdua; dia tidak dikenai karajiban lainnya, seperti memberi
makanan dan lain sebagainya. Hal ini dikuatkan dengan saMa Nabi $,
"Siap 5ang bemadzar hqzdak mangujal<an puinbh ibadah tertenfu

tnng mana dia tidak kuat manjalanlanryn, mal<a dia vnjib metnbaSar

kakmt sepati l<afamt surnph."

SaMa Nabi tersebut mernberikan kepastian hukum bahwa

kafarat sumpah tersebut bisa menufupi semua kerrajiban nadzam5n.

Alasan lain, na&ar tersebut adalah janji 5nng mana dia lemah unfuk

mernenuhiqn, sehingga png uajib dia penuhi dalam nadzar tersebut

adalah kafarat sumpah, seperti selunrh nadzar lainnSn.

Alasan lain, akibat hukum nadzar sama seperti akibat hukum

sumpah, keunjiban tersebut harus diialankan selama bisa dipenuhi, jika

kamjiban tersebut bempa amal ibadah png berfujmn mendekatkan diri

kepada Allah. Tidak tepat menganalogikannya dengan puasa

Ramadhan, karena dua alasan.

Pqhma: puasa Ramadhan boleh diganti dengan mernberi

makan k€fika sulit menjalankannln akibat meninggal dunia, maka

demikian pula selama masih hidup, sedangkan nadzar be6ed; dengan

puasa Ramadhan. Alasan lain, perintah puasa Ramadhan lebih kuat, hal

ini terbukfi dengan adanln karajiban membaSar kafarat akibat
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berhubungan intim di saat berpuasa Ramadhan, dan besamya dosa

seseorang yang berbuka puasa tanpa ada halangan apapun.

Kdua; menganalogikan amal ibadah yang dinadzari dengan

amal ibadah yang dinadzari yang lain lebih tepat dibanding

menganalogikannya dengan amal ibadah yang diwajibkan langsung

berdasarkan sumber hukum syara'. Alasan lain, di dalam nadzar ini telah

ditetapkan kewajiban membayar kafarat, sehingga kafamt tersebut telah

mencukupi sebagai penggantinya. Berteda dengan amal ibadah yang

diberlakukan berdasarkan sumber hukum syara'.

Pemyataan mereka, "Pemyataan setiap orang ynng bersifat

muflak diletakkan sesuai dengan kanrajiban yang telah diketahui

berdasarkan sumber hukum syara'.", menurut kami, amal ibadah yang

dinadzari ini tidak bersifat mutlak, akan tetapi amal ibadah tertentu yang

dinadzari, kesimpulannya dia tidak dikenai ker,vajiban kafarat ketika

lernah unfuk menjalankannya, seperti kalau dia lemah menjalankan amal

ibadah wajib berdasarkan sumber hukum syaml.

Pasal: Apabila dia lemah karena. halangan ]tang
datang secara tiba-tiba, contohnya sakit dan sejenisnya, yang

diharapkan dapat segera hilang, maka dia boleh menunggu hilangnya

halangan tersebut, dan dia belum dikenai ko,vajiban kafarat maupun

keru,rajiban yang lain, karena wakfu pelaksanaannya nadzamya belum

habis. Sehingga orang yang lemah karena halangan tersebut menyerupai

orang sakit di saat puasa Ramadhan.

Apabila kelemahan menjalankan nadzamya ifu terus berlanjut

sampai dengan halangan tersebut tidak dapat diharapkan segera til*g,
ka,r,ajiban nadzar itu beralih ke kafarat dan fidyah, sesuai dengan

perbedaan pendapat ynng telah kami terangkan.
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Apabila kelemahan yang diharapkan dapat segera hilang untuk

memenuhi kewajiban nadzar puasa tertentu, yang waktunya telah habis,

maka dia boleh menunggu sampai dengan dia bisa untuk

menunaikannya. Apakah dia dikenai kewajiban kafarat karena habisnya

waktu pelaksanaan nadzar tersebut?

Ada dua riwayat, Abu Al Khaththab telah menuturkannya.

Pertama; wajib membayar kafarat. Karena, dia telah mengacaukan niat

menjalankan sesuafu yang dia nadzari, sehingga dia dikenai kewajiban

kafarat, sama seperti kasus kalau dia bemadzar hendak berjalan kaki ke

Baitullah Al Haram, lalu dia lemah (untuk memenuhi nadzamya).

Alasan lain, nadzar ifu seperti pemyataan sumpah. Kalau

seseorang menyatakan sumpah hendak berpuasa satu bulan ini (Rajab

misalnya), lalu dia tidak pernah bisa menunaikan puasa'pada bulan

tersebut, maka dia dikenai ker,rajiban kafarat, demikian pula di dalam

kasus nadzar ini.

Kdu4 dia tidak dikenai keu.rajiban kafarat, karena dia dapat

menunaikan puasa yang dinilai mencukupi unfuk memenuhi nadzamya

tanpa dianggap lalai menjalankanqn. Sehingga dia fidak dikenai

ka,rajiban kafamt sumpah, sama seperti kasus kalau dia berpuasa yang

waktunya telah dia tenfukan.

Pasal Apabila dia bernadzar selain puasa, contohnya shalat

dan ibadah lain yang sejenis, lalu dia lemah untuk memenuhinya, maka

dia tidak dikenai ka,vajiban kecuali membayar kafarat. Karena unfuk

nadzar sertacam itu, s5ara' tidak pemah menetapkan penggantinya,

sehingga wajib mernbayar kafarat tersebut, karena dia hanya menentang

amal ibadah yang dinadzarinya saja.
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Apabila dia lemah unfuk memenuhinya karena halangan yang

datang secara tiba-tiba, maka atumn hukumnya sama seperti afuran

hukum dalam bemadzar puasa, seperti detail png telah kami terangkan.

f 855 Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila
seseorang bemadzar puasa, dan dia tidak . 

pemah
rnenyebutkan jumlah dan tidak pemah meniatkann ra, maka

keunjiban puas unfuk memenuhi nadzarnln tersebut

minimal puas.r sehari, sedangkan bemadzar shalat,

kewajiban yang hams dia penuhi minimal dua rakaat.

Sedangkan bila seseomng bemadzar puasa secara mutlak, maka

kamjiban pT* unh.rk memenuhi nadzamya tersebut minimal puesa

sehari, tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah minimal ptnsa ini,

karena dalam syara' tidak ada puasa safu kali yang kurang dari sehari,

sehing;a dia wajib menjalankan puasa sehari^ karqra puasa sehari

adAlah jumlah minimal puasa Snng tidak meragukan lagi (!rakin).

Serrrentara ifu dalam bemadzar shalat secara mutlak, ada dua

riunyat. Pqbnq unfuk rnernenuhi kauajiban nadzar tersebut cukup

dengan merigerjakan safu mkaat. Isma'il bin Sa'id telah

meriwayatkannya, karena bilangan shalat minimal safu rakaat, karena

Witir adalah shalat 5nng diberlakukan berdasarkan sumber hukum

sgtam', dan shalat witir adalah safu mkaat. Diriwayatkan dari Umar r$,

"saungguhn5a dia selalu mqnbia lan diri shalat stnah stu ml<aat.'

Kdua,untuk mernenuhi kamjiban nadzar tersebut tidak cukup

kecuali dengan dua mkaat. Demikian Abu Hanifah

berpendapat. Karena minirnal bilangan shalat yang wajib berdasarkan

sumber hukum syara' adalah dua mkaat, sehingga harus meletakkan

shalat yang dinadzari sesuai dengan kewajiban minimal berdasarkan

sumber syara' tersebut.
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sedangkan witir adalah shalat sunah. Sementara nadzar adalah
fardhu, sehingga lebih tepat apabila dianalogilon dengan amal ibadah

fardhu. Alasan lain, safu mkaat tidak mencukupi unfuk memenuhi
ibadah shalat fardhu, sehingga safu mkaat tidak mencukqpi unfuk
mernenuhi shalat nadzar, seperti bemadzar hendak melakukan sujud.

Imam Syafi'i memiliki dua pendapat seperti kedua riwayat ini.

Sedangkan bila dia menyebutkan jumlah tertenfu dalam
nadzamyia, maka dia urajib , baik jumlah itu sdikit
ataupun banlnk. Karena nadzar ifu merniliki kekuatan hukum tetap
berdasarkan ucapannln, maka dernikian pula tentang jumlahnSn.

Jadi, apabila dia bemiat mengerjakan sejumlah amal ibadah
tertenfu, rnal{a jumlah png diniati ifu sama seperti dia menyebutkanqn
s@ara lisan, karena melalui ucapannla dia bemiat mengerjakan sesuafu

lang mernuat kernungkinan iumlah yang diniati, sehingga dia
berkeuajiban , sarna seperti pem5rataan sumpah.

1856 Masalah: Abu Al Qasim berkata: Tatkala
seseorang bemadzar hendak berjalan kaki menuju Baitullah
Al Haram, maka fidaklah mencukupinyra kecuali, dia berjalan
kaki dalam menunaikan haji atau umrah, iika fidak maka dia
boleh berkendaraan, dan membalnr kafarat seperti kafarat
sumpah-

Secara garis besar pemSntaan tersebut maksudnya adalah,

apabila seseorang bemadzar hendak berjalarr kaki menuju Baitullah Al
Hamm, maka dia harus mernenuhi nadzamya. Dernihan Malik, Al
Auza'i, Syafi'i, Abu Ubaid dan lbnu Al Mundzir berpendapat. Dan
sepengetahuan kami dalam masalah ini fidak ada perbedaan pendapat
di kalangan para ulama.

Hal itu karena, Nabi $ bersabda,
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"Janganlah kamu bersusah pagh melakukan perjalanan kecuali

menuju tiga masiid; Masiidil Haram, masiidku ini (masjid Nabawi) dan

Masjidil Aqsha'."
Dan tidaklah mencukupi baginya berjalan kaki kecuali dalam

menunaikan ibadah haji atau ummh. Demikian Imam Syafi'i

berpendapat. Dan sepengetahuanku tidak ada perbedaan pendapat

dalam masalah ini.

Hal ifu karena berjalan kaki yang dikenal menunrt sumber

hukum syara' adalah berjalan kaki dalam menunaikan ibadah haji atau

umrah. Sehingga tatkala seorang yang bemadzar mengucapkan

nadzamya secara mutlak, maka diletakkan sesuai dengan berjalan kaki

yang dikenal menurut sumber hukum syara', dan dia harus berjalan kaki

dalam menunaikan ibadah haji atau umrah, karena dia telah bemadzar

hendak berjalan kaki.

I als, bila dia lemah untuk berjalan kaki, maka dia boleh

berkendaman dan wajib membayar kafarat seperti kafarat sumpah.

Riwayat lain yang berbeda diriwayatkan dari Ahmad, "Dia harus

membayar dam(denda)." Ini adalah pendapat Imam Syafi'i.

Demikian Atha' berfatwa. Hal ini dikuatkan dengan hadits yang

telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Bahwasanya saudari Uqbah bin

Amir bemadzar hendak jalan kaki ke Baitullah Al Haram, lalu Nabi $
menyuruhnya berkendaraan dan menyembelih her,vah hadyu (hewan
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yang dipersembahkan unfuk tanah Haram dan disembelih di sana)" (HR.

Abu Daud), narnun di dalam sanad hadits ini menyimpan kelemahan.

Alasan lain, karena dia telah mengacaukan kewajiban yang harus

dipenuhi saat ihram, sehingga dia harus menyembelih hadgru, sama

seperti orang tidak mernulai ihram dari miqat.

Diriwayatkan dari hnu Umar dan Ibnu Az-Zubair, mereka

berkata, "Beliau menunaikan ibadah haji musim haji berikutnya, beliau

menunaikan ibadah sambil berkendaman, yang beliau lakukan jalan kaki,

dan beliau melakukan ibadah sambil berjalan kaki, yang beliau pemah

lakukan dengan berkendaman." Hadits serupa telah dikemukakan hnu
Abbas, dan dia menambahkan, "Dan beliau menyembelih heunn

hadyu."

Dari Al Hasan diriwayatkan pendapat yang sama seperti ketiga

pendapat tersebut. Sedang dari An-Nakha'i ada dua riwayat. Pertan4

sama seperti pendapat hnu Umar. KduA sama seperti pendapat Ibnu

Abbas. Dan yang terakhir ini adalah pendapat Imam Malik.

Abu Hanifah berpendapat, "Dia wajib menyembelih hev.ran

hadyt, baik dia lernah untuk berjalan kaki atau mampu berjalan kaki,

dan minimal hev,ran hadyyang disembelih seekor kambing."

Imam Syafi'i berpendapat, "Dalam kondisi lemah untuk berjalan

kaki, dia tidak harus menrbayar kafarat dengan alasan apapun, kecuali

dia bemadzar hendak jalan kaki menuju Baitullah Al Haram." L-alu

apakah dia wajib menyembelih her,r.ran hadyfi Ada dua pendapat.

Sedangkan selain Syafi'i menyatakan, "Dalam kondisi lemah unfuk

berjalan kaki, dia tidak dikenai kerruajiban apapun."

Sedangkan menunrt kami, permasalahan tersebut sesuai dengan

saMa Nabi $ pada saat beliau menyuruh saudara perempuan Uqbah bin

Amir tatkala dia bernadzar hendak berjalan kaki ke Baifullah, "Suruh dia
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berjalan kaki, dan (atau) berkendaman serta suruh dia membayar kafarat

sumpahnjn."

. Dalam riwayat lain, "Suruh dia berpuasa sebaryak tiga hari-"

Dan sesuai dengan sabda Nabi S$, "Kafarat nadzar sama seperti kafarat

sumpah." Alasan lain, berjalan kaki bukan termasuk keurajiban yang

harus dilaksanakan dalam ihram, oleh sebab itu tidak ada kaarajiban

membayar dam akibat meninggalkannya. seperti kasus kalau dia

bemadzar hendak mengerjakan shalat sebanyak dua rakaat, lalu dia

tidak mengerjakannya.

Hadits ker,vajiban menyembelih hewan hadyu dha'if. Dan hadits

tersebut bukti konkrit yang menentang Syafi'i, dimana dia menetapkan

keurajiban kafarat kepadanya tanpa menyebutkan aspek

ketidakmampuan (lemah) menunaikannya.

[-alu apabila muncul pertanyaan, "Karena Nabi S menetapkan

karajiban kafarat kepada saudara perempuan Uqbah bin Amir tanpa

menyebutkan aspek ketidakmampuan menunaikannya (lemah).",

menurut kami, kalajiban kafarat tersebut tentunya harus diletakkan

pada kondisi lemah, karena jalan kaki merupakan amal ibadah yang

bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, karena jalan kaki itu jalan kaki

untuk tujuan ibadah, dan jalan kaki untuk ibadah amal yang sangat

utama.

Oleh sebab itu, beliau memilih tidak pemah berkendaraan

(berjalan kaki) pada saat hendak menunaikan shalat Id dan mengiring

jenazah. Jadi, kalau saja saudara parempuan Uqbah bin Amir itu wanita

yang mampu berjalan kaki, pasti beliau telah menyuruhnya berjalan

kaki. Dan tidak pemah menyuruhnya berkendaraan dan membayar

kafarat.

. Alasan lain, jalan kaki yang bisa dilakukan adakalanya bernilai

wajib atau mubah; apabila wajib, maka dia wajib memenuhinya,

sedangkan apabila mubah, maka tidak wajib mernbayar kafarat akibat
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tidak melaksanakannya, menurut Imam Syafi'i. padahal dia terah

menetapkan kewajiban membayar kafarat dalam kasus ini.

Alasan lain, Udak menyebutkannya secara leteral ada
kemungkinan karena Nabi # telah meqgetahui kondisi dan

kelernahannln, atau karena secara lahiriah kondisi wanita dinilai lemah

untuk berjalan kaki menuju Makkah. Atau telah disebutkan secam leteral
- 

dalam hadits lain, namun periwayat tidak pemah menyebutkannya.

Pemyataan para pengikut madzhab Abu Hanifah, "Bahwasanya

dia telah mengacaukan suafu ko,rrajiban dalam ibadah haji.", menurut
kami, jalan kaki bukanlah suatu keuuajiban yang ditetapkan dalam ihram,

dan bukan pula termasuk dalam manasik haji. Sehingga tidak wajib
menyembelih he',r.ran hadyt akibat tidak melaksanakannya, seperti kasus

kalau seseorang bemadzar hendak mengerjakan shalat dua rakaat pada

saat menunaikan ibadah haji, lalu dia tidak mengedakannya

Atau dia tidak melakukannya, padahal dia bisa, maka dia telah

berbuat keburukan, di samping wajib membayar kafarat. Ma&hab ini
menganalogikan keharusan memulai ibadah haji dari awal sambil

berjalan kaki, karena dia tidak menunaikan karakteristik amal'ibadah
y,ang dinadzari. seperti kasus kalau dia bemadzar hendak mengerjakan

secara berturut-turut, lalu dia menunaikannya secara terpisah-

Apabila dia lemah setelah memulai ibadah haji, maka dia wajib
membayar kafarat, dan pembayaran kafarat tersebut telah dinilai
mencukupinya.

Apabila seseorang bemadzar hendak berjalan kaki dalam

menunaikan sebagian perjalanan ibadah haji dan berkendaraan dalam

menunaikan sebagian sisanya, maka berdasarkan analogi madzhab ini,

ada kemungkinan mekanismenya seperti pemyataan Ibnu Umar, lraifu
dia menunaikan ibadah haji, lalu dia menunaikan ibadah sambil berialan

puasa

pisah.
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kaki, yang dia lakukan sambil berkendaraan, dan dia melakukan ibadah

dengan berkendaraan, yang dia pemah lakukan sambil berjalan kaki.

Ada kemungkinan tidaklah mencukupinya kecuali menunaikan ibadah

haji sambil berjalan kaki dalam sernua ritual ibadah haji, karena yang

tampak dari nadzar tersebut memberikan kepastian mekanisme haji

semacam itu.

Maksud pendapat pertama adalah, seseorang tidak dikenai

kewajiban lebih dari kafamt akibat tidak berialan kaki yang mampu dia

lakukan, karena jalan kaki bukan tujuan dalarn ibadah haji, sumber

hukum syara' tidak pemah menyampaikan dalam pembahasan apapuJt

tentang jalan kaki sebagai sebuah persyaratan yang harus

dipertimbangkan dalam ibadah haji. oleh karena dia hanya dikenai

ka,rrajiban membayar kafarat, tidak lebih dari ifu.

Seperti kasus kalau seseorang bernadzar hendak berjalan kaki

tanpa alas kaki dan amal perbuatan sempa lainnya' Berbeda dengan

berpuasa secara berturut-furut, karena keberurutan merupakan

karakteristik yang menjadi tujuan dalam menunaikan puasa. Dan sumber

hukum syara' menjadikan keberurutan sebagai persyaratan yang harus

dipertimbangkan dalam menunaikan puasa kafarat, seperti kafarat

zhihar, hubungan intim di saat bulan Ramadhan dan kafarat sumpah'

Pasal: Lalu apabila seseor.rng bemadzar hendak

menunaikan ibadah haii sambil berkendaraan, maka

mekanisme haji harus dia penuhi semacam ifu, karena dalam

berkendaraan memerlukan biaya perjalanan haji. Jadi, apabila dia tidak

berkendaraan saat ibadah haji, maka dia wajib membayar kafarat.

Para pengikut madzhab Syafi'i menyatakan, "Dia berker;,rajiban

membayar dam; karena dia berusaha menyenangkan diri dengan tidak

mengeluarkan biaya perjalanan haji."
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Kami telah menjelaskan bahwa kerr,rajiban akibat tidak memenuhi

nadzar adalah membaynr kafarat; bulon menyembelih her,van hadyu.

Kecuali, orang semacarn ini k€fika dia mampu berjalan kaki, dan dia

tidak berkendaraan padahal dia dapat menunaikan ibadah dengan

berkendaraan, maka dia hanya berka,vajiban membayar kafarat tidak

lebih dari itu, karena berkendaman pada hakikatnya bukanlah perintah

ibadah bukan pula sesuatu lpng memiliki nilai ibadah untuk

mendekatkan diri kepada Allah.

Semua lokasi ibadah haji, di rrlana dia bemadzar hendak berjalan

kaki atau berkendaraan, maka dia harus menunaikan hal tersebut sejak

dari kawasan tempat tinggalnya keluarganya, kecuali dia bemiat

melakukan hal tersebut mulai di lokasi ibadah tertentu, maka dia wajib

menunaikan hal tersebut sejak lokasi ibadah tersebut. Karena nadzar itu

dalam kefardhuannya diletakkan sesuai ketentuan hukum aslinya- Dan

haji yang diwajibkan berdasarkan sumber hukum syara' wajib dikerjakan

semacarn ifu. Dia harus memulai menunaikan ihram unfuk memenuhi

amal ibadah yang dina&ari seiak dari lokasi di mana dia memulai

menunaikan ihram untuk memenuhi kamjiban haji.

Sebagian pam pengikut madzhab Syaf i menyatakan, "Dia wajib

memenuhi ihram yang dirndzarinp sejak dari tempat tinggal

keluarganya; karena kesernpumaan ibadah haji hanya dapat dipenuhi

dengan cam demikian."

Menurut kami, .Brd ibadah lrang bersifat mutlak harus

diletakkan sesuai dengan amal ibadah yang telah diketahui menurut

sumber hukum syara', ihram lnng merupakan wajib haji hanya dimulai

sejak dari miqat, dan amal ibadah yang dinadzari yakni berjalan kaki

atau berkendaraan selama menunaikan ibadah haii atau umrah hanya

wajib dia penuhi sampai dengan dia melakukan tahallul, karena tahallul

adalah tanda selesainya ibadah haji dan ummh.
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Ahmad menyatakan, "Dia harus berkendaraan selama

menunaikan ibadah haji ketika melontar jumrah dan selama menunaikan

ummh ketika melakukan sa'i; karena kalau dia berhubungan intim

sesudah selesai menunaikan ibadah tersebut, mqka hubungan intim ifu

tidak dapat membatalkan ibadah haji Udak pula umrah."

Pemyataan Ahmad ini menegaskan bahwa dia harya

berkarajiban memenuhi nadzamya dalam menunaikan ibadah haji

sampai dengan tahallul awd (tahatlul ashghati melontar jumrah 'aqabah

pada hari ra5p Qurban)

PasaL Tatkala seseorang bemadzar hendak berjalan
kaki atau berkendaraan ke Baifullah, namun dia sama sekali tidak

bemiat berjalan kaki atau berkendaraan png sesungguhnya dengan

nadzar tersebut, tetapi dia hanya berniat mendatangi Baifullah,'maka dia

harus mendatangi Baifullah di saat menunaikan haji atau umrah, dan dia

tidak uajib berjalan kaki atau berkendaraan ke Baifullah, karena itulah

dia kehendaki dengan nadzamya tersebut, dan nadzr tersebut mernuat

kemungkinan lain, sehingga menyerupai nadzar kalau dia

nya secam tegas.

Kalau seseorang bernadzar hendak mendatangi Baifullatr AI

Haram, atau pergi ke Baifullah, rrrtka dia harus mendatanginya di saat

menunaikan ibadah haji atau ummh. Driwqyatkan dari Abu Hanifah,

"Dia tidak harus menunaikan apapun; karena kalau hanya mendatangi

Baifullah bukanlah amal perbuatan SBng memiliki tujtnn mendekatkan

diri kepada Allah maupun mernenuhi perintah ibadah lainnya.".

Menurut kami, dia mernbatasi nadzamya dengan persyamtan

mendatangi Baifullah, sehingga dia harus memenuhi nadzam5ra dengan

mendatanginya. Seperti kalau dia berkata, "Berjalan kaki ke Ka'bah

adalah ka,vajibanku terhadap Allah.", jika nadzar ini telah benar-benar
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terucapkan maka dia diberi kebebasan memilih antam berjalan kaki dan

berkendaman.

Demikian juga tatkala dia bemadzar hendak berhaji atau

berziamh ke Baifullah, karena haji dapat terpenuhi dengan memenuhi

setiap amal perbuatan dari kedua perkara tersebut, sehingga salah satu

dari kedua perkam tersebut tidak menjadi fardhu ain.

Apabila seseorang berkata, "Mendatangi Baitul Haram menjadi

kewajibanku terhadap Allah, dalam kondisi bukan orang yang

menunaikan ibadah haji bulnn pula orang yang menunaikan'umrah.",

maka dia harus menunaikan ibadah haji dan umrah, dan persyaratan

yang membatasi nadzamya gugur. Ini adalah maksud salah safu dari dua

pendapat milik pam pengikut madzhab Syafi'i. .

Karena pemyataan "Mendatangi Baiful Haram menjadi

karajibanku terhadap Allah,", memberi kepastian keharusan

menunaikan haji dan umrah. Sedangkan persyaratan yang

menghapuskan hal tersebut berlawanan dengan nadzamya, sehingga

ketenfuan perryamtan tersebut hanrs digugurkan.

Pasal: T.tdu seseorang bemadzar hendak berjalan
kaki ke Tanah Suci atau lapangan luas yang masuk kawasan
Tanah Suci, contohnya Shafa, Maru,rah, dan gunung Abi Qubais, atau

berjalan kaki ke lokasi lain yang ada di Tanah Suci, maka dia harus

memenuhi nadzamya dengan menunaikan ibadah haji dan ummh.

Ahmad telah menegaskan secara langsung ketenfuan tersebut.

Demikian pula Syafi'i berpendapat. Abu Hanifah menyatakan, "Dia

tidak harus memenuhi nadzamln dengan menunaikan ibadah haji dan

ummh, kecuali dia bemadzar hendak berjalan kaki ke Ka'bah atau ke

kota Makkah."
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Abu Yusuf dan Muhammad men5ratakan, "Jika dia bemadzar

hendak berjalan kaki ke Al Hamm atau ke Masjidil Haram, seperti

pemgntaan pendapat kami, sedangkan dalam cohtoh kasus lainnya

seperti pemyataan pendapat Abu Hanifah."

Menurut kami, dia bemadzar hendak berjalan kaki ke sebagian

lokasi kawasan Tanah Suci, yang menyempai nadzar berjalan kaki ke

Makkah. Sedangkan jika dia benradzar hendak berjalan kaki ke selain

Tanah Suci seperti padang Arafah, sejumlah miqat ihram, dan

sebagainSn, maka dia tidak harus memenuhi nadzar tersebut dengan

menunaikan ibadah haji dan ummh. Dan kedudukan nadzar tersebut

seperti nadzar hendak menunaikan amal perbuatan 5nng mubah.

Dernikian juga dia bemadzar hendak mendatangi sebuah masjid

selain ketiga masjid tersebut, maka dia tidak harus mernenuhi nadzamln

dengan mendatangi masjid tersebut. Dan apabila dia bemadzar hendak

mengerjakan shalat di masjid tersebut, maka dia hanya harus memenuhi

nadzar shalat tersebut tidak harus mendatangi masjid tersebut dengan

berjalan kaki. Di rnanapun dia mengeriakan shalat, itu telah cukup untuk

memenuhi nadzar shalat tersebut. Karena, shalat tidak harus dikerjakan

di sebuah tempat khusus tidak di ternpat ydng latq. Sehingga dia han5n

hanrs mernenuhi nadzar shalat, tidak harus memenuhi nadzar tempat

shalatr5n.

Sepengetahuan kami fidak ada perbedaan pendapat dalam

persoalan tersebut .kecuali pernyataan dari Al laits, karena dia

mengatakan, "Kalau seseorang bernadzar hendak'meng"j"k , shalat

atau puasa di sebuah lokasi tertenfu, maka dia harus mernenuhi

nadzamya dengan mengerjakan shalat atau puasa di lokasi tersebut. Dan

kalau dia bemadzar hendak berjalan kaki ke sebuah masjid, maka dia

hanrs rnemenuhi nadzam5ra dengan berialan kaki ke rnasjid tersebut."
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Ath-Thahawi menyatakan, "Tidak ada seorangpun fuqaha' yang

sepakat dengan pemyataannya tersebut. Ha[ itu karena Nabi #
bersabda, 'Janganlah kamu bersusah payah melakukan perialanan

kecuali mmuju figa masjid; Masjidil Hamn, masjidkq ini (masiid Nabawi)

dan Masjidil Aqsha'." (Muttafaq'Alaihl.

Kalau berjalan kaki ke masjid yang sangat jauh harus dia penuhi,

maka dia telah membawa lari onta funggangannya menuju masjid

tersebut. Alasan lain, suatu ibadah tidak harus dikerjakan di ternpat

tertentu tidak di tempat yang lain. Sehingga tidaklah sama mengerjakan

ibadah untuk memenuhi nadzamya dengan mengerjakan ibadah yang

memiliki tujuan mendekatkan diri kepada Allah (tanpa dinadzari). Oleh

sebab itu ibadah yang memiliki tujuan mendekatkan diri kepada Allah

tersebut Udak wlib dia penuhi sebagai akibat dari nadzamya.

Berbeda dengan kasus kalau seseorang bemadzar hendak

menunaikan suatu ibadah pada hari tertenfu (Senin misalnya), maka

mengerjakan ibadah pada hari tersebut hukumnya wajib bagi dirinya.

Karena, Allah telah meletakkan masa dan waktu tertenfu unfuk

beribadah kepada-Nya. Namun, Ailah tidak pemah meletakkan tempat

dan lokasi tertentu untuk beribadah kepada-Nya. Ditambah lagi seiumlah

nadzar itu harus dikembalikan pada sejumlah ketentuan asli 5nng dimuat

dalam sumber hukum syara'. Jadi, yang ditenfukan dalam ibadah

hanyalah soalwaktu bukan soal tempat.

Pasal: Apabila seseor.rng bema&ar hendak berialan
kaki ke Baitullah &, dia tidak bemiat melakukan ibadah

apapun dengan nadzamya, dan fidak pula menenfukan amal

ibadah yang dia nadzari, maka pemyataan nadzar tersebut

dituiukan pada Baitullah AI Haram secara khusus. Karena,

mengunjungi Baitullah merupakan tuirrur utamanya bukan amal ibadah
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yang lain. Dan penyebutan kata "Baitullah" secara mutlak difujukan

pada Baitullah itu sendiri bukan selain Baifullah, menurut kebiasaan

png dipakai dalam s5nra'. Sehingga penyebutan nadzar tersebut yang

bersifat muflak dituiukan pada Baitullah.

Pasal: Apabila seseoftmg bemadzar hendak berjalan
kaki ke Masjid Nabi $ atau Masiidil Aqsha, maka memenuhi

nadzamya dengan berjalan kaki ke kedua masjid tersebut hukumnya

wajib baginya. Dernikian Malik, Al Auza'i, Abu Ubaid, dan Ibnu Al

Mun&ir berpendapat. Dan ini adalah salah safu dari dua pendapat

Imam Spfi'i.

Dalam pendapat 5nng lain, Syafi'i meriyatakqn, "Aku tidak

pemah mendapatkan keterangan tentang ka,r,lajiban berjalan kaki ke

kedua masjid tersebut. Karena amal kebajikan dengan cara mendatangi

Baitullah hukumnya fardhu, sdangkan amal kebajikan dengan cara

mendatangi kedua masjid ini hukum4n sunah".

Menurut lorni, nadzar tersebut sesuai dengan sabda Nabi $,
"Janganlah kamu bercusah palnh melakul<an peqialanan kecuali manuju

tiga masjid; Masjidil Hamm, masjidku ini (masjid Nabawi) dan Masjidil

Aqsha'."

Alasan lain, masjid tersebut adalah salah safu dari tiga masjid

tersebut, sehingga berjalan kaki ke masjid tersebut hukumnya wajib

sebab nadzar tersebut. Sekalipun fidak memiliki sumber hukum

mengenai ka,vajiban tersebut, sama seperti menjenguk omng sakit dan

menghadiri jenazah. Di samping itu sebab nadzar ini dia wajib

mengerjakan shalat di ternpat yang dia datangi sebanyak dua rakaat.

Karena tujuan nadzar tersebut adalah melakukan amal ibadah

yang memiliki tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan menunaikan

perintah Allah. Dan hal tersebut hanya akan bisa terpenuhi dengan cara
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mengerjakan shalat. Karena nadzamla tersebut menyimpan fujuan

tersebut.

Sama seperti seorang yang bemadzar hendak berjalan kaki ke

Baifullah dia wajib menunaikan salah satu dari dua ibadah tersebut (haji

atau umrah). Dan bemadzar hendak mengerjakan shalat di masjid

tersebut sama seperti bema&ar hendak berjalan kaki ke masjid tersebut,

sarna seperti bemadzar hendak menunaikan salah safu dari dua ibadah

tersebut (haji atau umrah) di Masjidil Haram, seperti bemadzar hendak

berjalan kaki ke Masjidil Hamm.

Abu Hanifah menyatakan, "Dia tidak harus mengerjakan shalat

di tempat tertenfu sebab nadzar tersebut; karena sesuafu yang tidak

memiliki landasan hukum dalam syara' hukumnya tidak wajib sebab

dinadzari; dengan bukti nadzar shalat di seluruh masjid lainnya."

Menurut kami sudah sesuai dengan keterangan yang

diriwayatkan, "Bahwasanya Umar rfr[ bertanya, 'wahai Rasulullah

sesungguhn5ra aku pemah bemadzar pada masa jahiliyah hendak
beri'tikaf semalam di Masjidil Haram?','lalu Rasulullah $ bersabda,

' Penuhi nadzarmu." (Mutbfaq'Alaih).

Alasan lain, shalat yang dikerjakan di ketiga masjid tersebut lebih

utama dibanding shalat yang dikerjakan di selain ketiga masjid tersebut,

berdasarkan sabda Nabi $,

q*b *tA p $G a*)-.1 ei>e
?t:Fr 1*[it't1ir;

"shalat di masjidku (mas{ Madinah) *LOrn O"l, auri p"a,
sqibu shalat di selain masjidku kquali di Masjidil Haram." (Muttafaq

Alathl.
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Dan telah diriuayatkan dari Nabi S, "Shalat di Masjidil Hannt
sebm dengan shalat serafus rtbu kali'. Ketika nadzar hendak berjalan

kaki ke masjid tersebut menyimpan keutamaan dan amal ibadah yang

menriliki tujtnn mendekatkan diri kepada Allah, maka berjalan kaki ihr

hukumn5n wajib sebab nadzar tersebut.

Sarna seperti kasus kalau dia bernadzar hendak mernperbanlnk

mernbaca AI Qur'an. Argumentasi ynng telah mereka kernukakan batal

kasus nadzar menunaikan ummh, karena ummh mmj'adi

wajib sebab dinadzari, padahal umrah tidak wajib menunrt metrer(a-.

Pasal: Tatkala seseoftmg bemadzar shalat di Masjidil
Haram, maka shalat di selain Masjidil Haram fidaHah
mencukupi unfuk memenuhi keunjiban nadzamSn. Karena

Masjidil Haram adalah rnasjid yang paling utama dibanding masjid

lairunya, masjid terbaik, dan masjid Snng paling banlnk pahalan5n bagi

oftmg lnng mengerjakan shalat di Masjidil Haram tersebut.

Hal itu dihratkan dengan keterangan Sang diriurayatkan oleh

Jabir, "Bahwasanyra seseoftrng bangkit berdiri pada saat penaklukan

kota Makkah, lalu dia berkata, 'wahai Rasulullah aku sesungguhngra

pemah bemadzar jika Allah mernberimu kernenangan, aku hendak

mengeriakan shalat di Baitul Maqdis, seban5;ak dua mkaat.', beliau

menjawab, 'shalatlah di sini (Masjidil Hanm), kemudian dia mengulang

kembali kepada beliau, lalu beliau menjaraab, 'shalatlah

di sini Masjidil Harunl, kemudian dia mengulang kernbali

pertanyaann5ra kepada beliau, lalu bdiau menjawab, 'shalatlah di sini

Masjidil Hamn), kernudian dia mengulang kernbali pertanyaanryn

kepada beliau, lalu beliau menjawab, 'tetsemh kamu." (FIR. Abu Daud

dan Ahrnad).
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Redaksi lengkapnya adalah, "Demi Dzat 5nng jiunku bemda di
tangan-Nga, kalau seandainSa kamu mengerjakan shalat di ski (Masfiil

Hamm), maka shalat tersebut telah mencukupi unfuk memenuhi

nadarmu sebagai pengganti sernua shalat gng hendak d*erjakan ai
hitul Maqdis."

Apabila seseorang bemadzar hendak mendatangi Masjidil Aqsha

dan shalat di dalamnya, maka shalat di Masjidil Aqasha dan di Masjid

Madinah telah mencukupi unfuk memenuhi kewajiban nadzamya,

karena masjid Madinah lebih utama dibanding MasjidilAqsha.

Apabila dia bemadzar shalat di Masjid Madinah tersebut, maka

mengerjakan shalat di Masjidil Aqsha Udaklah mencukupi untuk

memenuhi keurajiban nadzamya, karena Masjidil Aqsha kalah istimeura

dibanding Masjid Madinah. Pembahasan ini telah dikemukakan dalam

bab I'tikaf.

PasaL Apabila dia membatalkan (fidak memenuhi
perslaratan sah ibadah haji) haii lpng dinadzari dengan cara
berjalan kald, maka wajib mengqadhainya dengan cara berjalan kaki,

karena mengqadha haji mekanismenln harus sesuai dengan karakteristik

haji yang dikerjakan pada waktunp. Akan tetapi jika dia kehabisan

waktu untuk menunaikan ibadah haji, maka segala ibadah yang

dikerjakan sesudah wuquf seperti mabit di Muzdalifah, mabit di Mina,

dan melontar jumrah gugu, dan dia langsung melakukan tahallul ummh,

serta meneruskan haji yang batal tersebut dengan cara berjalan kaki

sampai dengan dia melakukan tahalluldari haji yang bataltersebut.

L857 Masalah: Abu Al Qasim berkata: Tatkala
seseorang bemadzar hendak memerdekakan seorang budak
(nqabahl, maka seorang budak tersebut adalah jenis budak
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yang dapat mencukupi unfuk memenuhi suafu kewajiban,

kecuali dia bemiat memerdekakan jenis budak tertentu.

Maksudnya adalah, tidaklah mencukupi unfuk memenuhi

ke',uajiban nadzamya kecuali budak mukmin yang bersih dari cacat Snng

mengganggu aktivitas kerjanya, yaifu budak yang mencukupi unhrk

kafarat.

Karena pernyataan nadzar png muflak harus diletakkan sesuai

dengan ketenfuan yang telah diketahui dalam sumber hukum syara', dan

yang wajib menurut sumber hukum sSara'ketenfuannya harus demikian.

Ini adalah salah satu dari dua pandangan para pengikut madzhab S5nfi'i.

Sedangkan pandangannya png lain adalah, "unfuk memenuhi

kewajiban nadzamya dia cukup mernerdekakan budak apapun, apakah

ifu budak bersih dari cacat maupun png cacat, muslim maupun kafir;

karena'sebutan budak mernuat sexnua jenis budak tersebut."

Menurut kami, nadzar yang mutlak itu harus diletakkan sesuai

dengan ketentuan yang telah diketahui dalam sumber hukum syara',

yaitu jenis budak yang harus dipenuhi dalam kafarat.

Sedang argumantasi yang telah mereka kemukakan terbantah

dengan nadzar berjalan kaki ke Baitullah Al Haram, karena. nadzar

tersebut tidak diletakkan sesuai dengan'ketenfuan yang mana sebutan ifu

memuahrya.

Sementara jika dia bemiat memerdekakan budak tertenfu, maka

unfuk memenuhi ke'wajiban nadzamyn cukup dengan memerdekakan

budak dengan jenis apapun, karena dengan niaforya tersebut dia

menegaskan sesuatu 5nng terucapkan yang memuat kemungkinan lain.

Apabila seseoftmg bemiat memerdekakan budak dengan

menyebut nama budak tersebut, maka budak yang dia niati dianggap

mencukupi unfuk mernenuhi kamjiban nadzamya, sesuai dengan alasan
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yang telah kami jelaskan, yakni nadzar Snng mutlak dibatasi dengan niat,

seperti halnya dibatasi dengan indikasi tertenfu yang terucapkan.

Ahrnad menyatakan dalam kasus seseorang yang bemadzar

memerdekakan budak tertenfu, lalu budak tersebut meninggal sebelum

dia memerdekakannya, "Dia wajib mernbayar kafarat sumpah, dan tidak

wajib memerdekakan budak 5nng telah meninggal tersebut."

Karena budak yang telah meninggal ini merupakan sesuatu yang

mana dia telah kehilangan kesernpatan unfuk memerdekakannln, sesuai

dengan hadits Uqbah bin Amir. Dan merujuk pada ketentuan inilah aku

berpendapat dalam kabus budak 1Bng tidak bisa dijumpai dan yang sulit

untuk didapatkan

Pasal: Tatkala seseomng bemadzar hendak menyernbelih

herpah hadyu (he{ ran yang dipersernbahkan unfuk tanah Haram dan

disembelih di sana) yang bersifat mutlak, maka fidaklah cukup untuk

memenuhi kalajiban nadzamln keuali her,ran yang cukup btnt
berkurban. Demikian Abu Hanifah dan Syafi'i dalam salah satu dari dua

pemptaannlp berpendapat.

Karena nadzar yang mutlak diletakkan sesuai dengan ketenfuan

png telah diketahui dalam sumber hukum syara'. Apabila dia telah

menenfukan haruan hady, dengan ucapan atau niatr5n, maka heuran

hadyt yang telah dia tentukan ifu orkup unfuk memenuhi karajiban

nadzamSa, baik berukuran kecil ataupun besar, baik yang kuat ataupun

yang lernah

Karena kesemua jenis heunn itu dapat disebut hadyr.Nabi $
bersabda, "Siap 5ang bffingkat ftntuk menglndiri shalat Jumbt)

dalam rentang waktu 5nng kelima, naka seakan-akan dk menbei
hadiah sebutir telor.'
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Mengapa kami mengalihkan nadzar yang mutlak kepada
ketenfuan yang telah diketahui daram sumber hukum syara,, karena
ketenfuan syara' itu lebih kuat dibanding sebutan tersebut. Sebagaimana
kasus kalau seseorang bernadzar sharat, maka shalat yang berdasarkan
ketentuan syara' ihrlah yang harus dia penuhi, bukan shalat s&ara
etimologi.

Apabila seseo*ng berkata, "Mempersembahkan seekor herpan
lang gemuk dan besar dari jenis onta atau sapi wajib bagiku terhadap
Allah", atau dia birrkata, "seekor kambing", maka minimal hauan grang

mencukupi dari jenis hev,ran tersebut yang telah dia tenfukan unjib dia
penuhi.

Jadi, apabila dia bemadzar hendak mernpersembahkan seekor
heruran yang gemuk dan besar dari jenis onta, maka mempersembahkan
onta betina (naqah) (onta yang sudah masuk umur enam tahun)dan onta
jantan (hmalt (onta yang masuk urnur enam tahun). Apabila dia tidak
mendapati her,van yang gemuk dan besar dari jenis onta, maka dia boleh
menggantinya dengan jenis sapi, lalu apabila dia tidak mendapatinya,
maka dia boleh menggantingra dengan tujuh ekor kambing.

Karena nadzar tersebut diletaklon sesuai dengan ketentuan grang
telah diketahui dalam sumber hukum sSrara'. Dalam sumber hukum
syara' telah ditetapkan ketenfuan bahwasangra sapi dapat menggantikan
posisi onta, demikian juga tujuh ekor kambing.

sehingga apabira dia berniat mengeruarkan hadiah sapi atau
kambing sementara dia mampu mengeluarkan hadiah berupa heu,ran
yang gemuk dan besar dari jenis onta, Ar eadhi berpendapat,
"Mengeluarkan hadiah hanran tersebut tidak cukup unfuk
menggantikannya". Inilah pendapat png ditegaskan secara langsung
dari Syafi'i.
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Sedangkan ketentuan hukum yang ditetapkan madzhab AI

Kharq, menyatakan bolehnya mengeluarkan heuran hadiah tersebut.

Karena dia menyatakan, "Siapa yang dikenai kewajiban menyembelih

hewan yang gemuk dan besar dari jenis onta, lalu dia menyembelih tujuh

ekor kambing, maka penyembelihan fujuh ekor kambing itu cukup

sebagai gantinya."

Sementara apabila nadzamya dia niati menyembelih hewan yang

gemuk dan besar dari jenis onta, maka hanya ada safu pandangan

pendapat yaifu halan jenis lainnya tidak cukup sebagai gantinya selama

masih mendapati her,r,ran yang gemuk dan besar dari jenis onta tersebut.

Karena onta itu wajib akibat dia menetapkannya sebagai ker,vajiban

(dengan nadzamya tersebut).

Berbeda dengan kasus ketika dia bemadzar secara mutlak, maka

herr,an yang gemuk dan besar dari jenis onta tersebut bisa dialihkan ke

onta sesuai dengan ketenfuan yang telah diketahui dalam sumber hukum

syara'. Ketenfuan yang diketahui dalam sumber hukum syara' terkait

he',van dari jenis onta adalah sapi dapat mengganti posisi onta tersebut.

Sedangkan apabila dia niat hetr.ran yang gemuk dan besar dari

jenis onta atau jenis lainnya, madzhab ini memberikan kepastian hukum

bahwasanya selain her,van yang gemuk dan besar dari jenis onta atau

jenis lainnya tidak dapat menggantikan posisinya, sama seperti seluruh

hewan yang dinadzari lainnya

Demikian juga jika dia menegaskan dalam nadzamya deng3n

menyebutkan hev,ran yang gemuk dan besar dari jenis onta, misalnya dia

berkata, "Mempersembahkan onta betina (naqah) (onta yang memasuki

umur enam tahun)wajib bagiku terhadap Allah".

Ada kemungkinan boleh menggantinya dengan hewan yang

gemuk dan besar dari jenis sapi ketika tidak mendapatinya, karena

her,r,ran tersebut telah ditentukan sebagai hudyu menurut ketenfuan
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syam', sedangkan hadyt menurut ketenfuan syara'boleh diganti dengan

jenis harr.ran yang lain.

Pasal: Apabila seseorErng bemadzar menyembelih
hewan hadyu, maka dia urajib mengantarkannya sampai ke
sejumlah orang miskin yang ada di tanah suci (Al Haram).
Karena nadzar her,rran hadyt secam mutlak memberikan kepastian

hukum demikian. Allah & berfirman, "..., sebagai hadjad gng dibvn
satnpi ke l<a'bah,..." (Qs. Al Maa-idah [5]: 95).

Apabila dia menyebutkan barang tertenfu dalam nadzamln,

misalnya dia berkata, "Aku hendak mempersembahkan seekor kambing,

sehelai kain, gandum, atau emas', maka jika barang tersebut termasuk

barang yang dapat dipindahkan, maka barang tersebut harus dibawa ke

tanah suci (Al Haram), lalu dibagi-bagikan ke sejumlah penduduk miskin

tanah r""i ru Haram).

Sementara jika barang bulon termasuk bamng yang dapat

dipindahkan, contohnSn dia berkata dalam nadzamSn,

"Mempersembahkan rurnahku ini, tanahku, atau batang pohonku ini
wajib bagiku terhadap Allah", maka bamng tersebut harus dijual dan

Karena dia tidak mungkin mernpersembahkannya dalam benfuk

barang; sehingga barang tersebut harus ditukar dengan penggantinla.

Telah diriwayatkan dari lbnu Umar, "Bahwasanya seseomng pemah

bertanya kepadanyra tentang seorang wanita yang bemadzar hendak

mempersembahkan sebtnh rumah, lalu dia menjawab, 'Hendaknya dia

menjual rumah tersebut dan menyedekatrkan uang hasil penjualannln ke

sejumlah penduduk miskin tanah suci (Af Haram)."

Dernikian juga, kalau barang gnng dinadzari sulit untuk dibawa,

seperti sebatang kap besar !,ang berat, maka hendaknya .dia
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menjualnya, karena hal ifu lebih menguntungkan bag, sejumlah

penduduk miskin daripada membawanya dalam benfuk barang.

Apabila barang yang dinadzari termasuk barang yang tidak sulit

untuk dibawa, namun dia tidak dapat membagikannya sendiri, dan dia

perlu menjual barang tersebut, maka harus mempertimbangkan hal yang

paling mengunfungkan bagi sejumlah penduduk miskin dalam menjual

bamng tersebut di negaranya, atau membawanya unfuk dijual di sana (di

tanah suci), dan jika kedua mekanisme ifu sama saja, maka barang yang

dinadzari itu boleh dijual di tempat manapun yang dia kehendaki.

Pasal: Apabila seseorirng bemadzar hendak
mempersembahkan hewan hadyu ke selain Makkah,

contohnya Madinah, dan sejumlah kawasan terluar dari wilayah kaum

muslimin yang berbatasan langsung dengan wilayah kaum kdfir (afs-

tsughu), atau dia hendak menyembelh hadyu di kawasan selain Makkah

tersebut, maka dia wajib menyernbelih hetu.ran tersebut, membawanln ke

lokasi tersebut, dan membagi-bagikan herpan hadyu tersebut dan daging

heuan sembelihan tersebut ke sejumlah penduduk setempat.

Kecuali, di kawasan tersebut ada sesuafu yang mana nadzar

tidak dibolehkan dipersembahkan untuknya, contohnya gerela, berhala

dan sejenisnya, yakni segala hal yang diagungkan oleh kaum kafir atau

oleh selain mereka, yang tidak boleh dragungkan seperti pohon besar,

kuburan, bafu besar, sumber air atau perkara sejenis lainnya.

Hal itu dikuatkan oleh hadits png diriwayatkan oleh Abu Daud,

dla berkata, "Seseorang pemah bema&ar pada masa hidup Rasulullah

$, hendak menyembelih onta di Bumnah6, lalu dia datang menemui

Nabi $, Iantas Nabi $ bertanya, 'Apakah di sarp ada sebuah berhala

63 Dataran tinggi png berada di batrk sumber air dekat kawasan pantai.
(Mukm Al Buldan,l/ 505).
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dari sejumlah berhala kaum jahiliah 5ang biasa disembah?, mereka

menjawab, 'tdak ada', beliau bertanya kembali, 'Apakah di sana

terbiasa dilangsungkan perayaan hari raya dari sejumlah hari ra5n

mereka?', mereka mdnjawab, 'fidak ada', Rasulullah bersabda,

'Penuhilah nadzarmu-

Alasan lain,' nadzamya tersebut mengandung manfaat bagi

sejumlah orang fakir di kawasan tersebut dengan mendatangkan daging

tersebut ke hadapan mereka, dan penyembelihan onta ini adalah bentuk

ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga amal ibadah

tersebut harus dia penuhi.

Seperti kasus kalau dia bernadzar hendak bersedekah kepada

mereka. Apabila temlata di sana diternukan sesuafu Snng telah kami

sebutkan, maka nadzar tersebut tidak dibolehkan, sesuai dengan saMa

Nabi $, "Apakah di sana ada sehah bqhala abu pem5aan hari m5a

dan sejumlah hari nga mqel<a?'. Hal ini menegaskan bahumsanya jika

temSrata di sana ditemukan hal tersebut, maka pasti beliau melarangnya

unhrk mernenuhi nadzamln.

Alasan lain adalah, di ddarn nadzar ini mengandung

pengagungan terhadap tempat 5rang mana Allah fidak menyrruh

mengagungkannya, yang menyerupai pengagungan kaum kafir terhadap

sejumlah berhala, sehingga nadzar tersebut haram, seperti

menyernbah berhala.

Oleh sebab itu, Rasulullah S melaknat orang-oftmg lang
menjadikan kuburan sebagai masjid (ternpat yang diagrmgkan) dan

menyalakan sejumlah lampu peneftrngan di kubumn. Beliau bersaMa,

"Santoga Allah melalmat kaum Yahudi gng merfiadil<an kubumn pm
nabi dari keturunan mqe,l<a sehgi masjid (tqnpt gnq diagunglanl.

Beliau menyuruh menjauhi perbuatan lrang serupa dengan apa yang

mereka perrtuat.
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Berdasarkan tersebut, nadzar menyalakan lilin,

lampu minyak zait, dan hal-hal lang sempa lainnya, unfuk tempat-

tempat yang terdapat sejumlah kuburan, hukumnya tidak sah. .

Pasal: Apabila seseoftmg bemadzar menyembelih heuran di

Makkah, maka nadzar tersebut sarna seperti nadzar mempersembahkan

herruan hadyt ke Makkah, karena nadzar yang mutlak harus diletaLkan

sesuai dengan ketentuan Fng telah diketahui dalam sumber hukum

syara'. Dan ketenfuan 1ang diketahui dalam sumber hukum syam' dalam

persoalan penyembelihan hewan png wajib dilangsungkan di Makkah

ialah mernbagi-bagikan daging heunn tersebut di Makkah.

1858 Masalah: Abu Al Qasim berkata: Tatkala
seseoriang bemadzar puasa sebanSnk safu bulan yang
dimulai seiak si fulan tiba dari bepergian, lalu dia tiba pada
hari pertama bulan Ramadhan, maka puasanya seban5pk
safu bulan ifu cukup unfuk Ramadhan dan nadzamya.

Secara leteml penlptaan Al Khiraqi (Abu Al Qasim bin Umar bin

Al Husain bin AMullah Al lGiraqi) tersebut menegaskan, bahwasanya

nadzar puasa ini hukumn5ra sah, akan tetapi puasanya cukup untuk

nadzar tersebut dan puasa Rarnadhan. Ini adalah przndapat Abu Yusuf.

Dan ketenfuan ini analogi Snng menjadi pendapat Ibnu Abbas dan

Ikrimah.

Karena, dia bemadzar puas€r pada waktu tertenfu, dan dia

menunaikan ptftrsa sebanyak mtu bulan pada waktu tersebut. Al Qadhi
berkata, "Secara leteral pemyataan Al l(himqi tersebut mehegaskan

bahunsanya nadzar tersebut fidak sah, karena nadzamya bertepatan

dengan tibanl6 masa dimana dh tnrus menunaikan puasa pada masa
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tersebut, sehingga nadzamya tidak sfr, seperti kasus lialau dia

bemadzar puasa Ramadhan."

Al Qadhi berkata, "Yang shahih menurutku ialah sahnyra nadzar

tersebut; karena dia bernadzar hendak menjalankan perintah ibadah

kepada Allah, yang secara umum dapat dia penuhi, sehingga nadzar

tersebut hukumnya sah. Sama seperti kasus kalau dia bemadzar puas

yang bertepatan dengan bulan Sya'ban."

Berdasarkan keterangan tersebut, hendaknya pertama-tama dia

menunaikan puasa Ramadhan, kernudian dia mengqadha puasa nadzar

dan membayar kafarat. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu

Bakar.

Ja'far bin Muhammad telah meriwayatkan dari Ahrnad, "Dia

wajib mengqadha (puasa nadza4fl." Pemyataan Al Khimqi, "Rtasanya

cukup untuk puasa nadzar tersebut dan puasa Rarnadhari" menjadi bukti

yang menegaskan bahwa nadzar tersebut menunrhrya sah hukumnya,

kalau tidak senpcam ihr, maka puasanlp tidak cukup untuk puasa

nadzam5n.

Abu Al Khaththab telah meriwayatkan dari Ahmad tentang kasus

seseomng yang bemadzar hendak menunaikan ibadah haji, padahal dia

masih mempunyai karajiban haji fardhu, "Maka hendaknya dia mernulai

ihmm untuk memenuhi nadzamSn, rnaka haji tersebut iatuh sebagai haji

fardhu, dan dia fidak dikenai kar,rajiban yang lain". Ini seperti

pemyataan Al l(himqi.

Ikrimah pemah meriwa5ptkan dari hnu Abbas tenteing kasus

seseomng yang bemadzar hendak menunaikan ibadah haji, dan dia

belum pemah sama sekali menunaikan ibadah haji fardhu, "Haji tersebut

cukup untuk kedua haji tersebut (na&ar haji dan haji fardhu)".

Diriwayatkan dari lkrimah, "Bahwasanya dia pemah ditanln

persoalan tersebut, lalu dia menjarffab, 'Dia dianggap menunaikan haji

@ - Al Mughni



nadzamya dan haji yang menjadi rukun Islam- Ceritakan pendapat

kalian kepadaku, kalau seseorang bernadzar hendak mengerjakan shalat

sebanyak empat rakaat lalu dia mengerjakan shalat Ashar, apakah shalat

tersebut cukup untuk mengganti shalat Ashar dan nadzar?, Ikrimah

berkata, 'lalu aku menuturkan pendapatku pada Ibnu Abbas." lalu Ibnu

Abbas berkata, 'Kamu telah mengambil kepufusan hukum 5nng tepat

dan sangat baik."

Ibnu Umar, Anas dan Urwah menyatakan, "Dia harus memulai

haji yang menjadi rukun Islam terlebih dahulu, baru kemudian dia

menunaikan haji unfuk memenuhi keunjiban nadzamya." Hikmah

sahnya nadzar tersebut ialah kauajiban membayar kafarat akibat tidak

memenuhi nadzamya, dan kalau dia tidak bemiat haji untuk memenuhi

kewajiban nadzamya, maka dia berkewajiban mengqadhainya.

Berdasarkan keterangan tersebut, kalau nadzamya bertepatan

waktunya sama dengan sebagian bulan Ramadhan, dan sebagian yang

lainnya ada kalanya masuk di bulan sya'ban dan ada pula masuk di

bulan Syawwal, maka dia harus berpuasa sejumlah hari y.ang berada di

luar Ramadhan dan menyempumakan puasa untuk menggenapkan

puasa Ramadhan.

Apabila seseorang berkata, "Puasa Ramadhan wajib bagiku

terhadap Allah", maka berdasarkan analogi dari pemyataan Al Kharqi,

nadzamya sah dan cukup unfuk menunaikan dua ka,vajiban tersebut,

dan dia wajib membayar kafarat jika dia membatalkannya. sedangkan

berdasarkin pemyataan Al Qadhi, "Tidak sah nadzamya". Pemyataan

terakhir ini adalah pendapat madzhab Syafi'i, karena puasanya tidak sah

unfuk memenuhi keurajiban nadzamya, sehingga menyenrpai puasa

pada malam hari.

Sedang menumt kami, bahvrnsan5n nadzar tersebut merupakan

pemyataan sumpah, sehingga nadzar yang bertepatan dengan unktu
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menunaikan kamjiban Spng lain (puasa Ramadhan) hukumnln sah,

sekaligr-rs menetapkan mernba5nr kafarat. Seperti bersumpah

atas nama Allah.

Pasa[ Ada dua riurayat lrang diriuaSntkan dari Ahmad

tentang kasus seseora,ng yang bemadzar hendak

menunaikan ibadah haii tahun ini, padahal dia unjib
menunaikan haji yang meniadi rulsrn Islam. Perbma'haji yang

menjadi rukun islam ifu orlnrp unfuk memenuhi ka,trajiban haji yang

menjadi rukun Islam sekaligus untuk mernenuhi keruajiban nadzamya.

Abu Thalib telah mengtrtip riwayat tersebut.

Rivn5at Kdua nadzarnya sah sekaligus menetapkan kauajiban

haji selain hafl lpng menpdi rulnrn Islam, rnaka dia mernulai

menunaikan haii SnnS menldi nrkun Islam terlebih dahulu, baru

kernudian dia menunaikan haii yans menpdi na&amya.

hnu Manshur telah mengutip riwaSnt tersebut. Karena kedua

jenis haji tersebut adalah dua ibadah Fng unjib dengan dua sebab 5nng

berbeda, sehingga salah saturrya frdak gugur dengan menunaikan lenis

haji yang lain. Sarna see€rti losus kalau seseomng bemadzar hendak

menunaikan dua kali ibadah haii.

Mal$ud tampak dari pendapat png pertama ialah bahunsan5n

dia bemadzar menunaikan srnfu ibadah dalam u/akfu tertenfu, dan dia

telah menunaikan ibadah tersebut tepat pada wakhrnya, sehingga kasus

tersebut menyempai l6$rs lohu seseorang berkata, "Berptrasa

Ramadhan uajib bagiku terhadap Allah."

PasaL Apabila seseorang berkata, 'Berpuasa

seban5Tak satu butan uraiib bagilnr terhadap Allah-', lalu dia
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bemiat menjalankan puasa bulan Ramadhan unfuk
memenuhi kewajiban nadzamya sekaligus kewajiban puasa

Ramadhan, maka puasa tersebut tidak mencukupinya, karena bulan

Ramadhan adalah ka,rnjiban berdasarkan ketentuan Allah &.

Sernentara itu nadzamya tersebut memberikan kepastian hukum

kanajiban menjalankan puasa sebangnk satu bulan yang lain, sehingga

puasa dua bulan tersebut wajib dengan dua sebab yang

berbeda. Salah safungn tidak cukup meunkili dengan menjalankan jenis

ka,r.rajiban yang lain. Sama seperti kasus kalau seseorang bemadzar

hendak mengerjakan shalat sebanyak dua rakaat, maka shalat Shubuh

fidaklah mencukupi baginya untuk memenuhi kewajiban nadzamya

sekaligus unfuk memenuhi kau.rajiban shalat Shubuh.

1859 Masalah: Abu Al Qasim Al Khar+ berkata:
Tatkala seseorang bemadzar hendak berpuasa pada hari si

fulan tiba dari bepergian jauh, lalu dia tiba pada hari raya

Idul Fiffi atau Idul Adha, maka dia tidak boleh berpuasa
pada hari tersebut, bahkan dia harus berpuasa pada hari
yang lain sebagai penggantinya, dan dia wajib memba!/ar

kafarat seperti kafarat sumpah.

Secam garis besar maksud pem5ntaannya adalah, apabila

seseorang bemadzar hendak berpuasa pada hari si fulan tiba dari

bepergian jauh, maka nadzamya sah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah

dan salah satu dari dua pernyataan pendapat Imam Syafi'i.

Dalam pemyataan yang lain, dia berpendapat, 'nadzamya tidak

sah, karena dia tidak dapat menjalankan puasa nadzdmya sesudah

terpenuhinya persyaratan tersebut, sehingga nadzamSa tidak sah, sama

seperti kasus kalau dia berkata, 'Menjalankan puasa safu hari sebelum
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hari dimana dia tiba sehabis bepergian pada hari ini wajib bagiku

terhadap Allah."

Menurut kami, hari kedatangan si fulan ifu adalah suafu masa

dimana seseorang sah menjalankan puasa sunah, sehingga nadzamya

hendak berpuasa pada hari tersebut hukumnya sah. Seperti kasus kalau

dia memasuki pagi hari dalam kondisi menjalankan puasa sunah, dia

berkata, "Menjalankan puasa safu hari dimana aku sedang puasa sunah

ini wajib bagiku terhadap Allah."

Pernyataan pendapat mereka, "dia tidak dapat menjal:inkan

prgga nadzamya, ..." tidak benar, kadang dia mengetahui bahwa hari di

rnana si fulan tiba sehabis bepergian, sebelum kedatangannya, lalu dia

bemiat menjalankan puasa hari ifu sejak malam hari, karena kadang dia

wajib menjalankan Sesuatu yang tidak dapat dia jalankan, seperti anak-

anak yang menginjak usia balig di tengah hari di bulan Ramadhan, atau

wanita haid yang suci di tengah hari di bulan Ramadhan.

Kami tidak bisa menerima analogi mereka tentang hal tersebut

jika analogi ifu terbukti benar, namun tidak lepas dari lima kategori

kasus.

Pertama; dia mengetahui kedatangan si fulan sejak malam hari.

L-aiu dia bemiat menjalankan puasa pada hari kedatangannya, dan hari

tersebut adalah hari dimana dibolehkan menjalankan puasa nadzar,

sehingga puasanya sah dan cukup untuk memenuhi keurajiban

nadzamya, karena dia telah memenuhi nadzamya.

Kduq si fulan datang tepat pada hari raya Idul Fitri atau

hari raya Idul Adha. Bila demikian, maka riwayat dari Ahmad dalam

masalah ini beragam, antara lain diriwayatkan darinya, "Dia tidak boleh

berpuasa pada hari raya tersebut, harus mengqadhainSn dan membayar

kafarat". Sekelompok ulama telah meriwayatkannya dari Ahmad. Dan
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pemyataan ini menjadi pendapat mayoritas para pengikut madzhab

kami, dan menjadi madzhab Al Hakam dan Hamad.

Riwayat kedua; dia harus mengqadha prrasa tersebut pada hari

yang lain, dan tidak wajib membayar kafarat. Pemyataan ini menjadi

pendapat Al Hasan, Al Auza'i, Abi Ubaid, Qatadah, Abu Tsaur, dan

salah safu pendapat Imam Syafi'i. Karena puasa wajib sebab nadzar

tersebut wakfunya telah habis, maka dia wajib mengqadhainya. Seperti

kasus kalau dia meninggalkannyra karena lupa, dan dia wajib membayar

kafarat, karena syara' telah melamng berpuasa pada hari raya tersebut,

sehingga stafusnya seperti orang yang dipaksa.

Dari Ahmad diriwayatkan riwayat ketiga, "Apabila dia berpuasa

pada hari raya tersebut, puasanya sah". Pemyataan ini menjadi

madzhab Abu Hanifah, karena dia telah memenuhi ka*rajiban puasa

yang dia nadzari, sehingga kasusngra serupa dengan kasus kalau dia

bernadzar amal perbuatan maksiat, lalu dia mengerjakannya.

Kesimpulan dia tidak wajib mernbayar kafamt karena nadzar puasanya

ifu bertepatan dengan hari dimana puasa di hari tersebut hukumngra

haram, sehingga akibat hukumnya adalah harus membayar kafarat.

Sedangkan kesimpulan tidak wajib membayar kafarat, dan tidak

pula mengqadhainya, dianalogftan dengan orang yang bemadzar

hendak mengerjakan amal perbuatan maksiat. Pemyataan ini menjadi

pendapat Malik dan salah satu pendapat Imam Syafi'i dengan cara

menganalogikan dengan nadzar amal perbuatan maksiat.

Sedangkan argumentasi pemlntaan Al Kharqi, "Bahwasanya

nadzamya dihukumi sah", karena dia bemadzar dengan nadzar yang

mana pada umumnya dia dapat mernenuhinya, sehingga nadzamya sah.

Seperti kasus kalau nadzar puasanya bertepatan dengan hari selain hari

raya.
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Dia tidak dibolehkan berpuasa pada hari raya, karena sumber
hukum syara' menghammkan puasa pada hari raya tersebut.

Karena, nadzar yang wakfunya bertepatan dengan hari raya
tersebut menyerupai datangnya masa haid, dan dia wajib mengqadha,
karena nadzar tersebut adalah nadzar yrang sah. Dan waktu berpuasa
nadzar telah hilang karena ada halangan tertenfu (bertepatan hari raya
yang diharamkan berpuasa), dan dia wajib membayar kafarat karena
kehilangan kesempatan menunaikan puasa nadzar tepat pada wakfunya.
sama seperti kasus kalau dia kehilangan kesempatan menunaikan puasa
nadzar akibat menderita sakit.

Apabila waktu memenuhi puasa nadzamya bertepatan dengan
tibanya masa haid atau nifas, maka kasus nadzar tersebut sama seperti
kalau nadzamya bertepatan dengan hari mgra Idul Fihi atau hari raya Idul
Adha. Hanya saja puasa pada masa haid atau nifas tidak sah tanpa ada
perbedaan pendapat, baik dalam madzhab ini (Hanbali) maupun di
kalangan ulama lainnya.

Kefigq si fulan datang tepat pada hari dimana puasanya
hukumnya sah. sementara seorang yang bema&ar puasa pada hari
tersebut tidak berpuasa, maka dalam kasus ini ada dua riwayat.
Perbmq dia wajib mengqadha puasa nadzar tersebut dan membayar
kafarat. Karena, dia bemadzar puasa nadzar yang sah, sementam dia
tidak pemah memenuhi nadzamya. sehingga dia wajib mengqadha dan
membayar kafarat seperti seluruh amal ibadah yang dinadzari lainnya.

Kesimpulan bahwa dia tidak wajib mambayar kafarat. Dan ini
adalah pendapat Imam syafi'i. Alasannya ialah, dia meninggalkan puasa

5nng dinadzari karena ada suafu halangan.

Rivuagt Kdu4 dia tidak unjib mengqadha puasa nadzar
tersebut dan tidak pula karuajiban lainnya. pemyataan ini menjadi
pendapat Abu Yusuf, kalangan msionalis dan Ibnu Al Mundzir.
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Alasannya ialah si fulan ifu datang tepat pada masa di mana puasanya

dinilai fidak sah, maka dia tidak dikenai ka,vajiban apapun, sama seperti
kasus kalau si fulan datang tepat pada malam hari.

Keantp\ si fulan datang tepat pada saat seorcng yang
bemadzar sedang berpuasa, maka kedudukan puasanya tidak lepas dari
puasa sunah atau fardhu. Maka apabila puasa sunah, Al eadhi
menjawab, "Hendaknya dia meneruskan waktu yang tersisa dari
puasanlra, serta memperbaharui niatrSa unfuk mernenuhi kavajiban
nadzamya, dan puasa tersebut cukup baginya, tidak wajib mengqadha
dan tidak pula membaSnr kafarat."

Pemyataan ini menjadi pendapat Abu Hanifah. Karena dia dapat
menjalankan puasa safu hari, yang sebahagiannya sunah dan sebagian
sisan5n adalah wajib. sama seperti kasus kalau dia bemadzar di tengah-
tengah puasa sunah dengan menyelesaikan pu.rs€l pada hari tersebut.
Dan sebab kewajiban puasa itu hanln terpenuhi dalam sebagian hari
tersebut.

Al Qadhi menufurkan kernungkinan lain 5nng berbeda yaifu, "dia
wajib mengqadha puasa nadzar tersebut dan memba3ar kafamt.",
karena puasa nadzar itu mempakan pue*a png wajib diialankan,
sehingga puasa nadzar tdak sah dengan memulai niat dari siang hari,
sama seperti mengqadha pu.Ea Ramadhan.

Abu Al Khaththab telah menuturkan kedua kernungkinan ini
dalam dua riwayat. sedangkan menurut Imam Slafi'i, dia hanla uajib
mengqadha puira saja. seperti kasus kalau si fulan tiba tepat saat dia
dalam kondisi png dikhawatirkan dapat menghilangkan nyawanya.

Kami juga merniliki kesimpulan yang sarna dengan Imam Syafi'i.

Sedangkan apabila pu.Ea png sedang dijalaniqa tersebut prnra
wajib, rnaka ketenfuan hukumnSla sarna seperti ketenfuan hukum
rnasalah sebelumnp. Dan kami telah menjelaskannSla. Apabila si fulan
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datang tepat saat dia sedang menahan diri dari makan minum, namun

dia tidak bemiat puasa, dan tidak pula melakukan perbuatan 5nng
membatalkan puasa, maka ketenfuan sama seperti ketenfuan

hukum bagi seorang yang berpuasa sunah.

Kelinq si fulan tiba pada rnalam hari,. maka dia tidak dikenai

karajiban apapun, menunrt pendapat mereka sernua, karena dia tidak

datang tepat pada hari tersebut dan tidak pula pada waktu dimana

puasa tersebut dihukumi sah.

Pasal: Apabila seseorirng berkata, "Puasa pada hari
ra37a ini wajib bagiku terhadap Allah", maka pem3ntaan ini
ialah nadzar hendak mengerjakan perbuatan malsiat, png
wajib bagi seorang 5nng bemadzar tersebut membaSnr kafarat, tidak
yang lainnya

Hanbal telah mengutip riwapt tersebut dari Ahrnad. dalam

kasus ini ada riwayat lain png berbeda 5nifu, dia wajib mengqadha

puasa dan membayar kafamt, seperti masalah Sang telah dikemukakan.

Namun riwayat pertarna ialah pendapat 5rang shahih, lnng telah

dikernukakan oleh Al Qadhi. Karena pemyataan seperti ini adalah'

nadzar (ranj| mengerjakan perbuatan maksiat. Sehingga fidak

menetapkan akibat hukum berupa mengqadha puasa tersebut, seperti

seluruh kemaksiatan lainqn.

Berteda dengan masalah sebelumnya, karena dia sama sekali

tidak memiliki niat mengerjakan perbuatan maksiat, dan png terjadi

hanplah ketepatan wakfu yang bersamaan. Sedangkan dalam kasus

nadzar di sini terdapat unsur kesengaiaan mengerjakan perbuatan

maksiat melalui nadzar, sehingga nadzar sama sekali Udak sah, dan

termasuk ke dalam pernyataan Nabi $, "Tidak ada nadzar (nng wajib

dipenuhi) dalam mengerpkan perbuatan maksiat".
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Sedangkan kesimpulan tidak ada ka,rajiban apapun atas dirinya

sesuai dengan afuran lnng dimuat dalarn nadzar maksiat dalam
p€rnbahasan terdahulu.

Apabila s€orang uranita bernadzar hendak berpuasa setama

masa haid atau masa nifas dirinln, maka dia wajib memba3nr kafamt

tidak ada kamjiban 5png lain, dan sepengetahuanku dalam kasus

nadzar ini fidak ada perbedaan pendapat Snng diriwayatkan dari para

pengikut madztrab kami.

t86O Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqr berkata:
Apabila kedatangan si fulan bertepatan dengan satu dari
beberapa hari Taslpiq , maka dia harus berpuasa sehari dari
hari-hari Tasyriq tersebut menurut salah safu dari dua
riwa5Tat dari Abu AMullah Rahimahullah. Sedanglon riurayat
lain, dia fidak boleh berpuasa sehari dari hari-hari TagTriq
tersebut, dan berpuasa pada hari yang lain seb4gai
penggantinSTa, serta memba3nr kafarat seperti kafarat
zumpah.

Beragam riwaSat diriuagatkan dari Ahmad Rahimahullah

mengenai puasa pada hari-hari Tasyriq unfuk memenuhi kamjiban
nadzar. Kami telah menjelaskan hal tersebut dalam pembahasan puasa.

Apabila kita meqntakan, oBerpuasa pada hari Tasyriq unfuk mernenuhi

keurajiban nadz.ar hukumryn sah, rnaka dia harus berpuasa pada hari-

hari Tasyriq tersebut dan puasanya cukup unfuk memenuhi keuajiban

nadzam5n".

Dan apabila kita meq;atakan, "Puasa pada hari Tasyriq Udak

sah, maka hukumryn sama seperti ketentuan hukum dalam kasus

seseoftmg lnng radzam5a bertepatan dengan hari rasy, darr

kaerangannya telah disampaikan. "
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Pasal: Apabila seseorang berkata, "Puasa pada hari kedatangan

si fulan wajib bagiku terhadap Allah selamanya", atau dia berkata,
"Puasa setiap hari Kamis wajib bagiku terhadap Allah selamanya.",

maka puasa tersebut wajib dia jalankan di masa yang akan datang.

Sedangkan kasus nadzar puam pada hari kedatangan si fulan

penjelasan afuran hukumnya telah dikemukakan. sementara hari yang

termasuk dari bulan Ramadhan tidak masuk dalam nadzamya tersebut,

karena Ramadhan tidak dapat dihindari unfuk memasukan puasa sehari

tersebut ke dalam bulan Ramadhan, dan dia tidak dapat menjalankan

puasa sehari tersebut unfuk memenuhi kar.rajiban selain Ramadhan.

Karena puasa tersebut tidak bisa dibenarkan.

Sementara berdasarkan pemyataan Al Kharqi, ada kemungkinan

hari tersebut yang menjadi bagian dari bulan Ramadhan masuk dalam

nadzamya tersebut, dan puasa yang dgalankannya cukup unfuk

memenuhi kewajiban puasa Ramadhan sekaligus unfuk memenuhi

ker,vajiban nadzamya.

Apabila kedatangan si fulan ifu bertepatan dengan hari mya, satu

dari hari-hari Tasynq atau masa haid, maka dalam kasus ini terdapat
beragam pendapat yang berbeda, yang telah dikemukakan.

Apabila dia mempunyai kauajiban puasa selama dua bulan

unfuk membayar kafarat zhihar atau puasa sejenis, maka dia harus

berpuasa selama dua bulan ifu khusus untuk membayar kafarat bukan

unfuk mernenuhi ke'arajiban nadzamya tersebut. Karena tatkala dia

bemiat puasa untuk memenuhi kar.rajiban nadzar dalam memulai puasa

dua bulan tersebut, maka keberurutan puasa menjadi terputus, sehingga

dia tidak mampu unfuk membayar kafarat.

Jadi, lika terjadi demikian, maka dia harus mengqadha puasa

nadzamya dan membayar kafarat, karena dia tidak menjalankan puasa

l

l
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nadzar tersebut padahar dia dapat memenuhi kerr.rajiban nadzamya,
karena ada suafu halangan.

Berbeda dengan hari-hari yang masuk daram buran Ramadhan.
Karena, hari-hari tersebut tidak termasuk dalam nadzamya, karena dia
tidak bisa menghindar unfuk memenuhi keurajiban puasa pada hari-hari
tersebut. sedang dalam kasus di sini, hari-hari tersebut terhindar unfuk
memasukan puasa kafamt ke daram hari-hari tersebut. Tidak ada
perbedaan antara keberadaan nadzamya terjadi sebelum keuajiban
kafarat atau sesudahnya.

Karena hari-hari yang masuk daram buran Ramadhan, puasa
pada hari-hari tersebut fidak sah unfuk memenuhi kauajiban nadzamya,
sementara hari-hari yang masuk dalam kafamt, puasanya sah unfuk
memenuhi ka,rajiban nadzamSn. Dan tatkala dia bemiat puasa pada
hari-hari tersebut unfuk mernenuhi keurajiban nadzamya, maka
keberurutan piasa kafarat menj,adi terpufus, dan pmsa hari-hari tersebut
cukup unfuk mernenuhi kewajiban puasa yang dinadzari.

Apabila sejumlah hari Snng banyak telah lewat dan dia belum
mengerjakan kamjibanngn, rnaka dia hanya memba5rar satu kafarat
unfuk semuan!^. Lalu ketika dia sudah mernba5nr kafarat, kernudian
wakfunya telah lev,rat dan dia belum mengerjakan suafu ke*rajiban
sesudah mernbayar kafarat tersebut, maka dia wajib membalnr kafarat
unfuk png kedua kalinya,

Ahmad telah menegaskan ketenfuan tersebut secara rangsung.
Karena dia men5atakan dalam kas,s seseorang yang bemadzar puasa
sebanyak beberapa hari, raru dia jatuh sakit, "Apabila dia terah
membayar kafarat unfuk yang pedama, kemudian sesudah ifu dia
meninggalkan puasa, rnaka dia harus membayar kafamt rain Sang
berbeda. sernentara jika dia belum mernbayar kafamt unfuk yang
pertama, rnaka cukup membayar safu l*farat. Dan nadzar tidak seperti
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sumpah yang ketika dia melanggar dan telah membayar kafamt, maka

gugurlah sumpah tersebut dari dirinya."

Kesimpulan bahwa ketika seseorang telah mernbayar kafarat

sekali, maka dia tidak wajib membaSnr kafarat lain 5nng berteda, karena

nadzar seperti sumpah, dan menyertrpai sumpah, serta akibat hukum

ka,vajiban membayar kafamt dalam nadzar karena pemyataan sumpah

tersebut, sementam sumpah tidak menetapkan lebih dari satu kafamt.

Jadi, tatkala dia telah kafarat sumpah, rnaka dia tdak

wajib merrbayar kafamt lain ynng berbeda akibat sumpah tersebut,

demikian juga dengan nadzar. Berdasarkan ketenfuan ini, ketika

wakfunya telah ler,uat dan dia belum mengerjakan suafu keunjiban, lalu

dia membayar kafamt unfuk menufupi keurajiban tersebut, kernudian

unkfunln telah lewat dan dia belum mengerjakan stntu kanrajiban Snng

lain, maka dia hanrs mengqadhainya tanpa disertai kamjiban mernbaSnr

kafamt, karena ker,vajibarnkafamt 5nng kedm, fidak ada tetrs q/ara' lang
menegaskan secara langsung mengenai hal tersebut, Uma', dan dalil

qiyas, dan tidak mungkin menetapkan kamjiban kafamt tersebut tanpa

ada landasan hukum 11ang jelas.

PasaL Tatkala seseorang bernadzar hendak berpuasa

selama safu tahun tertenfu, maka bulan Ramadhan fidak
masuk dalam nadzamgra. Karena puasa selain Ramadhan tdak

dapat dibenarkan. Sehingga kasus tersebut menyerupai waktu malam.

Dua hari raya tidak masuk dalam nadzamya, karena Nabi $ melamng

berpuasa pada dua hari mp tersebut, dan puasa kedua hari mp
tersebut untuk memenuhi kauajiban nadzamya hukumryn fidak sah.

Sehingga kedua hari raya tersebut menyerupai bulan Ramadhan.

Driwayatkan dari Ahmad tentang kasus seseomng yang

bemadzar hendak berpuasa selama bulan Syawwal, "Dia harus
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mengqadha puasa unfuk hari raya ldulFitri dan wajib membayar kafarat

karena meninggalkan puasa tersebut".

Berdasarkan riwayat ini, dua hari raya dan hari-hari Tasyriq

masuk dalam nadzamya, karena hari-hari tersebut merupakan hari png
masuk dalam iumlah safu tahun. Namun, pemyataan pertama pendapat

yang ashah. Sedang dalam memenuhi puasa nadzar pada hari-hari

Tasyriq ada dua riwaSrat.

Apabila seseorcng bemadzar puasa selama safu tahun secam

mutlak, apakah puasa setahun itu wajib dia penuhi secam berturut-furut

atau tidak? Dalam masalah ini ada dua riwayat. Pethm4 uajib dia

penuhi secara berturut-furut, karena safu tahun yang mutlak difujulon
pada pelalsanaan puasa secara berturut-furut.

Berdasarkan riwayat ini afuran hukum mengenai safu tahun

yang mutlak ini sama seperti aturan hukum safu tahun yang telah

ditenfukan dalam hal sama-sama tidak memasukkan dua hari raya dan

bulan Ramadhan dalam safu tahun nadzar puasa tersebut. Sementara

dalam mernqruhi nadzar pada hari-hari Tasyriq ada dua riwayai.

Apabila dia memulai pu.rs.l satu tahun dari awal bulan, maka dia

harus menyelesaikan pu.rs.r sebelas bulan berdasarkan munculnya hilal

(bulan sabit tanggal safu, dua dan tiga) setiap awal bulan kecuali bulan

Syawwal, karena dia harus menyempumakannya dengan menghitung
jumlah hari, Karena dia tidak berpuasa sejak awal bulan $nwwal.

Apabila dia memulai puEsa satu tahun dari pertengahan bulan,

maka bulan tersebut dia sernpumakan dengan menghitung jumlah hari,

sedangkan sisanya berdasarkan munculnya hilal (bulan sabit tanggal

safu, dua dan tiga) setiap awal bulan, sesuai dengan ketemngan yang

telah kami kernukakan.

Riwa5at Kduq tidak wajib dia penuhi secara berturut-turut. Ini

adalah pendapat madzhab $nf i. Karena bulan 1nng terpisah-pisah
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dapat disebut safu tahun, karena nadzamya mencapai jurnlah satu

tahun, sehingga dia wajib menjalankan puasa sebanyak dua belas bulan

berdasarkan munculnya hilal setiap awal bulan, jika dia menghendaki,

dan jika dia menghendaki, maka dia boleh berpuasa selama satu tahun

ifu dengan menghitung jumlah hari.

Apabila dia memulai puasa selama safu bulan dari pertengahan

bulan tersebut, maka dia harus menggenapkannya sebanyak tiga puluh

hari, dan dalam kasus di sini dia tenfunSn berkawajiban menjalankan

puasa seban5nk dua belas bulan, karqra nadzar tersebut dapat

diletal''kan di tahun yang sama sekali tidak terdapat Ramadhan, dan

tidak pula terdapat beberapa hari !,a!g tidak dibolehkan untuk

menjalankan puasa, sehingga nadzamya diletakkan di hari yang mana

menjalankan puasa hukumnya sah.

Berbeda dengan kasus kefilo dia telah memastikan nadzar pada

tahun tertenfu. Seorang yang bernadzar serracam ini seperti orcrng yang

telah memastikan membeli suatu bamng melalui suatu transaksi, lalu dia

menemukan cacat pada barang tersebut, maka dia fidak berhak

menunfut pergantian barang tersebut. Kalau dia menjelaskan ciri-ciri

barang tersebut, kemudian dia menemukannya dalam kondisi cacat,

maka dia merniliki hak menunfut pergantian barang tersebut.

Bulan S5nwwal dihitung berdasarkan jumlah hari, karena dia

tidak mernulai puasa bulan syawwal sejak dari awal bulan syawwal.

Apabila dia berpuasa selama bulan Dzul Hijjah, maka dia harus

mengqadha sebanyak empat hari, baik jumlah harinya genap tiga puluh

hari atau kurang, karena dia memulai puasa bulan Dzul Hijiah sejak dari

awal bulan.

Menurut sebuah riwagnt, jika jumlah harinya kumng dari tiga

puluh hari, maka dia harus mengqadha sebanyak lima hari, agar dia

t
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menyexnpumakannya sebanlnk tiga puluh hari. Karena dia fidak

berpuasa Safu bulan s@am ufuh, sehingga menyerupai bulan Syawwal.

Apabila keberurutan pdaksanaan puasa meniadi persyaratan,

maka afuran hukum puasa safu tahun yang mutlak tersebut sama seperti

afumn dalam puasa safu tahun png telah ditentukan-

1861 Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila
seseoftmg bernadz.ar hendak berpuasa safu bulan berhrrut-
furut, namun dia tidak pemah menyebutkanryn secaftr

spesifik, tiba-tiba di sebagian bulan dimana dia sedang
melaksanakan na&ar puasanya, dia jafuh sakit, maka ketika
dia telah sembuh, dia boleh meneruskan kembali puasanlra
dan membayar kafarat seperti kafarat sumpah.

Namun apabila dia menginginkan, dia boleh
menunaikan puasa safu brilan secara berturut-furut, dan dia
fidak waiib membalnr kafarat. Demikian juga seorang
wanita tatkala bemadzar hendak berpuam safu bulan
berturut-furut dan di tengah pelaksanaan pu.rs.r nadzar
tersebut dia mengeluarkan darah haid.

Secam garis besar maksud pem5ataannya tersebut adalah,

apabila seseorang bemadzar puas berhrrut-turut tanpa menyebutkan

bulan tertenfu, kernudian di tengah pelaksanaan nadzar puasanya dia

meninggalkan puasa, maka masalah tersebut tidak lepas dari dda hal.

Pertama; dia meninggalkan puasa karena suafu halangan

contohnya haid, sakit dan halangan sejenis lainnya. Maka seoftmg yang

bemadzar serncam ini diberi kebebasan memilih antara memulai puas€l

dari awal dan tidak ada kalajiban apapun atas dirinya, karena dia telah

memsruhi puasa yang dinadzari sesuai dengan afurann5a, dan

menenrskan puasanya serta membayar kafarat, karena kafarat tersebut
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wajib karena dia meninggalkan puasa yang dinadzari, sekalipun dia

seorang yang lemah (untuk memenuhi nadzamya), hal ini berdasarkan

sumber hukum bahwa Nabi $ menyuruh saudara perempuan Uqbah

bin Amir memba5nr kafamt karena kelemahannya untuk berjalan kaki.

Alasan lain, nadzar tersebut seperti sumpah, kalau dia

bersumpah (demi Allah) dia benar-benar hendak berpuasa secara

berturut-turut, kemudian dia tidak menunaikannya secara berturut-furut,

maka dia dikenai kewajiban membayar kafarat.

Mengapa dia dibolehkan meneruskan puasa dalam kasus nadzar

di sini, alasannSra meninggalkan puasa karena ada suatu halangan secara

hukum tidak mernutus keberurutan puasa, terbukti kalau dia berbuka di

tengah menjalankan puasa dua bulan berturut-turut karena ada halangan

tertenfu, maka dia boleh meneruskan puasanya.

I-alu bila halangan tersebut membolehkan berbuka puasa

contohn5ra halangan karena bepergian, maka apakah halangan ifu

memufus keberurutan pelaksanaan puasa? Maka dalam masalah ini ada

dua pandangan pendapat yang mengernuka. Pqtama, halangan tersebut

memutus kebenrrutan pelaksanaan Puasa. Karena dia meninggalkan

puasa atas kemauannya sendiri. Kdua halangan tersebut tidak

mernufus keberurutan pelaksanaan puasa. Karena halangan itu adalah

halangan yang membolehkan berbuka puasa di tengah menialankan

puasa Ramadhan, sehingga menyempai halangan berupa sakit.

Kdua dia meninggalkan puasa bukan karena suafu halangan.

Maka seomng yang bemadzar semacam ini diharuskan memulai puasa

dari awal, dan dia tidak diwaiibkan membayar kafarat. Karena dia

meninggalkan keberurutan puasa yang dinadzari bukan karena suafu

halangan, padahal dia dapat memenutri koJ,rajiban nadzar puasanya

secara berhrrut-tunrt, sehingga dia tetap harus melakukannya.

s.
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Sama seperti kasus kalau dia bemadzar puasa di hari tertentu,
lalu dia menjalankan pu.rsa sebelum hari yang telah ditentukan.
Demikian penjelasan detail ini Syafi'i berpendapat kecuali dalam soal

kafarat, karena dia tidak menetapkan kalajiban kafarat dalam

meninggalkan amal perbuatan yang diriadzari, dan l<ami telah
menjelaskan landasan hukum tentang keurajiban kafamt tersebut.

PasaL Apabila dia telah menjalankan pu.rs.r safu bulan
sejak awal bulan, maka puasa tersebut cukup unfuk memenuhi
nadzar puasa safu bulan, baik bilangan harinya genap tiga puluh hari
atau kurang. Karena masa yang diapit oleh dua bulan sabit disebut satu

bulan.

Oleh sebab itu Nabi $ bersaMa, "futu bulan itu lanang
duapuluh sembilan harl'&. Apabila dia memulai puasanya seiak
pertangahan bulan, maka dia diharuskan berpuasa satu bulan

berdasarkan jumlah hari Snkni tiga puluh hari.

Hal tersebut sesuai dengan saMa Nabi $, "Bapwhh lalian
karena melihat bulan (hilal; bulan sabit), dan berbukatah btkn l<arqta
melihat bulan (hilal; bulan sabit), lalu apbila katian tatutup atretn, maka
sernpwnakanlah menjadi tiga puluh hari.'

lalu bila dia menjalankan puasa di bulan Syawwal, rnaka dia

diharuskan menyanpumakannya genap tiga puluh hari, karena dia
memulai puasanya sejak pertengahan bulan, dan apabila iumlahrya
kurang dari tiga puluh hari, maka dia harus mengqadha sebanlnk dm

64 At Bukhari ; bab shalat (1/ hadib no. 378), lihat catatan pnggim!,a. At-
trmidzi dalam bab puasa (3/ 590), An-Nasa'i dalam bab puasa (4/ 2130), Ibnu
Maph dalam bab Talak (1,/ hadits no. 2061), Ad-Darimi dalam bab puasa (2,2
1690), Malik dalam Al Muotnththa' (l/ 2861, Ahmad dalam Mtsmd miliknya
(1596, 1885).
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hari, sedang bila junrlahnya genap tiga puluh hari, maka dia harus

menyempumakan dengan menjalankan puasa safu hari.

Bila dia menjalankan puasa di bulan Dzul Hijjah, maka dia harus

meninggalkan puasa di hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyriq, dan

keberurutan puasanya tidak terpufus. Seperti kasus kalau seorang

wanita meninggalkan puasa sebab haid. Dia wajib membayar kafarat

serta mengqadha puasa sebanyak empat hari, jika jumlah harinya genap

tiga puluh hari, dan lima hari jika jumlah harinya kurang dari tiga puluh

hari.

Ada kemungkinan dia hanya diharuskan mengqadha sebanyak

empat hari sekalipun jumlah harinya kurang dari tiga puluh hari, karena

dia memulai puasa di bulan Dzul Hijjah sejak awal bulan, sehingga dia

hanya wajib mengqadha hari yang ditinggalkan dari bulan Dzul H{jah

tersebut, tidak ada yang lain.

Kalau seseorang berpuasa safu bulan sejak awal bulan, lalu dia

jafuh sakit di tengah menjalankan puasa satu bulan tersebut beberapa

hari yang lamanya dapat diketahui, atau di tengah pelaksanaan puasa

tersebut seorang perexnpuan tiba-tiba mengeluarkan darah haid,

kemudian dia suci kembali sebelum bulan tersebut habis, maka harus

mengqadha hari dimana dia meninggalkan puasa sesuai dengan jumlah

hari yang ditinggalkan, jika bulan tersebut genap tiga puluh hari. Apabila

bulan tersebut kumng dari tiga puluh hari, apakah dia diharuskan

menjalankan puasa sehari di bulan yang lain? Ada dua pandangan yang

mengemuka, sesuai dengan ketenfuan yang telah kami kernukakan

dalam pembahasan meninggalkan puasa pada hari raya dan hari-hari

Tasyriq.

Pasal: Apabila seseorang bernadzar puas safu bulan
lamanya, maka dia diberi kebebasan memilih antara berpuasa safu
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lulan berdasarkan penghifungan aunl bulan (hilal), yaitu memulainya

ejak awal bulan tersebut, maka puasanya cukup unfuk memenuhi

ralajiban nadzar puasa safu bulan larnangra, dan berpuasa safu bulan

lamanya dengan.menghitung iumlah hari yakni tiga puluh hari.

Apakah dia diharuskan menjalankan puasa safu bulan lamanya

ifu secara berfurut-furut? Dalam masalah ini ada dua pandangan yang

mengenruka. Pertana; dia diharuskan menjalankan puasa safu bulan

lamanya ifu secara berturut-furut. Pemyataan ini adalah pendapat Abu
Tsaur, karena penyebutan kata "safu bulan" mutlak memberikan

kepastian adanya keberurutan dalam pelaksanaannya.

Kdua dia tidak dihan:skan rnenjalankan puasa satu bulan
lamanya ifu serara berturut-furut. Pernlntaan ini adalah pendapat Imam
S5nfi'i dan Muhammad bin Al Hasan. Karena istilah "safu bulan" itu
dipenrntukkan bagi masa yang diapit oleh dua awal bulan sabit (hilal),

dan bagi masa yang lamanya tiga puluh hari.

Tidak dapat disangkal lagi bahr,rn menjalankan puasa selama tiga
puluh hari cukup unfuk memenuhi nadzar puasa satu bulan laman5ra.

Sehingga dia tidak diharuskan menjalankannya secara berturut-furut.
Sama seperti kasus kalau dia bemadzar puasa tiga puluh hari laman5n.

Sedangkan bila seseomng bema&ar puasa tiga puluh hari

lamanSla, maka dia tidak diharuskan menjalankannya secara berturut-

furut. Ahmad telah menegaskan ketenfuan ini secam langsung.

Telah diriwayatkan dari Ahmad dalam kasus seseorang lnng
berkata, "Puasa sepuluh hari wajib bagiku terhadap Allah", "Dia hanrs

berptnsa sepuluh hari lamanya s@ara berturut-funit."

Pemyataan Ahmad tersebut menegaskan adanln kaarajiban

berfurut-furut selama menjalankan ptr.E r yang dinadzari. Namun, para

pengikut madzhab kami benrsaha meletakkan pernyataan Ahmad
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tersebut khusus bagi orang yang menqaratkan adanya keberurutar

pelaksanaan puasa atau bemiat menjalankannya secara berurutan.

Karena kata "sepuluh hari" fidak memberi kepastian adanlrc

keharusan menjalankan puasa secara bertumt-furut, dan nadzar tersebut

tidak memberi kepastian adanSra keberurutan tersebut selarna fidak

dimuat dalam pemgataan atau niafoiya.

Sebagian mereka ada Snng mengatakan, "PemSataan Ahmad

dibiarkan sesuai dengan makna tel<sr3ra, dia diharuskan menjalankan

secam berurutan dalam memenuhi nadzar puasa sepuluh hari lamanya,

bukan dalam memenuhi nadzar tiga puluh hari lamanya. Karena tiga

puluh hari ifu sama dengan safu bulan, sehingga kalau dia bemiat

menjalankannya secara berturut-furut, pasti dia mengatakan 'satu bulan'
(bukan tiga puluh hari), jadi pengalihan satu bulan ke jumlah hari adalah

bukti yang menegaskan adanya keinginan menjalankan puasa s@ara

terpisah, berbeda dengan kata'sepuluh hari."

Namun yang shahih adalah dia diharuskan menjal

secara berturut-turut, karena ketiadaan bukti yang menqaskan adanya

pemisahan dalam menialankan puasa, tidak dapat dijadikan landasan

adanya keinginan menjalankan pu.rsa berturut-furut. Karena Allah &
berfirman dalam rnasalah mengqadha puasa Ramadhan, n..., Maka
(uajiblah bagtntn sebarypk hari 5ang ditinggalkan itu pda
had-hari Sang lain, ..." (Qs. Al Baqarah I2l: 1841. Dan Allah tidak

pemah menyebutkan menjalankann5n s@ara terpisah tidak pula secaftr

berturut-furut. Sepakat, bahwa kebenrrutan fidak wajib dalam

menialankan nadzar puasa sepuluh hari larnanp

Sebagian pengikut madzhab l<ami menyatakan, "Apabila

seseorcng bemadzar i'fikaf beberapa hari larnanya, maka dia diharuskan

menunaikannya secara berturut-tunrt, dan afuran tersebut fidak

diharuskan baginya dalam menjalankan nadzar puasa.
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Karena i'tikaf dalam prakteknya safu sama lain saling

berkesinambungan tanpa ada jeda wakfu yang memisahkan, berbeda

dengan puasa diselingi waktu malam, sehingga sebagian puasa terpisah

dari sebagian yang lain. Oleh karena ifu, bila seseorang bemadzar i'tikaf

dua hari lamanya berhrrut-furut, maka waktu malam masuk di

dalamn5n."

Namun menurut pendapat yarry shahihafuran hukumnya sama,

karena kar,ajiban tersebut kepastian menjalankannya berganfung

pemyataannya, dan pemyataannya tidak memberi kepastian adanya

keharusan menjalankan ibadah secara berturut-furut dengan bukti

nadzar puasa tersebut. sementara segala benfuk afuran umum yang

biasa terjadi yang telah mereka kemukakan tidak memiliki pengaruh

atau akibat hukum apapun.

Orang yang menyatakan, "dia diharuskan menunaikan i'tikaf

secam berhrrut-turut, maka dia dihanrskan menunaikan i'tikaf beberapa

malam yang berada di antam hari-hari i'fikaf. Sama seperti kasus kalau

dia bemadzar i'tikaf secam berturut-funrt."

Pasal: Tatkala seseorang bemadzar puasa beberapa

bulan lamanya secara berturut-furut, lalu dia memulai puasa

beberapa bulan tersebut seiak aunl bulan, maka puasa untuk

beberapa bulan tersebut berdasarkan penghifungan awal bulan cukup

memenuhi kewajiban nadzamya, tanpa ada perbedaan pendapat sama

sekali.

Sedang bila dia memulai puas.r beberapa bulan tersebut sejak

pertengahan bulan, maka dia harus menyempurnakannya dengan

hifungan hari dan bulan-bulan lainnya berdasarkan penghitungan awal

bulan. Pemyataan ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, dan salah safu dari

dua riwalnt dari Abu Hanifah. Sernentam riwayabrya yang lain, "Dia
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harus menyempumakan setnua bulan tersebut dengan jumlah hari", hal

tersebut pemah diriwa5ntkan dari Ahrnad, dan penjelasan kedua riwayat

tersebut telah dikemukakan.

1862 Mas,alah: Abu Al Qasim berkata: Tatkala

seseor.rng bernadzar hendak berprnsa safu bulan tertenfu
(Sp'ban misalnya), lalu dia meninggalkan pua-sa tappa ada

halangan apapun, maka dia hanrs memulai dari aual dan

wajib membayar kafarat seperti kafarat zumpah.

Secam garis besar rnaksud perngntaannSn adalah, Tatkala

seseorang bemadzar hendak berpuasa safu bulan 5nng telah ditentukan,

lalu di tengah menjalankan ptnsa safu buhn tersebut dia meninggalkan

puasa, maka masalah itu tidak terlepas dari dtn hal.

Pqhme dia meninggalkan puils.r tanpa ada halangan apaPun,

maka dalam masalah ini ada dua riwayat. Pqbrm, puasan!,a terpufus

dan dia diharuskan memulainla dari aunl. Karena pu.IsEt ifu mempakan

puasa yang wajib dijalankan s@ara berturut-turut sebab nadzar tersebut,

lalu buka puasa ifu mernbatalkan kebenrutan puasa tersebut, tanpa ada

halangan apapun. Sarna seperti kasus kalau dia adanp

kebemrutan puasa.

Berbeda dengan Rarnadhan, karena keberurutannyra ditetapkan

berdasarkan sumber syara', bukan sebab nadzar. Dalam kasus di sini,

dia telah berjanji menjalankan kamfban prnsa atas diriqp dengan

mekanisme tertentu, kernudian dia meleuntkann3n, sehingga kasus

tersebut menyerupai kasus kalau dia rnenqfam*an puas tersebut hanrs

dilakukan secara berturut-furut.

Ritmtat Kdua; dia tdak dihanrskan mernulai puasa dari awal

kecuali dia benar-benar menqBratl<an adan5Ta kebenrrutan dalam

berpuasa. Pemyataan ini adahh pendapat Imam SSpfi'i. Karena
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kamjiban berturut-turut ifu mempakan sesuatu yang fdak bisa dihindari
dengan cara menyatakanngra secam khusus, bukan sebab menjadi
persyaratan, sehingga buka puasa di tengah-tengah pelal$anaan puasa

safu bulan ifu fidak merrbatalkan kebenrrutan pu.$a tersebut, sama

seperti bulan Ramadhan.

Atasan lain, menrutai kernbali puasa dari aural sama artinya
meletakkan puasa pada waktu lnng tidak pemah dia tentukan, dan
mernenuhi nadzamya di luar unkfurqp. Meleuatkan sehari tanpa
melakukan puasa, tidak beraldbat hukum melewatkan hari-hari Snng lain

tanpa melakukan puasa.

Berdasarkan kaentuan tersebut, maka dia wajib membagnr

kafarat sebagai ganti buka puasanlp dan mengqadha sehari sebagai

penggantinya, sesudah dia menyelesaikan pu.rsa safu hrtan tersebut. Ini
analogr S7ang pallng tepat jika Alhh menghendaki.

Sedangkan berdasarkan riuayat pertarna, dia diharuskan

mernulai puasa dari awal, tepat setelah hari dirnana dia meninggalkan
puasa, dan tidak boleh m€nundanlra, karena sisa urakfu dari safu bulan

tersebut adalah masa !,ang ditarttrkan untuk menunaikan arnal ibadah

dinadzari, sehingga dia tidak bol€h m€ningga[Gn pu.xn dalam bulan ini,
disamping ifu dia dihanrskan kahmt karena dia meleuntkan
puasa hari ini lrang rnana dia telah meninggalkannya.

Kdu4 dia meninggalkan pu.tsa karena ada suafu halangan.

MalG dia boleh menenrskan puasanya 1nng tdah lenuat, mengqadha
(puasa 11ang ditinggalkan) dan menrbayar kafarat. Pernyataan ini adalah

analq1i Qryas madzhab ini.

Abu Al Khaththab menyatakan, 'Dalam rnasalah ini ada riv,rayat

lain Snng belteda, lraifu dia tidak wajib mernbapr lelarat.'! Pemyrataan

ini adalah madzhab Malik, q,afi'i dan Abu Ubaid. Karena amal ibadah

Fng dinadzari diletal:kan sesr.rai dengan ibadah png dftrtur oleh qrara',
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kalau dia meninggalkan puasa Ramadhan karena ada suatu halangan,

maka dia tidak diharuskan melakukan kervajiban apapun.

Menurut kami, waktu menunaikan nadzamya telah ler,vat dan dia

belum mengerjakannya, sehingga dia diharuskan membayar kafarat,

sesuai dengan perintah Nabi $ pada saudara perempuan Uqbah bin

Amir, "Dan suruh dia membajar kafarat . " Puasa nadzar

berbeda dengan puasa Ramadhan, karena kalau seseorang

meninggalkan puasa Ramadhan karena ada suafu halangan, maka dia

tidak wajib membayar kafamt kecuali dalam kasus hubungan intim di

siang hari dalam bulan Ramadhan.

Pasal: Lalu apabila dia mendadak gila di sepaniang

unktu safu bulan yang telah ditenfukan untuk menunaikan
nadzar, maka dia tidak dihanrskan mengqadha dan tidak pula

mernbayar kafarat.

Abu Tsaur menyatakan, "Dia diharuskan mengqadha, karena dia

terrnasuk kalangan orang yang cakap menjalankan peraturan hukum

pada saat menyatakan nadzamln ddn pada saat mengqadhainya,

sehingga dia diharuskan mengqadha puasa tersebut, seperti orang yang

jafuh pingsd.." ,
Menurut kami, dia tidak termasuk kalangan orang yang cakap

menjalankan perafuran hukum pada waktu terikat menjalankan

karajiban puasa tersebut. Sehingga dia tidak diharuskan

mengqadhainya, sama seperti kasus kalau gila itu terjadi di tengah

menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadhan. Apabila seorang

wanita mengeluarkan darah haid sepanjang masa yang telah ditenfukan

unfuk memenuhi nadzar, maka dia wajib mengqadhainya, sedang dalam

rrnsalah ko.r,rajiban mernbayar kafamt ada dua pandangan yang

mengernuka.
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Imam Spfi'i , "Wanita temsebut fidak wajib

membalBr kafarat", sernentara dalam rnasalah kamjiban mengqadha

ada dua pandangan. Pqfum u,anita tersebut tdak diharuskan

menunaikan nadzamla, karena puilstr pada rnasa haid tdak mungkin

dilakulon dan tidak terrnasrk ke dahm rnasa rndzar yang ditenfukan

wakfun1n, seperti nrasa hafol di buhn Ramadhan.

Sedang menurut IGmi, amal ibadah yang dinadzari diletakkan

sesuai dengan amal ibadah Fng se*lk aunl telah dhfur berdasarkan

sumber syara'. Dan kalau diil mengehnrtan darah haid pada masa

bulan Ramadhan, maka dia terilat kamfiban menggdhain5n, demikian

pula arnal ibadah yang dinadzad.

Pasal: I(alau seseoriang berkab, flbadah haii pada

tahun dimana aku hidup ini uraiib bagiku terhadap Allah',
hlu dia belum dapat menurnikan ibadah haii karena ada suatu halangan

atau kmena ahsan lainn5a, malra dir waiib meng$dha haji tersebut dan

mernbagar lofamt.

Ada kernungkinan hin Fitu dia fidak wafrb mernba5nr kafamt

kefika dia ditimpa halangan tertentu qpf i merqatakan, "Apabila dia

tertimpa kesulitan untuk ibadah haji karena tdak

terpenuhirya salah satu p€rqEmtan haji 1nng baiurnlah tujuh macam

tersebut, atau penguasa atau musrhnlp mdarangn!,a pergi haji, mal{a

dia tidak wajib mengqadha ha[. Dan apabila uba-fiba dia iatuh sakit,

atau salah menghitung Xmlah perslraratan, lupa, atau menunda-nunda

keberangkatan pergi haii, rnalo dia harus haji tersebut".

Sedang menurut kami, unkfu ha! FnS dinadzari telah ler,rnt dan

dia belum menunaikannlra, sehingga dia diharuskan mengqadha haji

tersebut, sama seperti kasus lohu dia Ffuh sakit. Alasan lain amal

ibadah yang dinadzari diletal:kan sesuai deqgan arnal ibadah yang seiak
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awal telah diafur berdasarkan sumber hukum syara'. Dan kalau waktu
amal ibadah yang sejak awal telah diafur berdasarkan sumber hukum
syara' telah ler,r,rat dan dia belum menunaikannya maka dia diharuskan

mengqadhainya, dernikian pula dengan amal ibadah yang dinadzari.

Pasal: Kalau seseor:rng bemadzar pu.ls.l safu bulan
tertenfu (Rajab misalnya), atau menunaikan haji pada tahun tertenfu
(2013 misalnSra) dan dia mengerFkan nadzar tersebut sebelum tiba
waktu yang ditenfukan unfuk mernenuhi karyajiban nadzar tersebut,

maka amal ibadah tersebut bdum mencukupi unfuk mernenuhi
ka,vajiban na&amya.

Abu Yusuf men5atakan, "arnal ibadah tersebut mencukupi unfuk
memenuhi ka,vajiban nadzam5n, sarna seperti kasus kalau dia
bersumpah (demi Allah) dia akan benar-benar melunasi keruajiban

utangnya kepada si fulan pada wakfu tertenfu, lalu dia melunasin5n

sebelum tiba wakfu yang telah ditenfukan unfuk melunasinSn."

Menurut kami, bahrr,rasaryra amal ibadah yang dinadzari harus
diletakkan sesuai dengan amal ibadah yang sejak awal telah diafur
berdasarkan sumber hukum sgrara'. Kalau dia berpuasa sebelum
Ramadhan tiba, maka puasa tersebut belumlah mencukupi unfuk
memenuhi kewajibannya, maka dernikian pula ketika dia menunaikan
puasa yang dinadzari sebelum tiba unkfu yang telah ditentukan untuk
menunaikanngn. Alasan lain, dia tidak menunaikan amal ibadah 5nng
dinadzari tepat pada wakfunga, sehingga amal ibadah tersebut belum
mencukupi untuk memenuhi kar,ajiban nadzamya, sama seperti kasus

kalau dia sama sekali belum pemah mengerjakan amal ibadah yang
dinadzari tersebut.
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1863 Masalah: Abu Al Qasim berkata: Apabila
seseorirng bemadzar hendak berpuasa lalu dia meninggal
sebelum sempat menunaikan nadzamlra, maka ahli waris
dari kalangan kerabatnln menggantikan posisinyra
menunaikan puas.r. Demikian juga semua nadzar yang ada
yakni nadzar hendak menjalankan perintah ibadah kepada
Allah.

Maksudnya adalah, apabila seseomng bemadzar haji, puasa,

sedekah, memerdekakan budak, i'fikaf, shalat dan lain sebagainya pkni
nadzar-nadzar hendak menjalankan perintah ibadah, dan dia meninggal
sebelum mengerjakan nadzamya, maka seseorang yang berstafus wali
boleh mengerjakannya unfuk menggantikan posisinya.

Diriwayatkan dari Ahmad dalam masalah shalat, "fiduk harus
mengerjakan shalat unfuk menggantikan posisinSa, karena shalat tidak
boleh diganti dengan alasan apapun. sedangkan seluruh amal ibadah
lainngra, wali boleh menggantikan posisingn, namun hat itu tidak wajib
atas diriqn, tetapi hal itu dianjurkan bagi dirinya sebagai bentuk adanln
jalinan hubungan kekeluargaan dengan dirinya dan berbuat kebajikan
terhadapnSa."

Demikian Ibnu Abbas memberi fatwa dalam masalah seordng

wanita yang bemadzar hendak berjalan kaki ke euba', ralu dia
meninggal, dan dia belum menunaikan nadzamya, ,,Agar putinya
berjalan loki menggantikan posisiny6"55.

Sa'id telah meriunyatkan dari Sufiyan, dari AMul Karim bin Abi
Umayyah, "Bahwasanya dia pemah bertanya kepada Ibnu Abbas
tentang na&ar yang harus dipenuhi ibunya, yakni nadzar i'tikaf, dia

65 Al Bukhari meriwayatkann!,a secara mu'allaq d,hlam Kibb Ar Aiman w:a An-
Nudzwr lll/ 5921, dan Mqlik menilainya sebagai tadits maushul dalam l/
Muvv:athtln' (2/ 4721, hnu Jarir berkata, "hnu Abi syaibah meriuraSratkannya
dengan sanad png slphih.".
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menjawab, 'Berpuasalah kamu menggantikan posisinya, dan

beri'fikaflah kamu menggantikan posisiny6. "66.

Sa'id bin Manshur Hata, Abu Al Ahwash menceritakan

kepada kami dari Ibrahim bin Muhajir, dari Amir bin Slnr'aib,

"BahwasanSa Aisyah pernah beri'fikaf untuk menggantikan saudara laki-

lakinln takni AMurrahrnan sesaat setelah dia meninggal."

Malik menSntakan, 'seseorang tidak boleh berjalan kaki turfuk

mernenuhi nadzar ses@ftrng, fidak boleh mengerlrkan shalat dan fidak

boleh menjalankan puasa menggantikan posisinya. Dernikian iuga

seluruh amal ibadah badaniah lainnya karena disamakan dengan shalat."

Imam Syafi'i men5ntakan, hanla ada safu pendapat, seorang ahli

waris boleh mengqadha haji menggantikan posisinSn, natnun fidak harus

mengqadha shalat menggantikan posisinya, dan tidak harus mengqadha

puasa menurut salah satu dari dua pendapat, dan memberi makan safu

oftrng miskin unfuk setiap hari menggantikan posisinya.

Karena lbnu Umar berkata, Rasulullah $ bersaMa,"Skp gng
meninggel dunk dan dk manpungi keowiibn Puaa atu bukn

lannn5a, maka hendaklah posisin5a dalam mernberi nnkan afu omng

miskin sebgai pengganti puasa sehari diganti." (HR. hnu Majah)

Kalangan ahli zhahir men5ntakan, "Mengqadhai nadzar tersebut

hukumnya wajib bagi walinya, berdasarkan indikasi yang terlihat dari

sejumlah hadits yang menjelaskan hal tersebut." Sedangkan jumhur

ulama menegaskan bahwa hal tersebut hukumnya tidak wajib bagi wali

kecuali hak 1nng berhubungan dengan kekayaan dan mayit tersebut

merniliki harta peninggalan.

66 Sa'id bin Manshur meriwayatkanryn dalam Sr.rnan miliknla (l/ .423/ ilm-
125).
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Perintah Nabi $ dalam masalah ini diletakkan pada perintah
sunah dan bersifat anjumn kebaikan, terbukti dengan ditemukannlp
sejumlah indikasi dalam hadits tersebut, di antaranya bahwasanya Nabi
$ menSamakan nadzar dengan utang, pelunasan utang mayit tidak
unjib bagi wali selama dia tidak meninggalkan harta peninggalan png
dipergunakan unfuk melunasi utang tersebut.

Di antamnya, ada seomng penanya bertanya kepada Nabi $,
"Apakah dia boleh mengelakan nadzar tersebut atau tidak?", lawaban
beliau beragam sesuai dengan keragaman kepastian hukum yang
difuntut dari pertanyaann5n tersebut.

Jadi, apabila kepastian hukum Snng difuntut dari pertanSnannya

tersebut tentang permintaan izin mengerjakan sesuafu (at ibahahl, maka
perintah dalam jawaban beliau memberi kepastian hukum ibahah.
Apabila pertanyaannya tentang seputar ketenfuan cukup dalam
menialankan ibadah,. geperti pertanSnan mereka, "Apakah kami
diperkenankan mengerjakan shalat di sejumlah kandang kambing?",
beliau menjawab, "shalatlah katian di sejumtah kandang kambing.'

Apabila pertan5nan merninta kepastian hukum wajib, maka
perintah dalam jawaban beliau mernberi kepastian hukum wajib, seperti
pertanFan pam sahabat, "Apakah kami boleh berwudhu dari sisa

rendaman onta?", beliau menjawab, "Berwudhulah karian dari sin
rendaltan onb." r

Pertanyaan seotang penanya dalam masalah kami ini adalah
tentang ketentuan cukup (atau tidak cukup), maka perintah Nabi $ agar

mengeriakan hal tersebut mernberikan kepastian hukum tersebut tidak
ada 5ang lain.

Menurut kami, dibolehkan pu.ls€t unfuk mayit sesuai dengan
hadits yang diriwayatkan oleh Aislph, "Bahwasanya Rasur"ilah &
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bersabda, 'Siap Sang meninggal dan dia meninggalkan katnjiban
puasir, maka tnlinW boleh berpuaa unfukrya."

Diriwayatkan dari hnu Abbas, dia berkata, "Seorang lelaki

datang menemui Nabi S lantas dia bertangra, 'wahai Rasulullah

sesungguhn5n ibuku telah meninggal, dan dia meninggalkan ka,uajiban

puasa saht bulan lamanya, apakah aku boleh berpuasa unfukn5a?',

beliau menjawab, 'Ap pendapbnu kalau ibumu meninggalkan

ketnjiban utang, apl<ah kamu adalah seorzng trang akan

melunasin5a? , dia mengiakannya, beliau bersabda, 'Utang kepda Allah

lebih berhak untuk dilunasi."

Dalam riwayat lain, hnu Abbas berkata, "Seorang wanita datang

menernui Rasulullah S, lantas dia bertanya, 'wahai Rasulullah

sesungguhnya ibuku telah meninggal dan dia meninggalkan kauajiban

puasa, apakah aku boleh berpuasa unhfinya?', beliau bertarrya,'Ap
pandapbnu kalau ibunu mainggalkan kemjiban utang apl<ah

ubng ifu tetap akan diltnasi unful<n5p?, dia mengiakannya,

beliau bersabda, 'Bqpuasalah kanu tntuk ibumu." (Muttahq 'Alaihf7.

Diriua5ratkan dari hnu Abbas, "Bahwasanya Sa'ad bin Ubadah

mernohon fatwa kepada Nabi $ dalam persoalan nadzar png uajib

dipenuhi ibunya, karena dia meninggal sebelum dia sernpat

menunaikannlra, lalu beliau mernberi fatwa kepadanya agar dia

menunaikannSra, jadi pmktek tersebut menjadi contoh sunah

sesudahnya."

Diriwayatkan dari hnu Abbas, "Bahwasanya seorang lelaki

datang menemui Nabi $, lantas dia berkata, 'Sesungguhnyra saudariku

bemadzar hendak menunaikan haji, dan dia benar-benar telah

meninggal', lalu Nabi $ bersabda,'I{alau dia meninggaltan kunjibn

6z Al Buktnri ; bab puasa (4/ hadits no. 1953) , Muslim dalan (2/ Lffi/ 80/tl,
Ahrnd dahm Mtsmdmiliknya (l/ 2fi1.
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ubng apakah kamu akan manjadi orang 5ang melunasin5a?, dia
mengiakannya. Beliau bersaMa, 'Lunasi (keunjiban) kepda Allah,
l<arqa katnjiban kepda Attah lebih berhak dilunasi." Keduanya
diriwayatkan oleh AI Bukhari6s.

Hadits ini tegas menyebutkan puasa dan haji, dan bersifat muflak
dalam nadzar, sedang selain yang telah ditegaskan dalam hadits tersebut
dianalqlilon dengan persoalan yang tetah ditegaskan dalam hadits.

Hadits Ibnu umar dalam soal puasa wajib berlandaskan sumber
hukum syara', dan tenfunln hadits tersebut harus diletakkan sesuai
dengan hadits tersebut dengan ca,=, menggabungkan antata kedm
hadits tersebut. Kalau diperkirakan terjadi kontradiktif, maka hadits-
hadits kanri ashah. lebih baqnk dan rebih tepat didahulukan. Jika halini
terbukti benar, maka png lebih tepat ahri warisnya boleh menunaikan
nadzar unfuknlp.

Namun, apabila ada omng tain yang bersedia menunaikan
nadzamln; rnaka ifu dinilai menorkupi unfuk menggantil*nnya
memenuhi ka,rrajiban nadzamla. Karena Nabi $ menitai nadzar mirip
dengan utang, dan menganalogikannyra dengan utang.

Alasan lain, keuajiban nadzar yang ditunaikan oleh ahli uaris
adalah benfuk tabamr'(kesiapan seomng mukalaf memberikan barang
atau jasa tanpa imbalan apapun dengan fujuan berbakti dan berbuat
baik), dan ofttng lain sama seperti ahli waris dalam tal tabamt,,
sekalipun nadzar dalam soal kekaSnan lnng berhubungan harta
peninggalannyra.

ee Al Bukhari meriwayatkannSn dalam pernbahasan sumpah dan nadzar (11,2
6698, 661991, Muslim (3/ ndzar/ lzool, An-Nasa'i daram pembahasan wasiat
dan Sumpah (7 / ltm. 27, 28)dan Ahrnad d^hm Musnad-iUt 

"1 
g/ 2lg, g7)l.
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Pasal: Apabila seseorang bernadzar hendak

melakukan thawaf (mengihri Baitullah) dengan keempat

anggota fubuhnya, maka dia waiib melakukan dua kali

thawaf (masing-masing tuiuh putaran).

Demikian Ibnu Abbas berpendapat, hal ini sesuai dengan hadits

yang telah diriua5ntkan oleh Mu'awi5nh bin Hudaij Al Kindi,

"Bahwasanya dia pemah datang menghadap Rasulullah $ bersama

ibunya yakni Kabsyah binti Ma'dikariba yang juga bibi dari Al Asy'ats bin

Qais, lalu dia (dalam naskah lain; Kabsyah binti Ma'dikariba) berkata,

'wahai Rasulullah $ sesungguhnya aku pemah bersumpah hendak

melakukan thawaf mengitari Baitullah dengan merangkak.', lalu beliau

bersabda kepadanya, 'Iakukanlah thawaf dengan kdua kakimu

sebanSnk dua kali masing-masing fuiuh putamn, tuiuh puAran unfuk

kdua tanganmu dan fu1:uh pubmn unfuk kedua kakimu-" Ad-

Daraquthni telah mempublikasikannSa melalui sanad PqJangannya

sendiri6g.

Ibnu Abbas menyatakan dalam kasus seorang wanita 5nng

bernadzar hendak melakukan thawaf mengitari Baitullah dengan

keernpat anggota tubuhnya, dia berkata, "Hendaknya dia melakukan

thawaf tujuh putaran untuk kedua tangannya dan fujuh putaran unfuk

kedua kakinya." (HR. Sa'id).

Analoginya dia hanya diharuskan melakukan thawaf sekali

dengan kedua kakinya, dan tidak diharuslon melakukan thawaf tersebut

dengan kedua tangannya, karena.thawaf dengan kedua tangannya ifu

tidak diatur dalam sumber sgrara', sehingga batal demi hukuni,

sebagaimana kasus saudara perernpuan Uqbah yang bernadzar hendak

menunaikan ibadah haji tanpa penutup kepala, lalu Nabi $ menyt-truh

dia menunaikan haji dan menufup kepalanya.

6e Ad-Daraqnthni; As.Sumn(2/ ZZ3/ LZgl.

I

I

I

I
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Ikrimah telah meriwayatkan, "Bahwasanya Nabi $ berada di

tengah bepergian, lalu saat pandangan beliau telah dekat, tiba-tiba ada

seormg wanita dengan rambut terurai, lantas beliau bersabda, 'Kalian

suruh dia menufup kepalatzy6."7Q.

Beliau pernah melintas bertemu dengan kedua orang pria yang
berangkulan jadi satu, lalu beliau bersabda, " lepaskan rangkulan kalian
berdua"Tl.

Dan kami telah menyampaikan hadits Abi Isra.il, yang

bemadzar puasa dan mengerjakan berbagai amal ibadah, lalu beliau
Nabi $ men5ruruhnya hanya mengerjakan puasa, dan melarangnln

unfuk menunaikan seluruh nadzamya 5nng lain. Apakah dia diharuskan
membayar kafarat? Ada dua pandangan yang dikemukakan dalam
masalah ini sesuai dengan keterangan yang telah dikemukakan. Apalagi
madzhab ini menyatakan harus membayar kafarat karena dia telah
menghilangkan karakteristik nadzamya, sekalipun tidak pemah diafur
dalam sumber hukum syara'. seperti kasus kalau pokok persoalan

nadzar ifu fidak pemah diatur dalam sumber hukum syara'.

Sedangkan argumentasi png dikemukakan pendapat pertama
adalah, karena seseorang gnng bernadzar thawaf dengan keempat
anggota tubuh, maka sesungguhnya dia telah bemadzar thawaf dengan
kedua tangan dan kedua kakinya, sehingga thawaf kedua diposisikan
sebagai pengganti thawaf dengan kedua tangannya.

Pasa} Apabila seseorang bemadzar puasa dalam
waktu '!/ang sangat lama, maka dia diharuskan memenuhi

_ 
70 Al Baihaqi meriwayatkannp dalam As-sunan (10/ 8o), dan Abdurrazq

dalam Al Mushannaf(8/ 4/;gl.
71 Ahmad meriwayatkannya dalam Musnad miliknyra (6214), Asy$aiLh

Ahmad Syakir mengatakan, "Sanad pqangannln shahih,,.
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nadzam5n. Bulan Ramadhan, hari-hari mya dan Tasynq tidak termasuk

dalam nadzam5n.

Jadi, apabila dia meninggalkan puasa karena ada suafu.halangan

atau alasan lainnla, maka dia tidak wajib. mengqadhain5a, karena rrnm
tersebut dihabiskan unfuk menjalankan pu.Ea yang dinadzari. Tetapi dia

dikenai ka,vajiban kahrat karena meninggalkannln.

Apabila dia diharuslon mengqadha puasa bulan Rarnadhan atau

puasa kafarat, dia harus mendahulukannya dibanding puasa radzar,

karena puasa bulan Rarnadhan atau puasa kafarat hukumrya unjib
berdasarkan sumber hukum .sgara'. Sehingga hanrs didahulukan

dibanding keurajiban yang telah dia tetapkan atas dirinyra, seperti

mendahulukan haji rukun Islam dibanding haji yang dinadzari.

Lalu ketika dia sudah terikat mernbalnr kafamt karena

dia meninggalkan puasa sehari atau lebih, dan kafaratnln berupa pu.rs€r,

maka ada kemungkinan tidak uajib berpuasa, karena fidak'mungkin

mernba5rar kafarat kecuali dengan meninggalkan puasa yang dinadzari,

sementara meninggalkannya menetapkan akibat hukum kauajiban

menrba5nr kafarat, sehingga hal tersebut mernunorlkan adanSn bsalsul
(pengulangan perbuatan tanpa ada ujung pangkalnya), sekaligus

meningSalkan puasa 3nng dinadzari secam total.

Ada kemungkinan tain, 5nitu r,rnjib membapr kafarat. Dengan

telah menunaikan kafarat tersebut tidak uajib membayar kafamt lrang
lain, karena meninggalkan puasa nadzar karena ada smfu halangan,

yang tidak menetapkan akibat hukum karajiban membayar kafarat.

Sehingga tidak mernunculkan adanln bsalsul (pengulangan pertuatan

tanpa ada ujung

Pasal, Benfuk pernlrata.rn na&ar contohnSa dia
berkata, 'Mengerjakan amal ibadah ini (puas misaln5p)

I
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waiib bagiku terhadap Allah". Apabila dia menyatakan, "Nadzar ini

wajib bagiku", dia juga terikat keuajiban memenuhi nadzar tersebut,

karena dia telah mengeluarkan pemptaan yang tegas dan konkrit

dengan menyebutkan kata "nadzar" tersebut.

Apabila seseorang menSntakan, "Jika Allah menyernbuhkanku,

maka puasa sebulan iamanya unjib bagiku", pemyataan ini juga disebut

nadzar. Apabila seseorang menptakan, "Berjalan kaki ke Baifullah

wajib bagiku terhadap Allah ", Ibnu Umar mengeltrarkan pemyataan

dalam kasus seseorang yang berkata, 'Berjalan kaki ke Ka'bah wajib

bagiku terhadap Allah", beliau mengatakan, "Pemyataan ini adalah

nadzar, maka hendaknya dia berjalan kaki."

Pemyataan serupa diriurayatkan dari Al Qasim bin Muhammad,

Yazid bin Ibmhim At-Taimiy, Malik dan sekelompok ulama lainnya.

Dalam masalah benfuk pemptaan nadzar ini terjadi perbedaan

pendapat dari Sa'id bin Al Mr-rsa147ab dan AI Qasim bin Muhammad,

karena pemyataan serupa dengan mereka telah diriwayatkan dari

mereka berdua, sementara dalam kasus seseorang yang menyatakan,

"Berjalan kaki ke Baitullah wajib bagiku" diriwayatkan dari mereka

berdua, "Pemyataan ini bukanlah pern5rataan apapun", kecuali dia

men5ntakan, "Nadzar berjalan kaki ke Baifullah wajib bagiku".

Sedang menunrt kami, kata "'ala5tjm" (wajib bagiku)

menunjukkan arti penetapan kannjiban yang dibebankan atas dirinya.

Jadi, tatkala dia menyatakan, "Berialan kaki ke Baitullah wajib bagiku"

maka dia telah menetapkan jalan kaki tersebut sebagai benfuk ka.ruajiban

yang dibebankan atas dirinp, sehingga dia terikat unfuk memenuhi

ko,,rrajiban tersebut, seperti kasus kalau dia menyatakan, "Amal

perbuatan itu adalah nadzar gang urajib bagiku". Wallahu alam.
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iAl',49,
PEMBAI{\SAI{ PERADILAN

Landasan hukum masalah al qadha '(penetapan hak orang lain

oleh hakim dengan cara menerapkan atau melaksanakan amar pufusan)

dan praktek pelaksanaannya adalah Kitab Al Qur'an, Ass-Sunnah dan

ijma'ulama.

l-andasan hukumnya dari Kihb Al Qur'an, Allah & berfirman:

:fr ,r$t 6.{t6,6'li,z''"1+ 6)e $3 Sr'4

4fr ,g ;"'oJ6'"$'r,l il,# e :4+i tiAi $l*;
@ ytrii i;'g:^ 6:i+7 tSti &

"Hai Daud, Sesungguhng lkmi mmjadikan kamu khalifah

(penguasa) di muka bumi, mala bqilah keputusan (perkam) di antara

manusia dengan adil dan ianganlah l<atnu mengikuti hawa nafsu, karena

ia akan menyesatkan kamu dari ialan Altah. Saunggwhryn oft,ng-orzng

Smng sesat dari jalan Allah al<an mendapt adzab Sang bemt, karqta

merel<a hari puhitungan." (Qs. Shaad [38]: 26).

Firman Allah:
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"Dan hendaHah kanu memufuskan pukam di antara mereka

menurut apa 5nng diturunkan Allah,..." (Qs. Al Maa-idah [5], 49).

. t o| ;.st$ 4 -/. ott! z2--. |/. 12 I oti1A'"r);&b;is;"6'$24--gr;fi JtG"riS
"Dan apabik mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-N5a,_

agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian

dari mereka menolak unfuk datang." (Qs. An-Nuur [24]: 481.

#t:,1. 6z6- Oili{4;, $
\#fr3 3*:5 c;t!. ; fu;fr e ii1- i'"i ;i;{.

"Maka demi Tuhanmu, merel<a (pada hakekafuzya) tidak bqiman
hingga mereka menjadikan l<amu hakim terhadap perkam 5nng mereka
percelisihl<an, kenudian mereka tidak mqasa dalam hati merel<a

sesuafu kebemkn terhadap puhtsan 5ang kamu beril<an, dan merel<a

menqima dangan sepenuhnSn." (Qs. An-Nisaa' t4]: 65).

Sedangkan landasan hukum dari As-Sunnah, seperti hadits yang
diriwayatkan oleh Amru bin Al Ash, dari Nabi $, bahwasanya beliau

bersabda, "Tatkala seoftng hakim baijtihad (menggali hukun), lalu dia

manganbil kepufumn hukum gng tepat, mal<a dia berhak memperolelt

dua pahala, narnun tatl<ala dia telah berijh'had lalu dia mengatnbil
kepufusan hukum gng salah, mal<a dia berhak metnperolelz safu
pahala." (Muttafaq'Alaih).
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Selain ayat dan hadits yang telah disebutkan, landasan hukum

masalah tersebut banyak dijumpai dalam sejumlah ayat dan hadits-hadits

yang lain. Para ulama kaum muslimin sepakat atas pemberlakukan

penegakan hukum dan memufuskan perkara di antara semua orcng.

Pas'al: Penegakan hukum (N Qadha ) termasuk amal

perbuatan fardhu kifayah. Karena perkara hukum di antam

manusia tidak akan lurus (terselesaikan) tanpa ada penegakan hukum.

Sehingga penegakan hukum itu hukumn5n wajib bagi mereka. seperti

hulnSn jihad dan pengangkatan imam (kepala pemerintahan).

Ahmad menyatakan, "semtla orcmg hanrs memiliki hakim.

Apakah akan dibiarkan hak-hak setiap orang hilang dimmpas begrtu

saja?".

Dalam penegakan hukum ini tersimpan kedudukan png tinggi,

bagi omng yang memiliki kenrampuan menElakan hukum dan mampu

memberikan kepufusan 5nng benar dalam penegakan hukum tersebut.

Oleh karena ifu, Allah dalam persoalan penegakan hukum ini

memberikan porsi pahala sekalipgn salah dalam mengambil kepufusan

hukum dan menghapus pufusan hukum yang salah dari dirinp.

Alasan lain, dalam bidang penegakan hukum ini tersimpan

perintah berbuat kebajikan, menolong seolang yang ieraniaya,

mengembalikan suafu hak kepada oftmg yang berhak meneriman5n,

mencegah omng zhalim unfuk kernbali berbuat zhalim, merukunkan

perselisihan yang terjadi di antam selnua orang dan membebaskan

sebagian mereka dari tunfutan sebagian png lain. Dan sernua ifu

termasuk ibadah menjadi pintu masuk untuk mendekatkan diri kepada

Allah.
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Oleh karena ifu, Nabi # dun para nabi sebelumnya menjalankan

tugas penegakan hukum tersebut, karena mereka menjadi hakim bagi

umat-umat mereka. Beliau mengirim Ali ke Yaman sebagai qadhi
(hakim) dan juga mengirim Mu'adz ke Yaman sebagai q3dhi (hakim).

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, "Bahurasanya dia b€rkata,
'Sungguh aku duduk sebagai qadhi di antara dua orang yang berperkam

lebih kusukai daripada ibadah tujuh puluh tahun."

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, dia berkata, ',Dua ortmg

SBng berselisih datang sambil mengadukan perselisihan mereka kepada
Rasulullah S. talu beliau berkata kepadaku, 'Pufuskanlah perselisihan

di antam mereka.', aku berkata, 'Engkau lebih tepat mepufuskan
perselisihan tersebut.', beliau kembali berkata,'sekalipun demikian.',

aku berkata, 'berdasarkan apa aku memufuskan (perselisihan tersebut)?',

beliau bersaMa, 'Pufuskanlah, maka jika kamu memberikan kepufusan

5ang tept serta benar, maka kamu berhak mernp*oleh phala sepuluh

dan apbila kamu menberikan kepufusan 5ang salah, naka kamu
berhak mernperoleh satu phak " (HR. Sa'id dalam Sunanmiliknya).

Pasal: Dalam bidang penegakan hukum ini tersimpan
ancam.rn yang berat dan dosa besar bagi orang yang fidak
mermpu mernberikan pufusan lrang benar dalam mengadili
perkara. Oleh karena itu, para ulama salaf Rahmatullah Alaihim

menolak keras untuk menjalankan tugas kehakiman tersebut dan

mereka takut ancamannSra tersebut menimpa diri mereka.

Khaqan bin AMullah berkata, "Abu Qilabah hendak

diproyeksikan sebagai hakim Bashrah, lalu dia melarikan diri ke

Yamamah, lalu dia hendak diproyelrsikan sebagai hakim Yamamah, lalu

dia melarikan diri ke Syam, lalu dia hendak diproyeksikan sebagai hakim
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Syam, dan disampaikan kepadanya, 'di sini tidak ada lagi png patut

menjadi hakim selain dirimu.'.

Dia menjawab, 'Pufuskanlah perkara tersebut sesuai dengan apa

yang kalian perselisihkan, karena oremg seperti diriku bagaikan seomng

perenang png jafuh ke dalam lautan, lalu hari itu dia masih nxtmpu

berenang, kemudian dia pergi, kenrudian pada hari kedua dia masih

mampu berenang, maka dia mampu melanatinya, lalu tatkala tiba hari

ketiga, kedua tangannya sudah mulai lemah."

Meriurut sebuah riwayat, "Abu Qilabah adalah terpandai dalam

bidang penegakan hukum sekaligus orang lnng paling benci

memberikan putusan hukum. "

Karena sangat besamya ancatrlem dalam penegakap hukum

tersebut, Nabi $ bersabda,

3- ,a'r"\ *bo,t*';
, . zYz

"Siap 3ang diangkat sebgai hakim, mal<a saungguhnSa dia

telah disernbelk tanp manggwalan Pifru.

At-Tirmidzi berkata, ini adalah hadits hasan. Menurut sebuah

riwayat dalam memaknai maksud hadits tersebut, "Pern5rataan hadits

tersebut tidak bisa diartikulasikan sebagai bentuk kecaman terhadap

tugas.penegakan hukum, akan tetapi beliau hanya menjelaskan bahwa

penegakan hukum itu merupakan fugas png sangat berat. Jadi, seolah-

olah omng yang menjalankan fugas penegakan hukum itu benar-benar

berani menmggung beban 5nng sangat berat, seperti beban berat saat

disembelih."

PasaL Manusia dalam rnasalah bidang penegakan hukum ini

terbagi tiga kelompok. Di antamrypa ada 5png tidak boleh ikut terlibat
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dalam fugas penegakan hukum, yaitu orang yang tidak cakap dalam

menjalankan tugas penegakan hukum dan tidak memenuhi persyaratan

untuk menjalankan hrgas penegakan hukum.

Telah diriwayatkan dari Nabi $, bahwasanya beliau bersabda,

" Hakim ifu ada tiga kategoi'.

Beliau menufurkan di antara mereka ada seseorang yang

memufuskan perkara di antara'mereka dengan kebodohannya, maka

hakim sernacam ini tempahrya di neraka. Alasan lain, orang yang tidak

cakap menghukum (mengadili) perkara, tidak akan mampu bersikap adil

dalam memufuskan perkara, akibafuiya dia dapat merampas hak tertenfu

dari seorang yang berhak menerimanya dan menyerahkannya kepada

orang lain yang tidak berhak.

Di antara mereka ada gnng boleh menerima tugas menjadi

hakim, narnun dia tidak wajib mengemban fugas tersebut, dan dia

termasuk oftmg yang mampu bersikap adil dan ahli Utihad, namun ada

orang lain yang memenuhi kualifikasi yang sama dengan dirinya, maka

dia boleh menerima fugas mengadili perkara sesuai dengan kualiftkasi

yang dimilikinya dan kepatutannya. Namun dia tidak wajib mengemban

fugas tersebut, karena tugas tersebut tidak wajib dia laksanakan seorang

diri.

Penjelasan yang tampak dari pemyataan Ahmad adalah dia tidak

dianjurkan ikut terlibat dalam urusan penegakan hukum, karena alasan

Snng tersimpan di dalamnya yakni ancAman yang berat dan rekayasa

atau spekulasi, sementara dalam meninggalkan tugas tersebut tersimpan

keselamatan

Alasan lain, adanya an@rnan yang berat dan kecaman yang

keras yang telah disampaikan dalam fugas penegakan hukum tersebut.

Alasan lain, jalur yang dipilih oleh ulama salaf adalah menolak dan
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menghindar dari fugas tersebut. Pemah Utsman a$ hendak memberi

Ibnu Umar jabatan hakim, lalu dia menolaknya.

Abu AMullah bin Hamid menSntakan, "Jika dia seorang lelaki

yang terttitup (tidak populer), yang tidak pernah diminta kern6ali untuk

mernufuskan sejumlgh perkam, dan identitasnya tidak diketahui, rnaka

yang lebih tepat b:agi diriqn menerima jabatan hakim tersebut, agar

diberi keurenangan kenrbali dalam memutuskan sejumlah perkara,

kebenamn dapat ditegakkan melalui dirinyn dan kaum muslimin dapat

mengambil manfaat melalui diriqn.

Sedang apabila dia seorang png terkenal dengan keilmuannya

di tengah-tengah rna$rdmlot, rnaln dia diminta kernbali ke posisi

sernula mengajar ilmu pengetahuan dan memberi fatwa, lldi 5nng lebih

baik adalah konsentrasi dengan bidang tersebut, karena hal itu
disamping afiIan dari rekayasa juga membawa manhat."

Pemptaan serupa juga telah dikemukakan oleh para. pengikut

madzhab Syafi'i, dan mere,ka juga menlntakan, "jilo dia omng yang

merniliki kebutuhan mendesak, dan dia mernperoleh gaji dalam

menialankan fugasnya sebagai hakim, maka alangkah baiknya dia

berkonsentrasi dengan profesi ini, karena profesi hakim lebih istimerr.ra

dibanding sejumlah profesi lainnya, karena profesi hakim adalah amal

ibadah 1nng bisa mendekatkan diri kepada Allah dan

perintah Allah."

Namun, atas dasar alasan apapu, meminta jabatan hakim dan

benrsaha keras unfuk mernperoleh lrbatan tersebut bagi siapapun

hukumnln tetap malmrh. Karena Anas pemah meriwalptkan dari Nabi

$, bahwasan5n beliau bersaMa, "Siap gng maginginkan kbtan
hakAn, dan dia mqnohon kepda seiumlah relasi Wng bisa

mantbanfung unfuk manempti kfubn tusebut, bnggungiavnb tugas

tersebut akan dismhkan kepdanSa. Dan siap gng diryksa untuk

i
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mengemban jabatan hakm tersebut, maka Allah psti menurunkan

malail<at 5ang akan membanfu uruwntn."At-Tirmidzi berkata, "Hadits

ini hasan gharib".

Nabi # berkata pada Abdurrahman bin Samurah, "Hai

Abdurmhman, jangan pffirah kantu meminta jabtan apptq, l<arena

iika kamu dibui jabatan tetsebut melalui permintaan, maka karnu psti
terbebani oleh jabatan tercebut, dan jil<a kamu dibed jabatan tanry
melalui petmint&n, mal<a kamu psti mendapat pertolongan dalam

mengemban jababn t*sebut" (Muttafaq Alaih).

Omng ketiga adalah orang 5rang wajib mengemban jabatan

hakim, 5nifu orang yang pafut unfuk mengadili perkam dan .tidak

diternukan orang selain dirin5n, sehingga tugas ini wajib dia lalsanakan

seorerng diri. Karena tugas mengadi[ perkara (al qadha') hukumqn
fardhu kifaph, dan tidak ada yang rrrmpu menjalankan fugas tersebut

kecuali dirinya, sehingga fugas tersebut wajib dia lalsanakan seonmg
diri, seperti halnya memandikan mayat dan mengkafaninya.

Telah dari Ahmad, pemyataan yang menqlaskan
bahransanla tugas tersebut tidak vrnjib dia laksanakan seorang diri,
karena Ahmad pemah ditan5ra, "Apakah hakim tersebut berdosa ketika

fidak diternukan oftmg lnng menjalankan fugas tersebut kectnli
dirinya?", dia menjawab, "dia tidak berdosa".

Pemyataan tersebut mernuat kemungkinan bahwa pemyataan

tersebut diletakkan sesuai dengan makna lrang tampak dari
pemyataannya ifu sendiri, yakni tugas tersebut tidak wajib atas dirinya.

Karena di balik fugas kehakiman ifu terdapat ancaman yang berat yang

harus ditanggung dirin5n, sehingga dia tidak diharuskan menanggung

bebain berat yang mengancarn dirinp, demi mendatangkan manfaat

bagi orang lain.
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Oleh sebab itu, Abu Qilabah menolak tugas kehakiman tersebut,

padahal telah dikemukakan kepadanya, "Tidak ada orang lain selain

dirimu."

Dan memuat kemungkinan pemyataan Ahmad tersebut

diletakkan bagi seseorang yang tidak mungkin mampu menjalankan

kar.rajibannya sebagai hakim, karena kezhaliman penguasa atau orang

lain selain penguasa. Karena Ahmad pemah menyatakan, "Bagi

sekelompok orang harus maniliki hakim. Apakah al5an mernbiarkan

hak-hak banyak orang dirampas?".

Pasal: Hakim boleh menerima tunjangan hidup.

Syumih, hnu Sirin, Syafi'i dan mayoritas ulama lainnya memberikan

keringanan dalam hal tersebut. Diriwayatkan dari Umar &,
"Bahwasanya dia pemah mengangkat Zaid bin Tsabit sebagai hakim,

dan memberi dia tunjangan hidup."

Dan Umar memberi Syumih funjangan setiap bulan sebesar

seratus dirham. Dan Umar mengirim Ammar, Utsman bin Hunaif dan

Ibnu Mas'ud ke Kufah dan memberi mereka tunjangan seekor kambing

setiap hari, separuh kambing unfuk Ammar dan separuh sisanya unfuk

Ibnu Mas'ud dan Utsman. Dan Ibnu Mas'ud menempati posisi sebagai

hakim mereka sekaligus pengajar mereka.

Dan Umar mengirim surat kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu

Ubaidah saat dia mengutus mereka ke Sgnm, "Perhatikanlah kaum lelaki

dari kalangan orang-orang shalih di sekitar kalian, lalu angkatlah mereka

menjadi hakim, berikan mereka banfuan yang cukup memadai buat

hidup mereka, beri mereka tunjangan dan cukupi mereka dari kekayaan

Allah."

eUu AI Kliaththab menyatakan, "Hakim boleh menerima

tunjangan hklup kalau memang memiliki kebutuhan mendesak-
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sedangkan bila tidak memiliki kebutuhan mendesak, maka ada dua
pandangan yang mengemuka dalam kasus ini."

Ahmad menyatakan, "Aku tidak suka kalau hakim menuntut
bayamn atas jasanya mengadili perkam, jika benar bayaran ifu ada,
maka cukup dia menerima bay'aran sesuai dengan kinerjanya, seperti
wali anak yatim."

Ibnti Mas'ud dan Al Hasan menyatakan makruh (menuntut)
bayamn atas jasanya mengadili perkam. Masruq dan Abdurmhman bin
Al Qasim bin Abdurrahman tidak pemah menunfut bayamn atas jasanya
mengadili perkara. Mereka berdua menyatakan, "Kami tidak menunfut
bayaran atas jasanya kami mengadili perkara di antara dua orang yang
berselisih."

Para pengikut madzhab syafi'i menyatakan, "Jika dia tidak
menjalankan tugas menjadi hakim seorang diri, maka dia boleh
menerima funjangan atas jasanya mengadili perkara tersebut, sedangkan
bila hanya dia seorang diri }nng menjarankan fugas mengadili perkam,
maka tidak boleh menerirna tunjangan atas jasanya mengadili perkara
tersebut kecuali dalam kondisi memiliki kebufuhan mendesak."

Namun, yang shahih boleh menerima funjangan atas jasanya
mengadili perkam dalam kondisi apapun. Karena Abu Bakar rg tatkala
memimpin kepala pemerintahan, mereka memberi tunjangan harian
unfuknya sebesar dua dirham. Dan sesuai dengan keterangan yang telah
kami sebutkan, yakni bahwasanya Umar pemah memberi funjangan
kepada 7aid, syumih dan hnu Mas'ud, dan meny,ruh memberi
funjangan terhadap orang yang menjalankan fugas sebagai haldm.
Karena kebanyakan orang menrbufuhkan funjangan tersdbut.

Dan kalau. seandainln pemberian tunjangan itu fidak boleh,
maka pasti akan tegadi kekosongan jabatan tersebut, dan banpk hak
oftmg yang hilang sia-sia.

AI Mughni - @I



Sedangkan menuntut bayaran atas jasanya mengadili perkara ifu

tidak dibolehkan. Umar rg pemah menyatakan, "Tidak sepatutnya bagi

hakim kaum muslimin menunfut bayaran atas jasanya mengadili

perkara." Pemyataan ini menjadi madzhab Syafi'i, dan sepengetahuan

kami dalam masalah ini tidak ada perbdaan pendapat.

Hal itu karena fugas mengadili perkara adalah ibadah yang

pelakunya memiliki kedudukan khusus sebagai ahli ibadah, sehingga

fugas mengadili perkara ifu menyerupai shalat. Alasan lain, seseorang

tidak sernata-mata mau menjalankan tugas mengadili perkara itu unfuk

orang lain, tetapi tugas tersebut dikerjakan unfuk pribadinya sendiri,

sehingga fugas mengadili perkara tersebut menyerupai shalat.

Alasan lain mengadili perkara itu adalah jasa yang tidak terukur.

Jadi, bila hakim tidak mendapat tunjangan hidup, lalu dia berkata

kepada dua orang yang berselisih, "Aku tidak akan mengadili perkara di

antara kalian sampai dengan kalian berdua memberiku funjangan gaji

atas jasa mengadili perkara tersebut", maka menunfut funjangan atas

jasa tersebut hukumnya boleh. Namun, ada kemungkinan tidak

dibolehkan.

Pasal: Jika kepala pemerintahan tertinggi (al imaml
tinggal di ibukota negara, maka dia harus mengutus
sejumlah hakim ke berbagai pelosok kota selain ibukota
negarir. Karena Nabi $ mengufus Ali sebagai hakim ke Yaman, dan

mengufus Mu'adz bin Jabal juga ke Yaman, beliau bertanya kepadanya,

"Menurut apa l<amu memufuskan perkara?', dia menjawab, "Menurut

Kitab Allah &", beliau bertanya kembali, "lalu jika kamu tidak

mqtemukan (ketenfuan hukumng)?', dia menjawab; "Maka menurut

sunah Rasulullah $.", beliau kembali bertanya, "lalu jika kamu tidak

menentukan (ketenfuan hukumnS@?', dia menjawab, *Aku akan
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ber[Uhad (mernufuskan perkara yang terbaik) menurut keryakinan

diriku", beliau bersabda, "segala puji bagi Atlah 5ang tetah menurunkan
teiltadap ufusan Rasulullah # unfuk melakukan sesuatu

gng melqakan Rasulullah $."
Umar mengufus Syrraih untuk menjadi hakim di Kufah, dan

Ka'ab bin.Siunr unfuk menjadi hakim di Bashrah, dan dia menulis surat

kepada ubaidah dan Mu'adz menyrruh mereka membenfuk lembaga

pengadilan di $nm. Karena penduduk di semua distuik yang menjadi
bagian dari wilaph pernerintah pusat membutuhkan hakim. Dan
mereka tidak mungkin unfuk pergi ke ibukota negara dimana imam
bemda. Apabila seseorang dapat melakukan hal tersebut, maka hal itu
pasti menjadi beban bemt bagi dirinya, sehingga kebutuhan mereka
akan hal tersebut harus dicukupi di setiap distrik yang ada.

Pasal: Tatkala imam hendak mengangkat seorang
hakim, rnalo iika dia memiliki kapasitas untuk mengetahui
berbagai sikap batin kebanpkan orang, dan memahami
orang yang memiliki kepafutan menjalankan fugas mengadili
perkara, maka dia boleh mengangkatngra sebagai hakim.

Sedangkan bila dia tidak mampu memahami hal tersebut, maka

dia harus bertanln kepada para pakar yang mengetahui berbagai sikap

batin kebanyakan oftrng, dan meminta mereka memberikan masukan

untuk mencari seseorang yang merniliki kepatutan menjalankan tugas

mengadili perkara.

Apabila diajukan kepadanya nama seseorang yang tidak dia

kenali identitasnp, maka dia harus menghadirkannya dan bertanya
langsung pada dirirya, dan jika dia telah mengetahui bahwa dia memiliki
sikap adl(sikap selalu b"rp"gang teguh pada ajamn agarna 5nng benar

dengan menghindari perbuatan yang dilarang dalam agarnanlra;

,1
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konsiten, fidak menrftrak dan lurus) (maka dia boleh langsung

mengangkatrln sebagai hakim).

Jika fidak, maka dia harus meneliti sil<ap 'adalabnya, lalu ketika

dia telah mengetahuinya, maka dia boleh mengangkatrya sebagai

hakim, dan membuat surat keputusan lat bhd pengangkatan dirinya

sebagai hakim, yang di dalamnya berisi instruksi yang diberikan oleh

imam kepadanya untuk selalu bertakwa kepada Allah, bersikap tegas

dalam mengadili perkam, bermusyawamh dengan para ulama, cermat

dan hati-hati dalam menilai segala tingkah laku para saksi, memikirkan

segala benfuk persaksian, (menjaga dan merawat) anak-anak

yatim, menjaga keka5nan mereka dan kekayaan wakaf dan lain

sebagainSa, yakni segala inbulsi Srang dia perlu memperhatikann5n

dalam menjalankan tugas sebagai hakim.

Apabila distrik (kota bagian dari wilayah pernerintah pusat) png
meniadi wilayah kerjanya sebagai hakim berada jauh dari ibukota ternpat

irnam mengangkatrya, yang mana pemberitahuan pengangkatannya

tidak tersebar lms hingga ke diskik tersebut, rnaka imam harus

menghadirkan dua orang saksi png adil, membacakan surat keputman

pengangkatannln sebagai hakm tersebut di hadapan merele, atau bisa

orang lain png membacakannya di hadapan imam, dan menjadikan

mereka berdua sebagai saksi atas pengangkatanqn sebagai hakim, agar

mereka berdtra pergi bersarnanya ke distik 57ang menjadi wila5nh

kerjanlra, lalu mereka menrberi persaksian terkait pengangkatannya

sebagai hakim.

Imam berpesan kepada kedua sal$i ifu, "Bersaksilah kalian

berdua bahwa sesungguhnSra aku telah mengangkatnSn sebagai hakim

yang bertugas mengadili perkara di diskik (Yaman misalnya) dan aku

telah memberi instrul$i yang harus diperhatikannya seperti png dimnt
dalam surat kepufusan ini."
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Sedangkan bila distrik tersebut berada dekat dari ibukota yang

menjadi tempat tinggal imam, yang mana pemberitahuan (pengangkatan

hakim) yang beredar di ibukota yang menjadi tempat tinggal imam itu,

tersebar memta hingga ke disfuik tersebut, misaln5n iarak tempuh antara

ibukota dan distrik yang menjadi wilayah kerja hakim tersebut berkisar

lima hari atau kurang, maka pengangkatannlra sebagai hakim ifu
dicukupkan mdalui pemberitahuan yang tersebar luas tanpa pelalui
persaksian.

Karena kekuasaan (mengadili perkara) ifu keberadaannya dapat

diakui s@ara defiqiUf (sudah pasti) melalui pemberitahuan
(pengangkatannya sebagai hakim) 5nng tersebar luas tersebut. Demikian

Imam Sy"afi'i berpendapat. Hanya saja menumbrya keberadaan

kekuasaan kehakiman secara definitif melalui pemberitahuan yang

tersebar luas tersebut ada dua pandangan pendapat yang mengernuka.
' 

Para pengikut nndzhab Abu Hanifah , "Kekuasaan

kehakirnan keberadaannya dapat diakui secara definitif melalui
pemberitahnn", m€treka tidak mernilah-milah antara disffik (wila!,ah

keria hakim) yang dekat dan 1nng jauh (dari ibukota Snnq menjadi

ternpat tinggal irnam).

Karena Nabi $ memberi mandat kekuasaan kehakiman kepada

Ali dan Mu'adz di Yaman, pitu wilayah kerja yang sangat jauh dari

ibukota negara Madinah) tanpa persaksian.

Dan beliau mengangkat sejumlah penguasa di sejumlah dishik
(wila51ah png rnasih menjadi bagian pernerintah pusat) yang sangat jauh

(dari ibukota negara), dan menyerahl<an jabatan pemerintahan dan

kehrasaan kehakiman kepada maeka, dan beliau fidak pemah

menghadirkan saksi, d€rnikian juga dengan pam khalifah sesudahnya.

Dan fidak pemah diriwaptkan dari mereka tentang keputusan

mendatangkan saksi png menegaskan tentang pemberian mandat
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kekuasaan kehakiman oleh beliau sekalipun distrik yang menjadi wilayah

kerja hukum mereka amat jauh.

Menurut kami, kekuasaan kehakiman itu keberadaannya tidak

dapat diakui kecuali berdasarkan salah satu dari dua hal. Pemberitahuan

tentang pemberian kekuasaan kehakiman benar-benar sulit tersebar luas

di distrik yang sangat jauh, karena pemberitahuan hal tersebut tidak bisa

sampai ke distrik tersebut, sehingga satu-safunya cara unfuk

memberitahukan adanya pemberian kekuasaan kehakiman ifu dengan

cara mendatangkan saksi.

Kami tidak bisa menerima pemyataan kalau Nabi $ tidak

pemah mendatangkan saksi atas pemberian kekuasaan kehakiman oleh

beliau, karena secara akfual beliau tidak pemah mengangkat seorang

pejabat pemerintahan kecuali beliau selalu bersama sekelompok

sahabat, sehingga secara aktual bahwa beliau telah menjadikan mereka

sebagai saksi. Ketiadaan riwayat Snng meriwayatkan tentang kepufusan

mendatangkan saksi tersebut, belum tenfu beliau tidak melakukannya,

padahal indikasi tersebut telah terbukti, sehingga dapat dipastikan

bahwa persaksian (atas pemberian kekuasaan kehakiman) ifu benar-

benar terbukti keberadaannya

1864 Masalah: Abu Al Qasim berkata, Hakim tidak
boleh diberi mandat kekuasaan kehakiman sampai dengan
dia menyandang stafus orang yang balig, berakal, muslim,
adil (konsiten, fidak memihak dan lurus), merdeka, yang

mempunyai pengetahuan, ahli faqih (faqihl serta wara'
(menjauhi perkara ryubhat karena khawatir terierumus ke
dalam perbuatan haram).
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Secara garis besar maksud pemyataan tersebut adalah

bahwasan5n untuk menjadi seorang hakim harus memenuhi tiga

persyamtan

Pertarnq hakim harus memiliki kesempumaan, yraifu ada dua

macarn, sempuma se@ra yridis dan sempuma menurut sifat

pembawaan lahimSn. Adapun sernpuma secara legal formal, ada empat

persyamtan yang perlu dipertimbangkan, yaifu balig, berakal, merdeka

serta berjenis kelamin lak-laki.

Dceritakan dari hnu Jarir, "Bahwasanya jenis kelamin laki-laki

tidak menjadi pers5raratan unfuk menjadi seorang hakim, t **a seorang

berjenis kelamin perempuan dibolehkan menjadi mufti, sehingga dia

boleh menjadi hakim."

Abu Hanifah rnenptakan, "seorang berienis kelamin

perernpuan boleh meniadi hakim l,ang mengadili perkara selain

persoalan hudud (perkara ynng merniliki akibat penjafuhan hukurnan

ftsik seperti peruinaan, pencurian, dl[, karena dia boleh menjadi saksi

dalam kasus selain persoalan hududters&ut."

Sedangkan menunrt karni, persgraratan tersebut (sernpuma

s@ara legd formal) sesuai dengan saMa Nabi S, "Tidak akan

mantperoleh keberunfungan sekelompok oftng 5nng manyerahkan

tilttsan pa nerinbhannSa kepda samng paempuan."

Alasan lain, seorang hakim itu senantiasa didatangi oleh banyak

orang png berperkara dan kaum lelaki. Di samping itu hakim perlu

merniliki kq/akinan diri yang semptnna (dalam mengambil sebuah

dari dua hal fng bertentangan dengan mengesampingkan

praduga), dan dia perlu memiliki akal dan kecerdasan lnng perfek.

Sedangkan per€rnpuan ifu seomng yang kumng semputna

akalnyra dan kurang sempurna dalam mempertimbangkan sebuah

kepufusan dari dua hal lnng bertentangan sesuai dengan kq,rakinan
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dirinya, dan dia bukan omng yang pafut menghadiri sejumlah tempat

pertemuan kaum lelaki.

Persaksiannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti hukum,

walaupun dia bersama seribu oftmg perernpuan yang merniliki

kedudukan lnng sama dengan dirinya, selama mereka tidak didampingi

seorang sal$i laki-lak.

Allah & telah mengingatkan akan ketersesatan dan sifat lupa

mereka (kaum perempuan), "..., suryJn iil<a samng lup Mal<a gng
seomng mangingatkann5a,..." (Qs. Al Baqamh 121:282L

Seomng berjenis kelamin perernpuan tidak patut menjadi kepala

pemerintahan tertinggi (presiden) dan kepala pemerintaha:ir daerah

(gubemur, bupati).

Oleh karena itu, Nabi S, seorcng dari para khalilah

penggantin3Ta dan para raja sesudah mereka, 6dak pemah mernberi

mandat kepada seoftmg perernpuan r.rntuk menjalankan kekuasaan

kehakiman, tdak pula mengangkat sebagai peiabat kepala

pernerintahan daerah, menurut riwalat png sampai kepada kami.

Kalau hal tersebut dibolehkan, rnaka pasti sepanjang masa pada

umumnlra tidak pemah sunyi dari kepemimpinan Perernptran tersebut.

Sedangkan sempurna pernbawaan lahir, dia orang yang rnampu

berbicam, mendengar serta melihat. Karena orang bisu mustahil dapat

mengucapkan keputusan hukum, dan tidak setnua orang mernahami

bahasa tubuhnSn. Sedang orang fuli tdak dapat mendengar keterangan

dua pihak 5nng berselisih, dan omng buta kedua matanln tidak dapat

mengenali (mernbedakan) pihak penggugat dari pihak tergugat, pihak

5nng berikmr kebenamn perkara dari pihak yang menerima

pengakuan tersebut, dan (tidak dapat mengenali, membedakan) pihuk

saksi dari pihak yang menerima persaksian.
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Sebagian pengikut madzhab Syafi'i menyatakan, "Hakim boleh
orang yang buta, karena Nabi Syu'aib adalah omng 5ang buta",

sementara dalam kasus orcmg yang bisu, yang bahasa fubuhn5a dapat

dipahami, mereka mempunyai dua pandangan

Menurut kami, ketiga indm tersebut dapat mempengaruhi proses

persaksian. sehingga akibat kehilangan ketiga indra tersebut, kekuasaan

mengadili perkara menjadi hilang (berkurang), contohnya kehilangan
pendengamn. Di samping alasan ini, kedudukan persaksian berbeda

dengan kedudukan kekuasaan kehakiman. seorang saksi memberikan

kesaksian terkait sejumlah perkara yang sangat terbatas pada saat

ketemngannya dibufuhkan dalam mngka pengambilan keputusan
perkam tersebut. Dan benar-benar dia mengetahui secam menyeluruh
peristiwa yang sebenamya terjadi.

Sedangkan hakim, kekuasaannyra bersifat urnuln dan

mernutuskan perkara unfuk sernua omng. Jadi ketika persaksiannp

tidak dapat diterima sebagai alat bukti hukum, maka apalagi putusan

hukum Snng dikeluarkannya.

Pem3ataan yang telah mereka kenrukakan tentang Nabi Syu'aib
,L, kami fidak bisa menerima, karena fakta yang menegaskan bahua

dia orang SBng buta tidak pernah terbukfi.

Namun, jika faktanya benar demikian, maka hal tersebut tidak
bisa dikaitkan dengan masalah di sini, karena para pengikut Nabi
Syu'aib & jumlahnya amat sedikit. Dan kadang mereka fidak

mernqlukan sejumlah hakim yang mengadili perkam di antara mereka,

karena jumlah mereka sedikit dan mereka mampu bersikap adil.

Sehingga hal tersebut tidak dapat diposisikan sebagai landasan hukum

dalam masalah kami ini.

S5amt KduE seoftrng hakim hanrs mampu bersikap adil. Jadi,

orang fasik Udak boleh menjadi hakim. Tidak pula, orang yang merniliki
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cacat yang mengkibatkan dia tertolak memberikan persaksian. Kami

akan membahas hal tersebut dalam bab Sghadah/persaksian, lhsla

Allah.

Dceritakan dari Al Asham, "Bahwasanya dia menSntakan,

'hakim boleh seorang Snng fasik. Hal'ini dikuatkan oleh keterangan

yang diriwayatkan dari Nabi $, bahwasanya beliau bersaua, 'Baok

sesudahku akan tampil Fm pengJua* gng selalu mel\gqiakan shalat di

luar vaktun5a, maka kerjakanlah shalat pda waktun5a, dan fradil<anlah

shatat kalian bagaikan pkaian bercama merel<a."

Menurut kami, persyaratan tersebut sesuai dengan firrnan Allah

&, "Hai omng-orzng 5ang buiman, iika dakng kepdamu omng fasik

mqnbura suafu berita, Maka dangw teliti agar l<amu tidak

menimpkan suafu musibah kepda suafu kaum bnp mengebhui

kadaann5A 5ang manyebbkan kamu menyeal atas pabuabnmu ifu."

(Qs.Af Hujuraat t59l: 6).

Jadi, Allah menreriksa dengan telit k€fika orang hsik

mengehrarkan pemyataan. Dan hakim fidak boleh dari kalangan otang

5Bng pemlataannya tidak bisa diterirna, dan wajib merneriksa kenrbali

s@ara teliti pufusan hukumn5ra.

Alasan lain, orang fasik tidak boleh menjadi saksi, rnaka apalagi

menlabat sebagai hakim. Sedangkan hadits tersebut, mernberitahukan

tentang posisi mereka sebagai penguasa' tidak menyinggung rencana

pengangkatan orang fasik sebagai hakim. Dan pertentangan pendapat

ifu seputar boleh tidaknSn mengangkat orang fasik sebagai hakim'

bulGn seputar ada dan tidaknp pengangkatan omng fasik sebagai

hakim.

sSamt KetigT hakim harns dari kalangan ularm 37ang ahli

melakukan iruhad (usaha para uhrna untqk mencapai putumn hukum
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mengexrai kasus yang penyelesaiannSn belum ada dalam Al Qur'an).

Dernikian Malik, Syafi'i dan sebagian pengikut madzhab Hanafi.

Sebagian yang lain menptakan, "hakim boleh orcmg 5ang tidak

berilrnu (bodoh), sehingga dia mengadili perkam dengan taklid

(kqpkinan kepada suafu paham atau pendapat para ahli hukum yang

sudah-sudah tanpa mengetahui dasar atau alasann3n), karena fujuan

mengadili perkara adalah mernutuskan berbagai perselisihan, jadi tatkala

dia dapat memufuskan perselisihan tersebut dengan taklid, dia boleh

mengadili perkam tersebut, sama seperti kasus hakim mengadili perkam

berdasarkan pemyataan orang-orcng yang ahli dalam talsimn harga."

Sedang menurut kami, persyamtan tersebut sudah sesuai dengan

firman Allah &, "Dan hendaMah lamu memufuslan perlam di antam

merel<a mqtuntt aF Sang difurunl<an Allah,..." (Qs. Al Maa-idah [5]:

49). Allah tidak menyrruh mernutuskan perkara dengan bertaklid.

Allah berfirman, "Saungguhn5n kami telah menurunkan Kibb
kepdantu dangan mqnbum kebanamn, suqln l<amu mengadili ankm

manusia dangan ap Sang telah Alkh whrykan kepdamu,..." (Qs. An-

Nisaa' t4l: 105).

Dan Allah berfirman, "..., Kanudian jil<a kamu berlainan

pandapt tanbng sdtntu, Iu{aka kqnblikanlah ia kepda Allah (Al

Ounn) dan Rasul (sunnahny),..." (Qs. An-Nisaa' [4]: 59).

Buraidah telah meriwaptkan dari Rasulullah #t, bahwasaqn

beliau bersaMa, "Hakim ada tiga golongan; dua masuk nemka dan sfu
masuk sur(p; 5aifu saamng Sang mangetahui kebenamn hukum lalu

dk mangadili perkan sauai dengw kebqamn tercebut, maka dia

nnsuk surga. Saamng Sang me.rgadili p**am omng

bqdasrl<an kebdohan, maka dia nmsuk nenka. Saeomng gang

menyimpng dalan mqnutuslan perlam, nnka db masuk nemlca.'
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Omng yang tidak berilmu akan memutuskan perkara sesuai

dengan kebodohannya. Alasan lain kedudukan mengadili perkam lebih

kokoh daripada memberi fatwa, karena mengaditi perkara itu adalah

fatu,a (menllampaikan putusan hukum mengenai suafu rnasalah) dan

menerapkan atau melaksanakan arnar putusan hukum lilzanl.
Kemudian seorang mufti tidak boleh seotang 5nng bodoh (fidak berilmu)

serta seomng yang bertaklid, apalagi mengadili perkara.

Jika muncul pertanyaan, "seorang mufti boleh memufuskan

mengenai masalah sesuai dengan apa yang telah dia dengar.", kami

dapat menjawab, "Benar, hanln saja dia tidak berstafus sebagai mufti
dalam kondisi semacam ifu, akan tetapi dia adalah seorang pembawa

kabar tentang pufusan hukum tersebut, karena dia perlu menyampaikan
pufusan hukum tersebut yang bersumber dari orang tertentu dari

kalangan ahli ijtihad, sehingga puhrsan hukum tersebut dilalsanal{an

sesuai dengan hasil pufusan yang telah ditetapkannln, bukan

berdasarkan fatwan5a. Berbeda dengan pemyataan orang-oftrng lrang
ahli dalam taksimn harga, karena hakim tidak mungkin mengetahui hat

tersebut secara langsung oleh dirinlp sendiri, berbeda dengan persoalan

perafuran hukum."

Ketika perEramtan ini harus dipenufi, maka di antara
persyaratan ijtihad adalah mengetahui dan mengerti enam perkam,

Kitab Al Qur'an, As-Sunnah, ijam' ulama (kesepakatan para ulama),

perbedaan pendapat di kalangan pam ulama, dalil Qyas dan bahasa

Arab.

Adapun Kitab Al Qur'an, seomng hakim perlu mengerti sepuluh

perkara, dahl khash (pemyataan yqng dibuat unfuk menunjukkan suatu

pengertian tertentu secara mandiri (tidak mengandung

lain)), dalil 'aam (pemyataan yang dibuat unfuk menunjukkan pengertian

dalam jumlah yang tak terbatas, mencakup semua hal yang pantas
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dimasukan ke dalam pemyataan tersebut), dall mutlah dalil mqa24nd,

dali muhlran, daltrl mubs5abih, dalil mujmal, dahl mukssr, nasikh dmt

mansukh dalam sejumlah alnt png berhubungan dengan pemtumn

hukum, gang sekitar lirna mtus jenis. Seomng haldrn fidak han s

mengetahui dan mengerti seluruh kandungan Al Qr.r'an. '
Sedangkan dalil Sunnah, s@rtmg hakim perlu mengetahui dan

mengerti dalildalil Sunnah yang berhubungan dengan segala peratr.tran

hukum, tidak harus mengetahui seluruh hadits lainnya, seperti hadib

yang mengisahkan tentang sutIla, neraka dan sejumlah kisah lain yang

membuat hati luluh.

Seomng hakim perlu mengetahui dan mengerti dalil Sunnah

tersebut seperti dalildalil Al Qur'an yang mana dia tnrus kehhui dart

mengerti, dan ditambah harus mengetahui dan mengerti ienis hadits

mutawatir, ahad, muta| mutbshil, mtsnad, muzqathi, shahih, dln'if.

Seomng hakim perlu mengehhui dan mengerti pe*ara FnS
telah disepakati di kalangan para ulama dan perkara yang rnasih t€riadi

perbedaan pendapat di kalangan para ularna. Mengetahui dan mengerti

dalil Qiyas, p€rslpratan Qilps, macarrrrrncarnnln, metode isfrr?hd?

hukum slara' berdasarkan Qlns.

Mengetahui dan mengerti bahasa Amb, khr.susnla dahm

rnasalah png berkaitan dengan perkara png telah kami kernulekan,

agar dia menjadi mengerti isfrnbath berbagai peratumn hul$rn dari

beragam disiplin ilmu Al Qur'an dan As-Sunnah

Ahmad telah menptakan langsung perslraratan tersebut khusus

unfuk mernberi fatwa, dan penerapan hukum dalam mengadili p€rkam

senada dengan mernbed fatwa. Apabila muncul pertanyaan, "Kesernua

sSpmt ini sulit r.rnfuk dipenuhi, bagaimana mungkin sqnrr:r ihr menpdi

persTaratan?".
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Kami dapat meniawab, "Seorang hakim fidak disynmtkan

seomng yang menguasai sernrrtr disiplin ilmu tersebut secarcl

komprehensif dengan pensluasaan lBng sangat rnaksimal. Akan tetapi

dari kesemua disiplin ilmu ifu dia hanya perlu mengetahui dan mengerti

apa-apa y*g'b.rh,rbur,g*, dengan perafumn hukum, baik dari Al

Qur'an, Sunnah rnrupun batnsa Arab, dan dia tidak perlu mensluasai

seluruh hadits menerangkan rnasahh ini.

Karena Abu Bakar AstFshiddiq dan Umar bin Al Khaththab,

kedua khalifah pengganti Rasululhh $, kedua ajudan Rasulullah, dan

sebaik-baikn5n onmg sesrrdah Rasulutlah, pada saat mereka mernqlang

kepala pemerintahan, mereka ditarya tentang suafu hukum, lalu mereka

tidak mengetahui dalil Sunnah 3Bng menemngkan hukum tersebut, lalu

mereka berdua bertanln k"pad. para sahabat, lalu mereka menerima

kabar tentang hukum ters€but.

lalu Abu Bakar pernah ditanf tentang unrisan nenek, lalu dia

menjawab, "Dalam Kitabullah kamu (nenek) tidak mendapat warisan

apapun, dan dalam Sunnah sepeng€tahuanlru kamu tidak mendapatkan

r,varisan apapun, akan teilapi pulanglah kernbali sampai dengan aku

bertarryn kepada para mhabat".

lalu dia berdiri lantas betkata, "Bersumpahlah atas nama Allah,

siapa saja yang m€ngetahui putusan hul$rn Rasulullah dahm masalah

warisan nenek", lalu Al Mqhirah bin q1r'bah bangkit berdiri, lantas

berkata, "Aku bersalrsi bahlamnln Rasulullah $ memrberi warisan

nenek sebanyak seperenarn."

Umar pemah bertarrya tentang imtash (hukurnan kasus

pemukulan perut seorzrng p€rernpuan lalu dia menggugu*an pnin yang

dikandungn5ra), lalu AI bin q^l'bah mengabarkan kepadanSn,

"Bahwasanya Nabi $ mernberi putusarr denda b"r.rpa ghurnh (budak),

dalam kasus tersebut".
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Seomng hakim tidak dis!/aratkan mengetahui dan mengerti
berbagai masalah hukum yang tdah dicetuskan oleh pam mujtahid yang

dimuat dalam kitab-kitab mereka, karena kesemua masalah hukum ini
adalah turunan yang telah dicetuskan oleh para ahli hukum fiqih setelah

mencapai derajat ijtihad, sehingga mengetahui kesemua masalah hukum
itu tidak menjadi persyaratan seormg hakim, dan seorang hakim ifu
adalah seorang yang melebihi itu sanua.

Persyaratan ijtihad dalam masalah tertentu tidak harus seorcmg

mujtahid dalam semua masalah hukum. Bahkan, seseorang yang

mengetahui dan mengerti berbagai sumber hukum sebuah masalah, dan

hal-hal yang berkaitan langsung dengan masalah tersebut, dia disebut

mujtahid dalam masalah tersebut.

MisalnSa seseomng yang mengetahui dan mengerti masalah

famidh (warisan) beserta zumber-sumber hukumnya, di antara
persyamtan ijtihadnya dalam rnasalah tersebut tidak harus mengetahui
dan mengerti tentang jualbeli. oleh karena ifu, tidak ada seorang imam
pun kecuali dia pernah menunda dalam menjawab berbagai masalah

hukum. Menurut sebuah riwa3nt, 'Kalau ada seseorang yang menjawab

sanua permasalahan hukum, rnaka dia omng gila, dan ketika seorcmg

Spng berilmu tidak mengatakan, 'aku tidak tahu', maka di sejumlah

tempat akan terladi banSak pembunuhan."

Diceritakan, "Bahwasangra Imam Malik pernah ditanya empat
puluh masalah hukum; lalu tiga puluh enam dari keempat puluh itu dia
menjawab, 'aku tidak tahu.", dan hal tersebut tidak menurunkan

demiatr3ra dari kedudukan sebagai seomng mujtahid.

Jadi, yang dipertimbangkan adalah dasardasar Snng menjadi

landasan sexnua persoalan hukum ini, dan hal tersebut telah terhimpun
dan terlulis dalam berbagai cabang fhih dan ushul fiqih. Jadi, siapa saja

yang mengetahui dan mengerti hal tersebut, dan dia dilonmia
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pemahaman yang baik mengenai hal tersebut, maka dia adalah seorang

mujtahid, dan dia boleh mengeluarkan fatwa dan melaksanakan

kekuasaan kehakiman, ketika dia mernpunyai kalanangan

metaksanakan fugas tersebut. Wallahu a'lam-

Pasal: Hakim fidak diqpratkan harus seor.rng yang
pandai 

't 
lir-rn"rrulis (katib; sekretaris). Menurut sebuah riwa5rat,

"Hal tersebut menjadi persyamtan, unfuk mengetahui tulisan yang

dicatat oleh paniteranya, dan dia tidak mempunyai peluang unfuk

menyernbunyikan fulisannya dari dirinya."

Menurut kami, bahuasaqTa Rasulullah $ adalah seomng lnng
ummi(frdak pandai membaca dan menulis), namun beliau menjadi tokoh

panutan para hakim. Dunia tulis-menulis bukanlah sesuatu lrang urgen

bagi seorang hakim, sehingga keahlian tulis-menulis tidak' meniadi

persyaratan yang harus dipertimbangkan keberadaannya.

Dan apabila dia mernbutuhkan fugas kepaniteraan, maka dia

boleh memberikan kanuenangan tersebut kepada orang 5nng mengerti

fugas kepaniteraan tersebut. &bagaimana terkadang dia perlu

melakukan pembagian di antara batyak orang, dia tidak disSnratkan

hams mengetahui pengetahuan tentang ukuran, dan kadang dia perlu

membuat standar p€naksimn harga, di antara persyaratan mengadili

perkam tersebut, dia tidak hanrs seorrng lnng mengerti pengetahuan

tentang harga bemgam barang, dan tidak disyamtkan harus mengetahui

dan mengerti tentang kecacatan sernua barang.

PasaL Seharusnyn hakim hanrs seoftmg lpng tegas
(kuat), tetapi fidak keras atau kasar, lemah lembut tetapi
fidak lemah, orang yang kuat tidak mempunSni harapan

atau peluang unfuk melakukan tindakan melawan hukum

@ - Al Mughni



t

t

I

dan orang lemah fidak putus asa unfuk menunfut
keadilann5p

Hakim harus seomng yang biiaksana (tidak mudah mamh), tidak

tergesagesa mengambil kepufusan hukum, yang memiliki kecerdasan

dan ingatan 5nng kuat, tidak mudah lupa dan tidak gampang dibujuk

unfuk melakukan rekayasa hukum, memiliki pendengaran dan

penglihatan yang baik, mengetahui bahasa penduduk yang berada di

wilafh kerjanya, seorang png i#f(menahan diri dari semua hal yang

fidak halal baginya, dan menghindari perkam yang tidak elok sekalipun

mubah), wam' (menjauhi perbuatan syrbhat karena takut terjerrmus ke

dalam perbuatan haram), bersih serta jauh dari sikap mkus,

menggunakan dialek bahasa Snng tepat dan benar , memiliki keyakinan

diri png baik dalam mengambil pufusan, dan suka bermusyawamh.

Pemptaannya mengandung kelernbutan kefika dia dekat,

berwibawa kefilta mengeluarkan kata-kata ancannern, mernenuhi janjiryn

ketrl€ b€rianji, bukan seorang 5nng sangat kejam dan amat bengis,

akibakrp oftmg !/ang m€mpun5ni alat bukti hukum mernutuskan unfuk

mengabaikan alat bukti yang dimilikinya.

Ati 4S men5ratakan, "Tidak pafut seorang hakim men5nndang

status sebagai hakim sampai dengan dalam dirinya terkumpul lima

perkara; seoftmg yang bfi| bijaksana, mengetahui 5rurisprudensi

sebelumn5n, selalu bermusyaunrah dengan oran[rorang ]lang berakal,

dan dia tidak takut kecaman orang lrang mengecam demi menegakkan

hukum Allah."

PamL Seorang hahm boleh menghardik pihak yang

berselisih, ketika dia menolak untuk diadili, dan menegumya
dengan keras. Apabila dia layak diberi hukuman tazir, maka hakim
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boleh menjatuhkan tazir kepadanya dengan hukurnan yang dia yakini

baik, seperti memberi pelajaran etika yang baik atau peniara.

Apabila dia mencemooh hakim, misalnln dia berkata, "Kamu

telah menghukumku dengan alasan Snng tidak benar" atau, "Kamu telah

menerima suap", maka hakim boleh meniafuhkan hukuman sebagai

pelajaran atau mengampuninya

Apabila orang lang menolak gugatan hendak bersumpah, maka

hakim harus mencegahnla melakukan sumpah, dan berkata,

"Pengajuan bukti yang mengrratkan ifu menjadi hak lawanmu", lalu

apabila dia memaksa hendak kembali bersumpah, maka hakim harus

menghardiknya, dan apabila dia kenrbali hendak bersumpah, maka

hakim boleh mentazimya, iika dia meyakini baik.

Segala benfuk Undakan serupa lainnya yang di dalamnya

menghndung etika lang buruk dalam persidangan, hakim boleh

mernbalas tindakan pelakuqla dan dia boleh mengampuninya.

Pasal: Apabila imam hendak mengangkat seseoriang

unfuk melaksanakan fugas kehakiman (urusan hukum dan
pengadilan), maka apabila wilatph ker;anya berada di luar ibukota di

mana imam berada, lalu dia hendak berangkat menuju daerah ynng

menjadi wilayah kerjanya, maka dia harus mengetahui secara teliti

tentang kondisi orang-orang dari penduduk daerah tersebut, supaya dia

bertanya kepada mereka tentang kondisi daerah tersebut, dan dia

menjadi tahu dari mereka tentang permasalahan yang dia perlukan
' unfuk mengetahuinya.

Apabila dia fidak mendapatkan informasi kondisi daerah

tersebut, maka dia bertan5n di tengah perjalanannya menuju daerah

tersebut. Lalu apabila dia tetap tidak mendapatkan informasi tentang

kondisi daemh tersebut, maka sesampainla dia di daerah tersebut, dia
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bertanya tentang kondisi pendudukn5n dan tokoh 5nng menjadi panutan

di daerah tersebut, baik dari kalangan ulama, orang-orang terhormat,

orcmg png memiliki sikap adil dan reputasi baik dan seluruh persoalan

lainnSp yang perlu dia ketahui.

Kefil<a hakim hampir tiba di daerah png menjadi wila5nh

kerjanya, maka dia mengufus seseorang unfuk mernberitahut<an mereka
(penduduk daerah tersebut), supalp mereka menyambut kedatangannya,

dan memilih datang pada hari Kamis, karena Nabi $ pulang bepergian,

beliau memilih datang pada hari Kamis.

Kemudian dia menuju rnasjid Jami, lalu dia mengerjakan shalat

dua mkaat, sebagaimana kerap Nabi $ lakukan ketika beliau memasuki

Madinah. Dan memohon kepada Allah & agar diberi taufik pertolongan

Allah, perlindungan dan banfuan dalam menjalankan fugasn5a, dan

memohon agar Allah menjadikan fugas tersebut sebagai amal shalih,

menjadikannp sebagai amal Snng mumi karena berbakti kepada Allah,

dan tidak menjadikan sedikitpun dalam menlrlankan tugas ini karena
ses@mng, menyerahkan segala urusannya kepada Allah &, dan

berserah diri kepada Allah.

Hakim meminta juru bicaranya unfuk menSnmpaikan undangan,

lalu dia menlarnpaikan undangan di daerah tersebut, "Bahwasanya si

fulan telah datang di tengah-tengah kalian sebagai hakim, maka kalian

diminta berkumpul unfuk menghadiri pembacaan Sumt Kepufusan

pengangkatannln sebagai hakim, adapun wakfunya hari ..., jam ...".

Dia segera perg ke rumah dinas yang telah disediakan, dan

sebaiknya rumah dinasnya bemda di tengah-tengah daerah tersebut,

agar penduduk kota tersebut memiliki jarak yang sama dalam perjalanan

menernuinla, dan perjalanan menemuinya tidak mernberatkan sebagian

mereka.
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lalu tatkala mereka telah berkumpul, maka dia meminta surat

keputusan pengangkatannlp sebagai hakim, lalu dibacakan di hadapan

mereka, supaya pengangkatannya sebagai hakim mereka ketahui, dan
supaya mereka mengadukan perkara kepadanya, dan dia menyediakan

buat penduduk daerah tersebut unktu sehari untuk mengadili perkara.

Kemudian sesudah pernbacaan sumt keputusan tersebut, dia
bergegas pergi ke rumah dinasnSn. Agenda pertama yang dia lakukan
adalah mengirim utusan kepada hakim yrang telah diberhentikan, talu dia
meminta jumal kepaniteraan hukum darinya; yaifu jumal yang berisi

catatan tentang sejumlah laporan yang berisi tentang perkara lnng telah
diserahkan sejumlah orang (watsiqah), yaifu catatan lapomn yang harus

diputuskan di sisi hakim. Pembukuan (saj,alatlyang berisi catatan laporan
sejumlah perkara, pelaksanaan dan penindaklanjutan putusan hukum
perkara tersebut. Dan catatan kepaniteraan lainnya yang ada pada

dirinya, lakni bukfi-bukti hukum Snng diajukan sejumlah orc'ng dan alat-

alat bukti lnng mereka miliki, yang tersimpan dalam jumal kepaniteraan
hukum.

Dan jumal kepaniteman hukum itu berada di sisinya berdasarkan

kevrenangan mengadili Snng dimilikinya, sehingga tatkala keurenangan

mengadili itu berpindah kepada orcrng lain, maka dia wajib
menyerahkannya kepada hakim penggantiriSn tersebut, kemudian jurnal

kepaniteraan hukum yang ada di sisin5n itu disimpan dalam kumpulan
catatannya tersebut.

Kemudian, pada hari yang telah dimana dia telah berjanji hendak
menyidangkan perkara, dia berjalan keluar menuju majelis pengadilan

dengan penampilan Sang paling tertek dan tidak berlebihan, bersih dari

msa marah, sangat lapar, haus, rasa senang Snng berlebihan, banlpk
keprihatinan, kesedihan lnng amat mendalam, sakit yang menyakitkan,

menahan btnng air besar dan kencing atau salah satunla, dan bersih
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dari msa ngantuk berat yang memenuhi hatinya, agar dia bisa fokus,

mempunyai kesadaran penuh dan memiliki ingatan yang sangat kuat

unfuk mencari kebenaran dan kecerdasan unfuk menghasilkan pufusan

5nng terbaik menurut kqpkinan diriryn.

Oleh karena itu, Nabi $ bersaMa, "HendaknSa s@rang haldm

tidak mengadili perkam pda saat dia sdang mamh." Jadi, beliau

menegaskan rasa marah secara langsung dan mengingatkan hal png
sempa dengannya, dari semua hal 5ang telah kami sebutkan. Seomng

hakim hendaknSa mengucapkan salam kepada siapa saja di antam

kaum muslimin yang bertemu di iulan.

Seomng hakim hendaknp selalu berdzikir mengingat Allah
dengan hat dan lidahnya, sampai dengan dia tiba_ di tempat

persidangan, dan dianlurkan dia memilih posisi di tempat terbuka unfuk

sernua orang dan lokasi 5ang luas, seperti tanah lapang, ruangan

terbuka atau masjid jami.

Mengadili perkara di dalarn masjid hukumn5a tidak.makruh.
Syumih, Al Hasan, AsySya'bi, Muharib bin Ditsar, Yahya bin Ya'mur,
Ibnu Abi laila dan Ibnd Khaldah melakukan hal tersebut ketika

berfindak sebagai hakim di baunh pemerintahan Umar bin AMul Aziz
r$. Diriwayatkan dari Umar, Utsman dan Ali, "Bahwasanya mereka

selalu mengadili perkara di masjid".

Malik menyatakan, "Mengadili perkam di masjid termasuk

kebiasaan para hakim terdahulu", dernikian Malik, Ishaq dan Ibnu Al
Mun&ir berpendapat.

Imam Syaf i menyatakan, "Mangadili perkara di masjid tersebut

makruh kecuali, kedua pihak yang berselisih ketepatan ada di

sisinSn di masjid. Hal ini diktntkan oleh keterangan yang diriwayatkan,

'Bahwasanyn Umar pemah mengirim sumt kepada Al Qiim Uin
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AMurmhman, 'janganlah kamu mengadili perkara di masjid, karena

wanita yang lagr haid dan omng junub akan datang menemuimu'.

Alasan lain, orang kaftr &immi, wanita yang lagi haid, orang
junub akan senantiasa datang menemui hakim dan banyak

memengemmuni dirinln, suara !,ang beragam dan silang pendapat,

saling tolak-menolak, dan saling merrgingkari terjadi di antara mereka,

tak jarang sampai mendatangkan celaan dan lainnya yang mana masjid

dibangun bukan unfuk fujuan tersebut."

Menurut kami, mengadili perkara di masjid telah menjadi ijma'
para sahabat, sesuai dengan keterangan yang telah kami riwa5ntkan dari
mereka.

Asy-Sya'bi menyatakan, "Aku pemah melihat Umar, dia
bersandar sambil menghadap ke arah kiblat, sedang mengadili perkam

di antam banyak orang."

Malik menyatakan, "Mengadili perkara di masjid termasuk
kebiasaan para hakim terdahulu." Alasan lain, mengadili perkara ifu
merupakan ibadah, perintah Allah dan mernutuskan perselisihan di
antara b*5lak orang, sehingga tidak rnakruh melaksanakannya di
masjid, dan kami tidak mengetahui keshahilnn keterangan yang telah

mereka riwayatkan dari Umar, padahal riwayat yang berbeda telah

diriwayatkan darinya.

Sedangkan wanita yang lagl haid, apabila dia mernpunyai

kepentingan untuk mernohon putusan hukum, maka dia boleh

meurakilkan, atau dia boleh menemui hakim di kediamannya. Orang
yang junub, mesti mandi terlebih dahulu dan masuk masjid: Sedang,

orang kafir dzimmi dibolehkan masuk masjid melalui izin dari seomng

muslim.

Nabi $ selalu mernilih posisi tetap di masjid beliau sekalipun

pam sahabat memiliki kepentingan mendesak menemui beliau unfuk
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meminta mengadili perkam, memohon fatwa dan sejumlah kepentingan

mendesak lainnSn.

Sebagian para sahabat beliau mengajukan beragam funtutan

perkara atas sebagian 5nng lain di dalam masjid. Tak jarang mereka

mengernukakan funfutan dengan suam lnng amat keras.

Telah diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik, "Bahwasan5n dia

berkata, 'Aku mengajukan funfutan perlom utang atas Ibnu Abi Hadrad

di dalam masjid, hingga suara funfutan kami terdengar amat keras, tiba-

tiba Nabi $ keluar, lalu beliau mernberi amhan, 'Kumngi piubngmu

sepruh', aku berkata, 'baiklah unhai Rasulullah', beliau bersaMa,

' lal<nnal<anlah lalu pufusl<anlah palamnSa. "

Sebaiknp hakim mernilih posisi di pusat daerah tempat dia

bek6ja, agar posisinln tidak memberatl<an omng-orang yang bemiat

mengajukan perkam kepadanln karena posisinga yang jauh.

Sebaikqn hakim tidak mengangkat pengawal pribadi png
bertugas menghalangi oftmg-orang unhrk menemuinya. Hal ini

dikuatkan dengan riwapt png telah diriwaptkan oleh Al Qasim bin

MuLhaimirah, dari Abi Maryam SBng juga sahabat Rasulullah &f,
"Bahwasan3a dia berkata, 'Aku pemah mendengar Rasulullah &
bersaMa, 'Siap 3ang mendaptl<an tugas dan wewenang mengurus

sqak perl<am omng-oftng, dan dia mengangkat pengaw:al pribadi gng
manghalangi kepentingan mandmk gng dihadapi mereka, maka Allah

psti mengtnlangin5n dalam mangantasl<an kepantingan mand*k,
kebutuhan gng menyelimutinja dan keperluan 5ang dihadapin5a." (HR.

AbTirnridzi).

Alasan lain, pengawal pribadinya tak jarang mernprioritaskan

seoftmg yang datang belakangan dan mengesampingkan seorang yang

datang lebih dahulu untuk kepentingan pribadi pengawalnln. Dan tak

iarang pengawal pribadinya itu menyusatrkan mereka akibat pengawalan
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atas mereka yang terlalu ketat dan prosedur permohonan izin bagi

mereka.

Tidak masalah bagi hakim membawa pengawal pribadi di luar

sidang hakim ketika mengadili perkara, menghamparkan tikar unfuknya,

tidak duduk di atas tanah (tanpa alas), dan tidak duduk di atas l<arpet

masjid. Karena hal ifu dapat merghilangkan wibawan5n di hadapan

pandangan omng-orcmg png berperkara

Hakim sebaikn5n mernilih posisi duduk sambil menghadap

kiblat, karena sebaik-baiknya ternpat duduk adalah posisi menghadap

kiblat. Kesemua etika tersebut bukanlah persyaratan dalam mengadili

perkara kecuali, bersih dari sikap mamh dan sikap-sikap yang senada

dengannya, karena posisinya sebagai persyaratan dalam mengadili

perkara ada dua riwayat.

PasaL Tatkala hakim telah duduk di persidangannla,

maka pekerjaan pertama yang dia harus lakulon adalah, merneriksa

berkas perkara oftmg-orang yang telah dilakukan penahanan, karena

penahanan mempakan benfuk hukuman. Dan tak jamng di tengah-

tengah mereka ada seseomng lrang tidak patut unfuk tetap dilakukan

penahanan atas dirinSn

Selanjukrya hakim memeriksa berkas penahanan oleh hakim

sebelumn5ra, dengan mengufus petugas panitera gnng mencatat nama

tahanan dan alasan apa dia ditahan? Dan untuk siapa dia ditahan? Lalu

hakim memrintanya unfuk melaporkannlla kepadan5a.

Selanjuhrya hakim mernerintahkan juru bicamnya unhrk

menyebarluaskan informasi tentang persidangan 5rang akan digdar di

daerah tersebut selama tiga hari, "Perhatian bahwasanya hakim fulan

bin fulan hendak melakukan perneriksan perkara sejumlah tahanan

pada hari ini, iadi siapa saja png memiliki keterkaitan dengan s@ftmg
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tahanan, maka hendaklah dia menghadiri persidangan yang akan

digelar."

Ketika hari yang telah ditentukan tersebut telah tiba, dan

sejumlah oftmg telah hadir di pengadilan, maka hakim menggelar

sejumlah berkas perkam yang di dalamnya tercanfum narn pam

tahanan, di hadapann5n dan mengulurkan tangannya ke'sejumlah

berkas tersebut.

lalu bila telah ada berkas perkam yang jatuh ke tangannya dari

sejumlah berkas perkam tersebut, maka hakim mernulai memeriksa

nalna seorang tahanan, dan berkata, "Siapa Snng berperkara dengan si

fulan yang telah ditahan?", lalu tatkala pihak yang bersengketa

dengannya menjawab, "Aku', rnaka hakim mengufus pefugas panitera

yang tepercaya unfuk menernaninya ke ruang tahanan, lalu dia

mengeluarkan pihak yang be,rsengketa dengann5n dan membawa serta

bersamanp ke ruang sidang pengadilan, dan hakim melakukan ifu kim-

kim dia mengetahui bahwa masa pemeriksaannya di ruang sidang

pengadilan cukup memadai, dan tidak membuka berkas perkara selain

mereka.

Apabila seorang tahanan dan pihak yang bersengketa

dengannya telah hadir di ruang sidang, maka hakim tidak boleh bertanya

kepada pihak yang bersengketa dengannya, "Mengapa kamu

menahannya?". Karena secara zahir hakim semata-mata menahann5n

disertai dengan alasan yang benar, akan tetapi hakim bertanya kepada

seorang tahanan tersebut, apa alasan kamu ditahan?

Dan iawabannya tidak terlepas dari lima kategori:

Perbma, seorang tahanan tersebut menjawab, "Dia menahanku

karena hak (piutang) miliknya pada saat aku seorang yang nnrnpu

melunasinya", maka hakim berkata padanla, "Lunasilah haknln, jika

tidak, maka aku akan mengembalikanmu ke dalam tahanan."
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Kdua; seomng tahanan menjawab, "i\ku mempunyai beban

kouajiban utang padanya, di saat aku jafuh bangkrut", lalu hakim

bertanya pada pihak yang berperkara dengannya, jika dia

membenarkannya, maka hakim langsung memutuskannya dengan

menlatakan pailit, dan mernbebadmnnSn.

Dan apabila pihak lnng bersengketa dengannya

mengingkarinla, maka hakim perlu rnempertimbangkan penyebab

utangnya, maka iil<a penyebab utarlgnya adalah sesuafu lang
mengakibatkan dia mendapatkan kekayaan seperti akad utang-piutang

atau pembelian barang, maka pemyataannya dalam prihal kepailitan

tidak dapat dibenarkan kecuali disertai saksi yang menyatakan bahwa

kekayaannya hilang atau habis, atau saksi yang menyatakan bahwa dia

seorang yang jatuh pailit, sehingga modal pokok yang ada habis.

Dan pemyataan yang dapat dibenarkan adalah pemyataan pihak

yang bersengketa dengannya dalam masalah kekayaan yang diklairnnya

yang berhak dia ba5nr. Dan apabila dia tidak lagi memiliki modal pokok,

dan pihak 5nng bersengketa dengannya tidak memiliki saksi mengenai

hal tersebut, maka klaim yang dibenarkan adalah klaim seorang tahanan

tersebut dengan disertai sumpah lrang menegaskan bahwa dia adalah

seorang yang jafuh pailit. Karena, pada dasamya telah terjadi kenrgian

yang membuakrya jatuh pailit.

Apabila pihak yang bersengketa dengannya memiliki saksi png
menemngkan bahwasan5n seorang tahanan tersebut memiliki kekayaan,

maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dibenarkan sampai dengan

saksi menerangkan kekayaan tersebut dengan batasan Snng dapat

membedakan.

Apabila saksi ynng memberatkannya menemngkan bbhwa dia

merniliki kekayaan di tempat tertentu atau tempat lainnya, maka fidak

lagr pertimbangan lain (angsung diputuskan).
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Sedang apabila seorang tahanan menolak keteran$an sal$i

tersebut, dan dia berkata, "kekayaan ini bukan milikku, akan tetapi milik

orrng lain yang ada di tanganku", maka pemyataannya tidak dapat

dibenarkan sampai dengan dia berikmr mengenai kekayaan tersebut

1nng ditujukan kepada orang tertenfu.

Apabila orang 5nng diakui sebagai pernilik kekapan tersebut

hadir, rnaka kamu perlu mempertimbangkan, lalu bila dia menolak

ikramln, maka haknya Slugur, dan utang seorang tahanan dilunasi dari

kekagnan tersebut.

Apabila orang yang diakui sebagai pemilik . kekaSnann5ra ifu

membenarkan ikrar seorang tahanan tersebut, maka kamu perlu

mempertimbangkan; jila dia mempunyai saksi atas kepemilikan

kekapan tersebut, maka dia lebih berhak (atas kekayaan tersebut),

karena dia memiliki saksi dan pemElang kekayaan berilrar bahwa

dialah pemilik kekapan tersebut.

Apabila dia fidak mernpunyni saksi, maka hakim harus

menptakan bahwa pem5rataan mereka berdua tidak dapat dibenarkan,

dan utang tersebut dilunasi dari kekayaan tersebut, karena saksi

menerangkan bahwa pemElang keka5raan tersebut adalah pemilik

kekayraan tersebut, sehingga persaksiannya menyimpan kev,rajiban

pelunasan utang dari keka5nan tersebut.

Apabila persalsiannya tidak dapat dibenarkan bagi dirinya

sendiri, maka persaksiannya dalam perkara yang tersimpan di balik

persaksian tersebut dapat dibenarkan, karena utang itu adalah hak

ormg lain. Alasan lain dia diduga melakukan konspirasi dalam ikramya

ynng ditujukan kepada orang lain, karena kadang dia melakukan

findakan tersebut untuk menyelarnatkan kekayaannya dan kembali

kepada dirinln, sehingga dugagn buruk itu melekat pada dirinp, maka

dari itu saksi tersebut tidak dapat dibatafl<an sebab ilaamyra.
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Dalam masalah ini ada pandangan lain yang berbeda, yaitu ikrar
tersebut dapat diterima dan alat bukfi saksi tersebut gugur, karena saksi

tersebut menerangkan tentang kepemilikan keka5raan seseonmg lnng
tidak mengakui kekayaan tersebut dan mengingkarinya.

Jaumbn k tig4 seorcng tihanan menjawab, "Dia mmahanku
karena saksi memb€rikan keterargan yang memberatkanku mengenai

hak Snng diklaim pihak yang bersengketa denganku", supagra hakim

memeriksa kondisi para sal<si. Ketenfuan ini dibangun berdasarkan

kaidah, yaifu apakah boleh memufuskan perkara berdasarkan

ketemngan saksi tersebut atau fidak? Dalam masalah ini .ada dua
pandangan

Putama; hakim tidak boleh memufuskan perkam berdasarkan

keterangan saksi tersebut, karena penahanan tersebut menrpakan jenis

hukuman, sehingga hukuman itu fidak dijafuhkan atas diriqn sebelum

hak tersebut benar-benar terbukti menjadi keuajiban atas diriryn.
Berdasarkan ketentuan ini, maka hakim tidak boleh mengenrbalikannSn

ke dalam tahanan jika pihak yang bersengketa dengannya

membenarkannya dalam kasus ini.

Kdua; hakim boleh , karena pihak pendakwa telah
mengajukan apa yang menjadi ker,rajibannp, akan tetapi hakim masih
mempunyai ker,vajiban 3raifu merneriksa para saksi. Pam pengikut

ma&hab Syafi'i mempunyai dua pandangan yang sama sepdrti kedua
pandangan tersebut.

Jadi, berdasarkan ketenfuan tersebut, hakim boleh

mengembalikannya ke dalam tahanan sampai dengan hakim

mendapatkan keterangan yang jelas tentang kondisi pam saksi. Apabila
pihak yang bersengketa dengannya menyangkalnya dan berkata,

"Hakim telah mengetahui dan mengerti keadilan pam saksiku dan hakim

telah mengambil putusan atas dirinSn berdasarkan keterangan 5nng
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benar.", maka pernyataan yang dapat dibenarkan adalah pemyataan

pihak yang bersengketa dengannya, karena secara lahir bahwa

penahanannya berdasarkan alasan'yang benar.

Jawaban keempat, seorang tahanan menjawab, "seorang hakim

telah mengambil pufusan menahanku berkenaan dengan ganti rugi yang

setara dengan harga anjing atau harga minuman khamer yang telah

kufumpahkan yang menjadi milik seorang kafir dzimmi. Karena dia

berkeyakinan demikian".

Maka, jika pihak yang bersengketa dengannya membenarkan
jawabannya, maka hakim harus menyampaikan pendapat hukumnya

yaitu agar dia membebaskannya, karena pembayaran ganti rugi barang

tersebut hukumnya tidak wajib.

Dalam masalah ini ada pandangan lain yang berbeda, yaitu

hakim tetap mempertahankan putusan hakim yang pertama kali

mengadili perkara tersebut, karena dia tidak dibolehkan membatalkan

pufusan hakim lain dengan putusan baru hasilijtihadnya.

Dalam masalah ini ada pandangan lain yang berbeda yaitu,

hakim menghentikan sementara proses pengambilan pufusan, dan

berusaha merundingkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk

mencari pufusan tertenfu 5nng tepat dan terbaik. Karena hakim tidak

mungkin mengeksekusi salah safu dari dua putusan yang terdahulu.

Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat seperti kedua pandangan

yang disebutkan terakhir ini.

Apabila pihak yang bersengketa dengannya (pendakwa) menolak
jawabannya, dan dia berkata, "Bahkan kamu ditahan berkenaan dengan

hak yang wajib ditunaikan selain hak ini.", maka pemyataan yang dapat

dibenarkan adalah pemyataan pendalnt;a, karena secara lahir

penahanapya berdasarkan pertimbangan yang dapat dibenarkan.
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Jawaban kelima seoftrng tahanan menjawab, "Aku ditahan

karena kelaliman, dan aku tidak mempunyai ka,uajiban apapun.", maka
juru bicara hakim menlnmpaikan pemberitahuan tentang pemSntaan

seoftng tahanan tersebut. talu jika seseorang hadir lalu dia berkata,

"Aku pihak yang bersengketa dengannya (pendakun)", lalu seormg

tahanan tersebut menolak pengakuannSra, dan pendaktva mempunyai

alat bukti sal{si, maka seorang tahanan tersebut harus dipaksa

jawaban sesuai dengan keterangan Sang telah ler,ruat. Dan apabila dia

tidak mempunyai alat bukti saksi atau sama sekali fidak diketahui secaftr

konkrit dia mempunyai pihak yang bersengketa dengannya, maka

pernSntaan lrang dapat dibenarkan adalah pemyataannya dengan

disertai zumpah bahwa dia tidak mempun5ni pihak 5nng bersengketa

dengannSn sarna sekali, atau dia tidak mempun5ai ka,vajiban apapun,

dan dia hanrs divonis bebas.

Pasal: Kemudian hakim memeriksa perkara png berhubungan

dengan para penerirna wasiat. Karena mereka adalah pengelola

kekayaan anak-anak yatim dan orang-orang gila, sertia menrbagi-bagikan

harta wasiat di antam orang-oftng miskin. Tujuan hakim memeriksa

mereka karena seomng yang kekayaannSB dikelola fidak dapat

menunfut haknya sendiri, sebab pemyataan anak-anak dan orang gila

tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum, sedang penerimaan hak

oleh orang-orang miskin bersifat tak terbatas.

Sehingga tatkala pihak penerima wasiat datang kepada hakim,

rnaka jika hakim sebelumnyra telah memberikan putusan png memitiki

kekuatan hukum tetap terhadap wasiakrya, maka hakim tidak boleh

mencabuhrln sebagai pengelola wasiat, karena seorarng haldm tdak
sernata-mata mernberikan pufusan png memiliki kekmtan hukum tetap
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terhadap wasiatnya kecuali, secara lahir dia benar-benar mengetahui dan

mengerti kecakapannya sebagai pengelola wasiat.

Namun demikian hakim perlu terus-menerus melakukan

pengawasan atas dirinya, sehingga jika kondisinya berubah akibat

keburukan kelakuannya (fasik), atau kelemahan (dalam mengelola

wasiat), maka hakim harus mernperbanfukan seorang yang tepercaya

serta kuat unhrk membanfunya.

lalu jika dia orang tepercaya serta kuat maka hakim

mengukuhkannya sebagai pengelola wasiat, sedang bila dia orang

tepercaya serta lemah, maka hakim memperbanfukan seseorang unfuk

membanfunya.

Apabila dia orang yang fasik, maka hakim mencopotnya sebagai

pengelola wasiat dan mengangkat orang lain sebagai penggantinya.

Sedang menurut pendapat Al Kharqi, seorang yang tepercaya

diperbantukan unfuk mengawasi kinerjanya mengelola wasiat.

Dan apabila dia telah menyerahkan atau membagi-bagikan harta

wasiat, dan dia adalah orang yang cakap unfuk mengelola wasiat, maka

penyerahan wasiat oleh dirinya telah berkekuatan hukum tetap (final).

Apabila dia bukan orang Snng cakap mengelola wasiat, sementara para

pihak penerima wasiat adalah orang-orang yang sudah balig serta

kalangan yang terbatas, maka penyerahan wasiat kepada mereka

hukumnya sah. Karena, mereka telah menerima hak-hak mereka.

Sedang apabila mereka adalah kalangan yang tidak terbatas, seperti

wasiat pada orang-orang fakir dan miskin, maka dalam masalah ini ada

dua pandangan.

Pertant4 dia berka,uajiban mengganti kekayaan wasiat yang

telah dia tasaruf tersebut. Al Qadhi dan para pengikut madzhab Syafi'i'

telah menuturkannya, karena dia tidak memiliki kalenangan

menyerahkan wasiat. Kdue dia Udak berkamjiban mengganti
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kekayaan wasiat yang telah dia tasarufkan tersebut, karena dia telah
mengantarkan hak wasiat tersebut kepada para pihak yang berhak
menerimanya- Demikian juga, jika pihak yang tidak diserahi
tanggungjauab menyerahkan harta wasiat, membagikan harka wasiat,
maka ada dua pandangan yang mengemuka dalam masalah ini.

PasaL Kemudian hakim memerilsa perkam terkait para wali
amanah yang diangkat hakim. Mereka adalah orang-omng grang diserahi
tugas oleh hakim unfuk mengelola unrsan anak-anak (sntid aan
pernbagiaa sejumlah wasiat yang tidak diserahkan kepada orang tertentu
unfuk mengelolanya. Jadi, apabila mereka tetap sesuai berkelakuan
seperti saat pertama kall ditunluk, maka hakim tetap mengukuhkannya
sebagai wali amanah, karena hakim sebelumn5la telah mengangkat
mereka, sedangkan orang yang kelqkuannya berubah dari kondisi
semula, maka hakim harus memecatr5a, jika dia berkelakuan buruk
(fasik), sedang bila dia lemah dalam pengerotaanq;a, maka hakim
memperbanfukan seseorang Snng tepercaya unfuk mernbanfunya.

Pasal: Kemudian haldm memeriksa perkara terkait
urusan pengelolaan sesuafu yang terpisah dari pemiliknya
(adhdhawalt dan barang temuan, maka apabila termasuk jenis
barang yang dikhawatirkan rusak (tidak ufuh lagi) seperti holuan temak,
atau dalam pemeliharaannya membufuhkan biaya, seperti sejumlah
barang yang perlu dilakul.n pengeringan, maka hakim boleh
menjualnSn dan menyimpan uang hasil panjuarannya unfuk diserahkan
kepada pam pemiliknya. Dan jika bukan termasuk jenis demikian,
contohn5n seperti sejumlah uang, maka hakim harus menyimpannya
unfuk diserahkan kepada para pemiriL-ln, dan mencatat jumlahnya
unfuk diumumkan.
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1865 Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata:
Hakim sebaiknya tidak mengadili perkara di antara dua
pihak yang berselisih saat dia dalam kondisi marah.

Menurut sepengetahuan kami, tidak ada perbedaan pendapat di

kalangan para ulama dalam masalah hakim sebaiknya tidak mengadili

perkara pada saat dia dalam kondisi marah.

Syuraih, Umar bin AMul Aziz, Abu Hanifah dan Syafi'i

menghukumi makruh hakim yang mengadili perkara dalam kondisi

tersebut. Abu Bakmh menulis surat kepada Abdullah bin Abi Bakrah

saat dia menjadi hakim di Sajastan yang isinya, "Janganlah kamu

mengadili perkara di antara dua pihak yang berselisih saat kamu dalam

kondisi marah, karena aku pemah mendengar Rasulullah $ bersabda,

'sesanng sebaikryp tidak mengadili perkara saat dia dalam kondisi

marah. " (Muttafaq Alaih).

. Umar rg, menulis sumt kepada Abu Musa, "Hindarilah olehmu

sikap marah, gelisah, kacau, mengalami kesusahan akibat ulah sejumlah

orang dan menyembunyikan perasan sesuafu pada mereka ketika

mengadili perselisihan, karena tatkala kamu melihat pihak yang

berselisih sengaja melakukan perbuatan se\rJenang-wenang flalim), maka

buatlah kepalanya menderita sakit. "72.

Alasan lain, tatkala seorang hakim sedang marah, akalnya

berubah dari kondisi semula, dan dia fidak mampu memberikan

pertimbangan hukum sesuai dengan keyakinan diri dan pemikirannya

yang jemih. Termasuk ke dalam makna yang tersirat dalam sikap marah

adalah semua perkara yang dapat mengganggu konsentrasi pikirannya,

seperti rasa lapar yang sangat luar biasa, kehausan yang amat sangat,

sakit yang membuatnya selalu gelisah, menahan salah safu buang air

72 Abdurrazaq dabm Mushannaf karlnnya (11,/ hadits no.
206761.
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besar dan air kecil, sangat nganfuk, sangat lelah, sangat sedih, sangat
prihatin, dan sangat bahagia.

Kesemua kondisi ini dapat mengganggu seorcng hakim, karena

kesemtra kondisi tersebut dapat mengganggu konsenbasi hati dan
prkimn dalam memberikan pertimbangan hukum, lrang menjadi
instrument unfuk mengantarkannya pada kebenaran yang tepat sasaran

pada umumnya. Jadi, keserntn kondisi tersebut termasuk ke dalam
makna yang tersirat dalam sikap rnarah 5nng telah ditegaskan secartl
konkrit oleh sumber syam'. Sehingga kesernua kondisi tersebut berlaku
sebagaimana sikap marah

Jadi, bila seorang hakim mengadili perkam dalam kondisi rnamh
atau kondisi yang formulanya menyerupai sikap mamh, rnalo
diceritakan dari Al Qadhi, "Putusan tidak memiliki kektntan
hukum tetap (tidak final), karena pengambilan putusan hukum dalam
kondisi tersebut dilarang, dan larangan tersebut memberikan kepastian

hukum batalnya pengambilan putusan hukum }Bng dilarang temsebut."

Al Qadhi dalam Al Mufianad menptakan, "Rrfusan hukumnSra

memiliki kekuatan hukum tetap". PemSntaan t€rakhir ini menpdi
pendapat ma&hab slnfi'i, hal ini dikmtkan dengan hadits lrang
diriwayatkan, "Bahwasanya Nabi $ menerima pengaduan perkara Az-

Zubair dan seorang lelaki dari kalangan Anshar dalam kasus salumn air
yang mengalirkan air dari saluran air ke permukaan tanah, lalu Nabi $
bersaMa pada Az-Zubair, 'Genangi perrnukaan tanalunu kqnudian
salurkan air tersebut ke tetanggatni, lalu seomng lelaki Anshar ifu
berkata, 'Apakah karena dia putra bibimu', lalu Rasuluflah & rnarah,

sambil berkata pada Az-zuban,'Ganngi (pennukaan tanahmu) ampi
dengan aa turcebut mqnenuhi pgr pkebunan." (Muttiafaq Alaih).

Jadi, beliau mengadili perkam dalam kondisi rnarah.
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Menumt sebuah riwayat, sikap marah itu dapat mengganggu
hakim ketika dia belum memberikan pufusan hukum yang jelas terkait
masalah tersebut. Sedangkan bila putusan hukum tersebut telah jelas,

kemudian secara tiba-tiba dia marah, maka sikap marah tersebut tidak
dapat mengganggu hakim dalam mengambil pufusan hukum, karena
kebenaran hukum telah terungkap secara gamblang sebelum munculnya
kemarahan tersebut, sehingga kemarahan tersebut tidak berpengaruh
pada kebenaran hukum tersebut.

1866 Masalah: Abu Al Qasim berkata: Tatkala hakim
menghadapi 

. 
perkara yang menyulitkan dirinya dalam

memberikan pufusan hukum jenis perkara tersebut, maka
dia boleh bermusyawarah dengan kalangan orang yang
berilmu dan amanah.

Secara garis besar maksud pemyataannya adalah, bahwasanya

seorang hakim tatkala menghadapi perkara hukum yang pufusan

hukumnya telah dia peroleh secara konkrit dalam keterangan Kitabullah,
Sunnah Rasulullah, ijma' ulama, atau sumber eryas yal';$ jafiy (eiyas
yarg ikt hukumnya dalam masalah yang dieiyaskan lebih jelas dan
konkrit dibanding illat hukumnya yang ada dalam masalah pokok.),
maka dia sq]era mengambil pufusan hukum perkara tersebut, tidak
perlu meminta pertimbangan pendapat orang lain.

Hal ini dikuatkan oleh saMa Rasulullah $ pada Mu'adz ketika

beliau mengufusnya ke Yaman sebagai hakim, "Menurut apa kamu
mengadili perkam?.', dia menjawab, 'menurut Kitabullah.,, beliau

bertanya kembali, 'lalu jika kdmu frdak menemukan (putusan

hukumnya)?.', dia menjawab, 'menurut Sunah Rasulullah?.,, beliau

kembali bertanya, 'lalu jika kamu frdak menemukan (putusan

hukumnya)?, dia menjawab, 'aku akan berijtihad dengan keyakinan
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diriku, dan aku tidak akan mengambil pufusan yang menyimpang (dari

kebenaran)', beliau bersabda, 'segala puji bagi Arah 5nng telah
memberikan pertolongan pada ufusan Rasutullah * ,nfuk mengantbil
putusan Snng melqakan Rasulullah $.,

Jadi, apabila hakim perlu melakukan ijtihad, maka dia sangat
dianjurkan untuk bermusgnwarah meminta pertimbangan pendapat
orang lain, hal ini dikuatkan oleh firman Allah &, ,,..., 

dan
bermusyaumrahlah dengan merel<a dalam un$an itu, ...u (es. eilImran
[3]: 159).

Al Hasan menjelaskan, "walaupun Rasulullah $ adarah orang
yang tidak membufuhkan pertimbangan orang lain dalam mengambil
kepufusan, akan tetapi fujuan Allah memerintahkan beliau
bermusyawarah tersebut adalah agar sikap tersebut dicontoh oleh para
hakim sesudah beliau."

Nabi $ bermusyawarah dengan para sahabatrya dalam urusan

tahanan perang Badar, dalam umsan gencatan senjata dengan omng-
orang kaftr pada masa perang Khandaq, dan dalam mengambil
kepufusan berperang melawan kaum liafir pada saat perang Badar.

Telah diriwayatkan, "Tidak ada seorangpun l.ng lebih banyak
bermusyawarah meminta pertimbangan para sahabatrya daripada
Rasulullah."

Abu Bakar pemah bermusyawarah meminta pertimbangan
sejumlah sahabat dalam memufuskan warisan nenek, dan umar dalam
masalah diat menggugurkan janin dalam mhim seomng wanita, dan dia
bermusyawarah dengan sejumlah sahabat dalam memufuskan standar
hukuman meminum khamer.

Telah diriwayatkan, "Bahwasanya di sekitar umar selalu ada
sekelompok orang dari kalangan para sahabat Rasulullah $, antara lain
Utsman, Ali, Thalhah, Az-Zubair dan Abdurrahman bin Auf, ketika dia

EI - At Mughni



sedang menghadapi suafu unrsan sambil bermusyawarah mendiskusikan
masalah tersebut." Tidak ada seomng pun yang mempunyai pendapat
yang berbeda dalam hal dianjurkannya musyawarah tersebut.

Ahmad berkata, "Kefika sa'id bin Ibrahim mengernban
kekuasaan mengadili perkara di Madinah, dia senantiasa duduk di antara
Al Qasim dan salim sambil bermusyawamh merninta pertimbangan
mereka berdua. Muharib bin Dtsar ketika mengemban kekuasaan
mengadili perkam di Kufah, dia selalu duduk di antara Al Hakam dan
Hamad sambil bermusSnwamh meminta pertimbangan mereka berdua.
Alangkah baiknya sikap ini, kalau para hakim senantiasa melakukann5n,
bermusyawarah dan menahan diri sambil menunggu pertimbangan
hukum yang terbaik."

Alasan lain, melalui jalan muq/awarah, seorang hakim semakin
bertambah cerdas dan melalui diskusi dia dapat mengingat kembali apa
yang dia telah lalai selama ini.

Alasan lain, penguasaan ilmu pengetahuan secam merrleluruh
sulit terwujud, dan kadang orcmg Snng bukan hakim tampak lebih cerdas
dalam memberikan pertimbangan grang tepat dan benar dan mengetahui
peristiwa yang sebenamya teriadi. I-alu bagaimana dengan
bermusyarramh bersama seseorang yang pengetahuannya sarna

dengannya atau lebih di atas dirinln?

. Telah diriwayatkan, "Elahwasanya Abu Bakar Ash-shiddiq ug
pernah kedatangan dua orang nenek, lalu dia menetapkan nenek dari
jalur ibu mendapatkan warisan dan menggugurkan hak waris dari nenek
dari jalur ayah, lalu AMurrahman bin sahal berbicam padanya, 'wahai
I&alifah Rasulullah sungguh engkau telah menggugurkan hak waris
seomng nenek lrang kalau dia meninggal, rnaka si mayit akan
mendapatkan warisan, dan engkau telah memberi hak unris pada

seorang nenek yang kalau dia meninggal, maka si mayit fidak akan
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mendapatkan warisan, lalu Abu Bakar menarik kembali pufusannya dan

lalu dia memufuskan menyertakan mereka berdua sebagai ahli waris."

Umar bin Syabbah .telah meriwayatkan dari Asy-Sya'bi,

"Bahwasanya Ka'ab bin Siwar sedang duduk di samping Umar, tiba-tiba

datanglah seorang wanita menemuinya, Ialu dia berkata, 'wahai Amirul

Mukminin, aku sama sekali tidak pernah menyaksikan seomng lelaki

yang paling istims.r.ra daripada suamiku, derni Allah sesungguhnya dia

selalu membiasakan bangun malam unfuk shalat, dan tiba siang harinya

dia berpuasa pada hari yang cuacanya amat panas, narnun dia tetap

tidak berbuka, lalu dia selalu memohon ampunan untuk dirinya, dan

selalu memuja dirinya.', Umar berkata, 'Orang seperti dirimu adalah

peranpuan terbaik.'.

Ka'ab berkata, 'Perempuan tersebut merasa rnalu, lalu dia

bangkit berdiri sambil pergi pulang.', lalu Ka'ab berbicam, 'Wahai

Amirul Mukminin, mengapa engkau fidak mernbanfu perernpuan

tersebut menunhrt keadilan pada suaminya?', Umar bertanSn, apa lnng
dia adukan?', Ka'ab menjawab, 'dia telah mengadukan perkam

suaminya dengan cara yang amat keras.', lJmar bertanya kembali,

'apakah demikian yang dia kehendaki?.', Ka'ab mengiakannya. Umar

berkata, 'Suruh mereka membawa dia kembali ke hadapanku.', lalu dia

berkata, 'tidak masalah kamu mengatakan suafu kebenaran,

sesungguhnya orang ini meyakini bahwasanya kamu datang hendak

mengadukan perkara suamimu, sesungguhnya dia telah menjauhi

tempat tidurmu.'.

Perempuan tersebut angkat bicara, 'Baiklah, aku sesungguhnya

adalah perempuan yang masih muda, dan aku berhamp mendapatkan

sesuafu seperti ynng didapatkan oleh para isfui pada umumnya.', lalu

Umar mengirim utusan unfuk memanggil suamin5n, lalu dia pun datang

memenuhi panggilannya, lantas Umar berkata pada Ka'ab, 'Adili
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perkara di antara mereka berdua.', lalu Ka'ab berkata, 'Amirul

Mukminin lebih berhak unfuk mengadili perkara di antara mereka

berdua.', Umar berkata, 'Aku telah bulat menunjukmu unfuk mengadili

perkara di antara berdua, karena kamu memahami perkara perernpuan

tersebut, sesuafu yang aku tidak pernah memahami.'.

Ka'ab berbicam, 'Menurut kqpkinanku di atas dirinya ada tiga

orang isti, dia adalah isfui keempat, maka aku pufuskan bagi suaminya

harus beribadah di tengah-tengah ketiga istuinya tersebut seiama tiga

hari tiga malam, dan unfuk dirinya sehari semalam.', Umar berkata,
'Demi. Allah, pendapat pikimnmu yang pertama ini fidak lebih

mengagumkanku daripada yang terakhir, pergilah karena kamu telah

diangkat sebagai hakim di Bashmh."

Jika hkta ini benar-benar telah terbukti, maka hendaknya

seorang hakim selalu mengadakan musyawamh bersama kalangan

oftmg berilmu dan amanah, karena seseorang yang tidak memiliki sifat-

sifat dernikian, tidak merniliki pendapat mengenai suafu peristiwa hukum

yang terjadi, dan hakim cendenrng tidak tertarik terhadap pendapakrya.

Sufuan menyatakan, "Hendaklah kalangan yang kamu ajak

bermusyawarah adalah kalangan orang yang bertal$ra dan am4nah, dan

hendaklah seorang hakim bermusyawamh dengan mereka yang sepakat

dan yang berbeda pendapat dengannya, dan bertanya kepada mereka

tentang bukfi-bukfi alasan yang mereka rT,iliki, .agar dia mendapatkan

kebenaran hukum yang konlait."

Pasal: Muq7awarah di sini fujuannya adalah unfuk
menggali berbagai sumber hukum yang menjadi landasan
pertimbangan putusan hukum dan hakim mengetahui
kebenaran hukum berdasarkan hasil ijtihad. Hakim tidak boleh

b€rtaklid mengrkuti pendapat oftmg lain, dan mengadili perkara

AI Mughni - l2ee I



berdasarkan pendapat orang lain. Baik dia telah mengetahui kebenaran

hukum secara konkrit, lalu ada orang lain menentangnya dalam

mengambil pufusan hukum tersebut, atau dia sama sekali belum

mengetahui kebenaran hukum, baik wakfu pengambilan pufusan hukum

tersebut sangat sempit atau cukup longgar.

Demikian juga seorang mufti tidak boleh mengeluarkan fatwa

dengan bertaklid. Demikian Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad

berpendapat. Abu Hanifah menyatakan, "Tatkala seorang hakim

termasuk golongan atrli i;tihad, dia boleh meninggalkan pendapat yang

diyakininya untuk mengambil pendapat yang diyakini seseorang yang

lebih memahami fiqih dibanding dirinya menurut dirinya, tatkala dia

berpandangan demikian, maka keyakinannya tersebut merupakan

bentuk jenis ijtihad. Alasan lain hakim tersebut meyakini bahwasanya dia

adalah seseorang lebih mengerti tentang mekanisme ijtihad dibanding

diriryla."

Menurut kami, seorcng hakim tersebut tergolong ahli ijtihad,

sehingga dia tidak dibolehkan bertaklid kepada orang lain. Sama seperti

kasus, kalau hakim tersebut keilmuannya sepadan dengann5ra,

contohnya dua orang mujtahid dalam masalah kiblat. fugumentasi yang

dikemukakan Abu Hanifah tidak benar, karena seseorang yang lebih

memahami fiqih mungkin saja dia mengeluarkan pufusan hukum yang

keliru, sehingga tatkala diu meyakini putusan hukum yang

dikeluarkannya keliru, maka dia tidak dibolehkan mengamalkannya. Dan

apabila dia belum mengetahui kebenamn hukum secara konlait, maka

dia tidak dibolehkan mengadili perkara dengan putusan hukum yang

mungkin menurut dirin5a putusan tersebut keliru ketika dia berijtihad.

Pasal: Para pengikut madztnb kami menyatakan, "Dianjurkan

para ulama dari berbagai madzhab ikut hadir di pengadilan dimana
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hakim mengadili perkara, sehingga tatkala tiba-tiba muncul persoalan

baru di persidangan, yang mana dia perlu bertanya kepada mereka agar

mereka menjelaskan sumber-sumber hukum mengenai persoalan

tersebut dan jawaban mereka tentang persoalan tersebut, karena

kehadiran mereka di pengadilan dapat mempercepat dia melakukan

ijtihad dan lebih memudahkannya untuk mengambil keputusan yang

tepat dan benar.

Namun, jika seomng hakim telah mengambil pufusan hukum

suatu perkara, maka tidak dibolehkan bagi seorang pun dari mereka

menolak putusan hukum hasil ijtihadnya, walaupun hasil rjtihadnya

bertentangan dengan hasil ijtihadnya, karena di dalam penolakan hasil

ijtihadnya tersebut menyimpan findakan melawan hasil ijtihadnya,

kecuali dia mengadili perkara dengan pufusan hukum yang bertentangan

dengan ketentuan hukum yang ditegaskan secara langsung dalam

sumber syara' atau ijma'."

PasaL Sehanrsnya hakm menghadirkan para salsi
!/ang dia bufuhkan keterangannya di pengadilan, agar dia

mendapatkan sejumlah fakta hukum yang sebenamya terjadi

berdasarkan (keterangan) mereka, dan sejumlah alat bukti (yang

dikernukakan oleh para pihak yang berselisih) dan berkas gugatan (para

pihak yang berselisih) dapat dibukfikan kebenarannya secara

mq/akinkan berdasarkan keterangan mereka.

Jadi, bila seomng hakim ternrasuk orang yang boleh mengadili

perkara berdasarkan pengetahuannya, maka jika dia menghendaki,

maka dia berhak meminta pam saksi unfuk mendekatinya, dan jika dia

menghendaki, maka dia bpleh merninta mereka duduk jauh dari dirinya,

sekiranya tatkala dia menrerlukan keterangan mereka unfuk mengambil
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pufusan hukum, hakim dapat memanggil mereka unfuk memberikan

keterangan mengenai perkara yang akan dipufuskan tersebut.

Apabila hakim bukan termasuk orang yang boleh mengadili

perkara berdasarkan pengetahuannya, maka dia boleh meminta para

saksi agar menempati tempat duduk yang dekat dengan dirinya,
sehingga mereka dapat mendengar pemyataan dua pihak yang

berselisih, agar di antara mereka tidak ada seorangpun yang

menyampaikan keterangan yang diakuinya, kemudian dia menolak dan

mengingkari keterangannya tersebut, sehingga mereka harus

mengusahakan untuk tetap tidak mengubah keterangan yang diakuinya
tersebut dan memberikan persaksian mengenai pemyataan pam pihak
yang berselisih tersebut.

Pasal: Tatkala hakim menemukan persoalan baru
yang muncul di persidangan, dan alat bukti yang dimiliki salah satu

dari kedua pihak yang berselisih tersebut telah cukup terang-benderang,

maka hakim boleh langsung memufuskan perkara"tersebut.

Sedangkan bila alat bukti yang dikemukakan para pihak yang

berselisih masih sumir, maka hakim menganjurkan mereka agar

berdamai. Namun, jika merela berdua tetap menolak anjuran hakim,

maka hakim menunda pengambilan putusan hukum perkara mereka
sampai mendapatkan keterangan yang benar-benar meyakinkan,

sehingga jika hakim bertindak tergesagesa dalam mengambil kepufusan

persoalan baru tersebut, sebelum mendapatkan keterangan yang benar-

benar meyakinkan, putusan hakim tersebut tidak patut untuk diterima.

Di antara orang yang berpendapat agar para pihak yang

berselisih mengadakan perdamaian adalah syuraih, Abdullah bin utbah,
Abu Hanifah, Asy-Sya'bi dan Al Anbari. Diriwayatkan dari Umar,
bahwasanya dia berkata, "Kembalikanlah kepada mereka yang
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berselisih, sampai dengan mereka mau berdamai kembali, karena
kepufusan menyelesaikan perselisihan tersebut akan tercipta di antara
mereka Snng berselisih. "

Abu Ubaid menptakan, "Proses perdamaian hanya terbuka
lebar dalam berbagai perkam yang sulit diputr"rskan. sementam jika alat
buku hukum yang dimiliki salah satu dari kedua pihak yang berselisih itu
telah cukup terang-bendeftmg, dan hakim telah mengetahui posisi

seorang 36ng zhalim secara konkrit, maka dia tidak boleh mendorong
mereka unfuk mengadakan perdamaian." Pendapat senada juga

dikemukakan oleh Atha', dan hnu Al Mundzir menilai baik pendapat

tersebut.

Diriwaptkan dari Syuraih, "Elahwasanya hakim fidak
memberikan kesernpatan mereka unfuk berdamai kecuali sebanyak satu

kali."

PasaL Tatkala muncul perkara baru, maka hakim
harus memeriksanya dalam Kitabullah, lalu jika dia
menernukannlra (maka langsurng pufuskan. menunrt kaentuan
Kitabullah), jika dia tidak menernukannya, maka dia harus

memeriksaqn dalam Sunah Rasul-Np, lalu jika dia tidak
menemukannln, maka dia harus merneriksanya dalam eiyas, lalu dia
menganalogikannya dengan masalah pokok yang paling menyerupai
ilatrp dengan masalah tersebut.

Hal ini sesuai dengan hadits Mu'adz bin Jabal, yaitu hadits yang

diriwayatkan oleh Amru bin Al Harits yang juga saudara Al Mughirah

bin Syu'bah dari pam periu/alat dari kalangan sahabat Mu'adz dari

kalangan penduduk Himsh. Amru dan sejumlah periwapt yang lain

tidak populer hanya saia hadits tersebut merupakan hadits masyhur

yang dimuat dalam sejumlah kitab pam ulama ahli hadits.
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Sa'id bin Manshur dan Al Imam Ahmad telah meriwalntkannya,
dan para ulama telah mengkaji menerima langsung hadits tersebut dari
mereka berdua. Pemyataan yang datang dari para sahabat sesuai

dengan hadits Mu'adz, misalnya sa'id meriwayatkan, "Bahwasan5ra

Umar berkata pada Syumih, 'Perilsalah 9esuafu }nng telah kamu
peroleh ketemngan secara konlrit dalam Kitabullah, jadi ianganlah
kamu bertanya kepada siapapun tentang sesuafu tersebut, sdangkan
sesuatu }nng tidak kamu peroleh ketemngannya secara konkrit dalam
Kitabullah, maka ikutilah kaentuan sunnah dalam mengadili perkam
tersebut, dan sesuafu Snng kamu tidak peroleh keterangannya secara

konkrit dalam sunnah, maka berijfihadlah dalam mengadili perkara

tersebut sesuai dengan keyakinan dirimu." Keterangan serupa juga

diriura5ntkan dari lbnu Mas'ud.

1867 Masalah: Abu Al Qasim berkab: Seorang
hahm fidak boleh mengadili perkara berlandaskan
pengetahuanryra.

Kesimpulan yang nampaklz,ahit dari madzhab ini menSratakan

bahunsanya seorang hakim tidak boleh mengadili perkam berlandaskan
pengetahuannya baik dalam masalah penetapan hukurnan rxaupun
masalah lainnyra, dan tidak boleh pula dalam mernutuskan perkara yang
dia ketahui sebelum dia menjabat sebagai hakim atau pun setelahnya.

Ini adalah pendapat Swmih, AsySya'bi, Malik, Ishaq, Abu
ubaid, Muhammad bin Al Hasan, dan salah safu dari kedua pendapat

Imam Syafi'i. Sedangkan dari Imam Ahmad diriwayatkan riwayat lain

lrang berbeda, "seomng hakim dibolehkan mengambil findakan
tersebut."

Ini adalah pendapat Abu Yusuf, Abu Tsaur, pendapat kedua
Syaf i, dan pendapat pilihan Al Muzani. Karena, Nabi $ tatkala Hindun
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mengadu kepada beliau, "sesungguhnya Abu sufyan adalah seoftulg
lelaki yang amat pelit, dia tidak pemah memberiku nafkah yang cukup
bagiku dan anakku', beliau bersaMa, ',*nbilah nalkah gng dapt
mencukupimu dan anaknu dangan am Jnng baik." Jadi, beliau

mengadili perkaranya tanpa berdasarkan keterangan saksi dan tidak
pula berdasarkan pengakuan terdalsa, karena beliau mengetahui secara

meyaknkan kebenamn pemyataan Hindun tersebut.

hnu Abdilban telah meriwagratkan dalam sebuah kitab karyanya,
"Bahunsanya Urwah dan Mujahid pemah meriwayatkan,
'sesungguhnla seorang lelaki dari Bani Makhzum mengadukan Abu
sufuan bin Harb kepada umar bin AI Khaththab, 'Bahwasan5n Abu
sufuan telah berbuat lalim terhadap dirinln, yakni memindahkan tanda
pembatas kepemihkan tanah di kaunsan ini dan ifu,', Llmar berkata,
'Aku sesungguhn5ra mengetahui sejumlah oranE kerap melakukan
perbuatan tersebut, dan aku dan kamu k"rup bermain-main di sekitar ini
saat kita masih lonak-lonak, maka pang$lah Abu sufun agar datang
menernuiku.'. .

L-alu lelaki tersebut datang menernui Umar bersarna Abu Sufun,
lalu umar berkata pada Abu suft7an, 'wahai Abu sufuan; bersiap
siaplah unfuk pergi bersama kami ke ternpat ini dan ifu,', lalu mereka
pun berangkat, dan Umar pun memeriksa, lalu berkata, ,Wahai Abu
s"tn", ambilah batu pernbatas ini dari tempat tersebut, lalu letakkanlah
ia di sini.'.

lalu Abu Sufun berkata, 'Derni Allah, aku fidak akan
melakukannya.'. lalu Umar berkata, 'Demi Allah, kamu harus
melakukannln.', lalu Abu $r[,an berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan
melakukannya.'. lalu urnar mengacungkan cambuk hendak diamhkan
kepadanya, sambil berkata, 'Ambilah bafu pembatas tersebut, kamu
tidak memiliki alasan Snng kuat meletakkan di situ, jadi letakanlah batu
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itu di sini, karena kamu, sepengetahuanku, adalah orang Snng telah

berbuat lalim.'.

Lalu Abu Sufuan mengambil batu tersebut dari tempat tersebul

lantas meletakkannya di tgmpat yang telah Umar tetapkan. Kemudian,

Umar menghadap kiblat, lalu berdoa, 'Ya Allah segala puji'bagi-Mu,

karena Engkau tidak merenggut nyawaku sampai dengan aku mampu

mengadili perkara Abu Sufuan sesuai dengan keyakinanku dan Engkau

menundukkannya kepadaku sebab Islam.'.

Periwayat berkata, "[alu Abu Sufun menghadap kiblat, sambil

berdoa, 'Ya Allah, segala puji bagimu, karena tidak merenggut nyawaku

sampai dengan Engkau menaruh ruh keislaman ke dalam hatiku, 5nng

membuatkan menerima keputusan Umar. "

Mereka menyatakan, 'Jadi Umar mengadili perkara

berlandaskan pengetahuannya." Alasan ldin, seprang .hakim boleh

mengadili perkam berlandaskan ketemngan dua orang saksi, karena

keterangan dtra orang saksi itu cukup memberikan dugaan kqt adanya

perbuatan hukum tersebut, apalagt suafu perbuatan yang benar-benar

diketahui s@ara konlrit dan dapat dipastikan kebenarannya.

Alasan lain, seorang hakim boleh memufuskan berlandaskan

pengetiahuannya dalam menilai adil dan cacakrya pam saksi, maka

demikian pula dalam membukukan kebenaran suafu hak dengan

menganalogikan pada masalah tersebut.

Abu Hanifah berpendapat, "Perkara-perkara yang termasuk hak

Allah, seoftrng hakim tidak boleh mengadili perkam ini berlandaskan

pengetahuannya, karena hak Allah dibangun berdasarkan prinsip

peringanan dan pengampunan. Sedangkan hak yang berhubungan

dengan rnanusia, maka jika hakim mengetahui perkam tersebut sebelum

dia menjabat sebagai hakim, maka dia tidak boleh memutuskan perkara

tersebut berlandaskan pengetahuannya, sementara perkam yang dia
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ketahui sesudah dia menjabat sebagai hakim, maka dia boleh

memufuskan perkara tersebut berlandaskan pengetahuann5n. 
.

Alasan lain, perkam yang dia ketahui sebelum menjabat sebagai

hakim stafusnya sama seperti ketemngan para saksi yang dia dengar

sebelum dia menjabat sebagai hakim, sedangkan perkam yang dia

ketahui selama dia menjabat sebagai hakim, statusnya sama seperti

keterangan pam saksi selama dia menjabat sebagai hakim."

Menurut kami, masalah tersebut (hakim tidak boleh mengadili

perkara berlandaskan pengetahuannya) sesuai dengan sabda Nabi $,
"Aku hantalah manusia biaa, dan l<alian mengadukan perselisihan (di

antam kalian) kepdaku, mungkin argumen sebagian kalian lemah

sebagian jang lain, lalu aku memufusl<an sauai

dangnn ketemngan 5mtg kudengar dari4a."

Pemyataan tersebut menegaskan bahwasanya seorang hakim

hanya boleh memutuskan perkara berdasarkan ketemngan yang dia

dengar, bukan berdasarkan pengetahuannya. Dan Nabi $ pemah

mengeluarkan kepufusan dalam perkam seorang Al Hadhmmi dan Al

Kindi, "(Ajukanlah) dua omng aksi gng kamu niliki atau sumph pihak

5ang bercelisih denganmu, tidak ada cam lain bagimu kecuali hanga hal

tetsebut. "

Telah diriwayratkan dari Umar {g, "BahwasanSn dua orang letaki

saling mendal$/a di hadapannyn, lalu salah seorang dari mereka berkata

pada Umar, 'kamu adalah saksiku, lalu Umar berkata, 'Jika kalian

berdua menghendaki aku akan bersaksi dan aku fidak akan

mengadili perkara, atau aku akan mengadili perkara dan tidak akan

bersaksi."

Ibnu AMulbarr telah menyebutkan dalam kitab karSranya, sebuah

riwa5at dari Aisyah, "Bahwasan5a Nabi $ pemah mengangkat Abu

Jahm sebagai pejabat penarik zakat, lalu seseorang menentangnya

Al Mughni - ho-il



mengenai kadar zakat yang wajib dibayar, akhimya mereka terlibat
perselisihan, lalu mereka datang menemui Nabi #. Lalu beliau
memberikan sejumlah ganti rugi kepada mereka.

Kerrnrdian beliau bersaMa, 'Aku sesungguhn5a adalah s@ftng
juru bicam bantnk oftng dan pan5antbung lidah mqeka bahunarya
kalian telah menerima kepufusan tercebut, apkah katian bisa menerfurn
kepufitan tercebut?', mereka mengiakanqn

lalu Nabi 0 naik ke atas mimbar, latu beliau berpidato dan

menufurkan kisah tersebut, dan beliau bertan5n, 'Apakah katian bisa
menertna kepufuan tercebut?, mereka menjawab, ,fidak'. Lalu
sejumlah orang dari kaum muhajirin bemiat hendak menyerang mereka,
lalu Nabi S t rur, dari atas mimbar, lantas memberikan sejumlah ganti

rugi kepada mereka, kemudian beliau kembali naik ke atas mimbar lalu
beliau berpidato di hadapan banyak omng, kemudian beliau bertanSra,
'Apakah kalian bisa menqima kepufuan ini?, mere)<amengiakannya."

Keterangan .hadits tersebut menjelaskan bahwasan5ra seomng
hakim tidak boleh mengambil kepufusan berdasarkan pengetahuannp.

Telah diriwayatkan dari Abu Bakar Ash€hiddiq r$,,
"Bahwasanya dia berkata, 'Kalau seandainya aku melihat putr.rsan

hukuman 3nng dijafuhkan kepada ses@rang, maka aku tidak akan
mengeksekusinya sampai dengan saksi perkara tersebut benar-benar
diajukan."

Alasan lain, pembiaran penetapan hukum berdasarkan
pengetahmnnya dapat mendatangkan kecurigaan buruk terhadap hakim
dan mengadili perkara sesuai keinginannya serta berusaha menghindari
pufusan hukum sesuai dengan pengetahmnnya.

Sedangkan hadits Abu Su[Bn, Udak dapat diiadikan landasan

hukum dalam masalah ini, karena hadits Abu Sufuan adalah fatua
(ketetapan 1nng tidak bersifat mengikat), bulmn hukum (ketetapan yang
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bersiht mengikat), hal ini ditegaskan dengan bukti bahwasanp Nabi $
mengeluarkan fatua png berhubungan dengan Abu Sufuan tanpa

kehadirannSTa, kalau hal tersebut dis€but hul$rn lpng ditetapkan

, rnaka beliau fidak akan mengarnbil putusan hukum atas Abu

Su[Bn di saat dia tdak hadir.

Senientara hadits Urnar yang tdah mereka adalah

bentuk penolakan terhadap b€ntuk kernungkaran Snng dia lihat, bukan

hukum, hal ini ditegaskan dengan bukti bahunsanp dari kedua pihak

png berselisih tersebut frtdak ditenrukan dalsnan dan penolakan atas

dakunan temsebut sesuai dengan persyamtan kedrnnlp. Sumber hukum

tereebut adalah keterangan yang telah kami ritmyatkan dari Umar.

Kernudian jil<a b€nar keputusan yang dftrmbil Umar itu adalah

hukum, rnaka hal tersebut bertentangan dengan png telah

kami ritmgntkan dari Unrar.

Hal itu berMa dengan putusan hukum berdasarkan

pertimbangan keterangan dua orang salssi, karena pufusan hukum

berdasarkan mekanisme tersebut frdak mendatangkan kecurigaan buruk

1nng difudutrlon kepada hakim, ffieda dengan rnasalah kami ini.

SedanglGn penilaian cacat dan adilnya saksi, seormg haldm

boleh mernufuskanngra berdasa*an pergetahmnn5n tanpa ada

pe6edaan pendapat. Karena, lralau sorang hakim tidak mdnutuskan

dalam perkara ini berdasarlon pengetahuannp, maka akan terjadi

tasalsul (sanrbung-m 1nng fidak ada ujung pangkalnya),

karena dua oftrng lrarg menrberikan keterangan kepada hakim

mengenai adil dan cacatrya para saksi, haldm perlu mengetahui sikap

adil maupun kecacatan keduarrya.

Jadi, tatlala seoftmg hakim tidak mengambil sikap berdasarkan

pengetahuannln, maka rnasing-rnasing dari mereka berdua perlu

mendatangkan dua omng 1nng lain lnng mernberikan keterangan
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kepada hakim mengenai adil dan cacatnya mereka berdua, kemudian
masing-masing dari mereka berdua perlu mendatangkan dua orang yang

lain yang memberikan keterangan kepada hakim mengenai adil dan
cacatrya mereka berdua, sehingga terjadilah tasalsul. Sedang rnasalah

3nng sedang kami bahas berbeda dengan masalah tersebut.

Pasal Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal
bahwasanya seorang hakirn dibolehkan mengambil putusan
hukum mengenai suafu perkara berdasarkan pertimbangan
keterangan salsi dan pengakuan (terdal.*a) daram forum
persidangan, ketika dia bersama-sama dua orang saksi mendengamla
secarr langsung, sedangkan jika dia bersama salah seomng (dari dua
orang sal{si) tidak pemah mendengar pengakuannSra, atau seorang sal<si

pemah mendengar pengakuannSn, maka Ahmad telah menegaskan
s@ara langsung bahwasanSn seorang hakim dibolehkan mengambil
pufusan hukum berdasarkan pertimbangan tersebut.

Al Qadhi menptakan, "S@rang hakim tidak boleh mengambil
pufusan hukum berdasarkan pertimbangan tersebut sampai dengan dia
bersama-sama kedua orcmg saksi mendengamya, karena dia telah
mengadili perkara berdasarkan pengetahuannya. "

1868 Masalah: Abu Al Qasim berkata: Seorang
hakim fidak dibolehkan membatalkan putusan hukum !/ang
telah diambil oleh hakim lain ketika putusan tersebut
dilaporkan kepadan5n kecuali, pufusan yang bertentangan
dengan ketentuan Kitabullah, Sunah atau ijma'.

Secara garis besar maksud pemSrataannya adalah, bahuasanSn

seoftmg hakim kefika menerima lapomn perkara 5nng tetah dipufuskan
oleh hakim selain dirinya, lalu temyata dia telah mengambil keputr.rsan
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hukum yang keliru, atau temyata dirinya telah mengambil keputusan

yang keliru, maka kamu harus menelitinya, jika kekeliruan ifu karena

bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan Kitabullah, Sunah

atau ijma' ulama, maka hakim tersebut boleh membatalkan pufusan

hukumnya. Demikian Imam Syaf i berpendapat. Dia menainbahkan,

ketika putusan hukum bertentangan dengan ketentuan yang konlait dan

tegas,. maka hakim boleh membatalkannya.

Diriwayatkan dari Malik dan Abu Hanifah, "Bahwasan5n mereka

menyatakan, 'Seorang hakim tidak boleh membatalkan putusan hukum

apapun kecuali jika pufusan hukum tersebut benar-benar bertentangan

dengan Uma' ulama", kemudian mereka berdua menganulir

pemyataannya tersebut, Malik berkata, "Ketika seorang hakim

mengambil pufusan hukum dengan memberikan hak syuf'ah

(pengambilalihan hak secara paksa) kepada pihak yang bertetangga,

maka dia boleh membatalkan putusannya".

Abu Hanifah berkata, "Jika seorang hakim memufuskan boleh

bertransaksi jual beli tanpa menyebutkan (harga atau barang) atau

memutuskan boleh (berhansaksi jual beli) dengan mengundi sekian

banyak budak, maka hakim tersebut boleh membatalkan putusan

hukumnya."

Muhammad bin Al Hasan menyatakan, "Jika seorang hakim

memufuskan perkara berdasarkan pertimbangan keterangan seorang

saksi dan sumpah, maka hakim tersebut boleh membatalkan putusan

hukumnya."

Kesemua masalah ini adalah masalah perbedaan metodologi

berfikir saja, namun sesuai dengan ketenfuan Sunnah, mereka berdalih

bahwasanya seorang hakim tidak boleh membatalkan pufusan hukum

hakim lain selama tidak bertentangan dengan ijma' ulama, misalnya di

dalam ijma'tersebut diizinkan mengambil putusan hukum yang berbeda,
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sehingga dia tidak boleh membatalkan putusan hukumnya, sama seperti

perkam yang ketentuannya tidak pernah ditegaskan secam langsung

dalam teks yang menjadi sumber sSEm'.

Diceritakan dari Abu Tsaur dan Daud, "Bahwasanya seorang

hakim boleh membatalkan sernua putusan hukum yang temyata dia
telah mengambil pufusan hukum png keliru. Karena Umar Aft, telah

memberikan surat intnrksi kepada Abu Musa, 'Janganlah putusan

hukum hu\i* mengenai perkara Snng telah la,r,rat menghalangimu unfuk
mengambilkeputr.rsan sendiri, kemudian pada suafu hari kamu berusaha

menganulir kernbali putr.san hukum tersebut, lalu kamu mendapatkan
pefunjuk unfuk mencari kembali kebenamn hukum mengenai perliara

tersebut, karena kernbali pada fakta kebenaran hukum lebih baik dari
pada tetap terus-menems mempertahankan kepufusan hukum yang

keliru.'.

Alasan lain, pufusan hukum tersebut adalah putusan yang keliru,
sehingga wajib menganulimSra kembali, sebagaimana kasus kalau
pufusan tersebut bertentangan dengan $ma' ulama." Diceritakan dari
Malik, "Bahwasan5a dia sepakat dengan pendapat mereka berdua

dalam hal, hakim harus mengambil pufusan hukum sendiri."

Menurut kami, seoftmg hakim wajib mernbatalkan pufusan

hakim lain ketika pufusan tersebut bertentangan dengan ketenfuan teks

5nng menjadi sumber syara' atau ijma' ulama,'karena pufusan tersebut

tidak sesuai dengan pers5aratan pengambilan pufusan hukum, sehingga

putusan tersebut wajib dibatalkan. sebagaimana kasus kalau pufusan

tersebut tidak bertentangan dengan ijma' ulama.

Penjelasan mengenai pufusan hukum yang bertentangan dengan

persyamtan pengambilan pufusan tersebut adalah, bahwasanya

persyamtan pengambilan pufusan melalui mekanisme $tihad adalah
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tidak adanya teks yang menjadi sumber sgara'yang mengafumya, halini

dibuktikan berdasarkan hadits Mu'adz.

Alasan lain, ketika seorang hakim mengabaikan ketenfuan

hukum yang diatur dalam Al Quf'an dan Sunnah, maka dia telah

berHndak terlampau berani dalam mengambil kepufusan hukum.

Sehingga putusan wajib dibatalkan. Sebagaimana kalau

putuan bertentangan dengan Uma' ulama. Atau

sebagaimana kalau dia mengambil pufusan hukum berdasarkan

pertimbangan keterangan dua orang saksi png kafir.

Argumentasi yang telah mereka kemukakan tidak sesuai dengan

keterangan yang telah kami ceritakan dari merek'a. jadi, jika muncul

pertanlnan, "Bukankah kefika seseorang mengeriakan shalat

menghadap arah melalui mekanisme ijtihad, lalu temyata ijtihadnya

keliru, rnaka dia tidak wajib mengulang kembali shalatrya?", kami dapat

menjawab, "Perbdaan antara kedua rnasalah tersebut dapat diketahui

dari tiga segi.

PqhmE persr,nratan menghadap arah kiblat gugur pada saat

ada suatu halangan misalnln di saat perang, takut serangan musuh,

banlir, semngan binatang buas, atau sejenisnya, padahal (dia)

mengetahui halangan tersebut, dan dalam kondisi apapun Udak

dibolehkan mengabaikan putusan lnng benar bemlih dengan mengambil

putusan yang tidak benar padahal (dia) mengetahui kebenaran tersebut.

Kdu4 shalat termasuk hak Allah, yang Inema prinsip

kemurahan ada di dalamnya.

Ketiga; ketidakakuratan dalam menentukan amh kiblat dapat

teriadi berulang-ulang, sehingga mengqadha shalat menjadi beban 5nng

bemt. Sementara dalam pengambilan pufusan hukum kefika ternyata

ijtihadnla keliru, ketidakakumtan putusan hukum tersebut tidak akan

terulang kernbali setelah ifu."
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Sedangkan tatkala ijtihadnya mengalami perubahan tanpa

bertentangan dengan teks yang menjadi sumber syara' atau ijma' ulama,

atau hasil ijtihadnya bertentangan dengan hasil ijtihad hakim

sebelumnya, maka dia tidak dibolehkan membatalkan putusan

hukumnya karena hasil ijtihadnp bertentangan dengan hasil ijtihad

dirinya, karena pam sahabat & telah sepakat mengenai hal tersebut'

Misalnya, Abu Bakar telah mengambil putusan hukum dalam

sejumlah masalah melalui mekanisme ijfihad, dan umar mengambil

putusan yang bertentangan dengan hasil ijtihadnya, namun dia tidak

pemah membatalkan sejumlah putusan hukum yang telah

ditetapkannya, Ali bertentangan dengan Umar dalam ijtihadnya, namun

dia tidak pemah mernbatalkan sejumlah putusan hukum yang telah

ditetapkannya, dan Ali mengeluarkan putusan hukum yang bertentangan

dengan Abu Bakar dan Umar, nalnun dia tidak pernah membatalkan

sejumlah putusan h$* yang telah ditetapkan mereka berdua.

KarenaAbuBakarmengambilkepufusanhukumdengan
menyamaratakan kaum muslimin dalam menerima bantuan, dan dia

mernberikan bantuan kepada pam budak. lalu Umar mengeluarkan

keputusan hukum yang bertentangan dengannya, karena dia

memutuskan memberikan bantuan lebih (antara satu sama lain).di antam

sejumlah kaum muslimin, dan Ali mengeluarkan keputusan hukum yang

bertentangan dengan mereka berdua, karena dia megambil keputusan

hukum dengan menyamaratakan kaum muslimin dalam menerima

banhran, dan menghilangkan bantuan kepada para budak. Namun, tidak

ada seorangpun dari mereka yang m€rnbatalkan kepufusan hukum yang

telah dikeriakan oleh orang sebelumnya

PendudukNajranpemahdatangmenemuiAli,lalumereka

berkata, "Wahai Amirul Mukminin, keputusanmu ada di tanganmu'

bantuanmu bergantung pemlntaamu", lalu Ali berkata, "sesungguhnya
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Umar adalah orang yang mendapatkan petunjuk yang benar dalam

mengambil kepufusan, dan aku tidak akan pemah dapat menarik

kembali keputusan hukum png telah diarnbil oleh Umar." (HR. Sa'id173.

Umar telah mengambil keputusan menggugurkan saudam laki-

laki seaSnh dan seibu dalam rnasalah unrisan png pembagiannya sulit

unhrk dipecahkan (nuqarmtcall, kernudian sesudah niengambil

kepufusan tersebut, dia mengarnbil kefnrtusan menyertakan mereka

dalam masalah warisan tersebut, dan dh berkata, "Masalah tersebut

sesuai dengan hukum yang telah kami putuskan, dan masalah ini sesuai

dengan hukum yang telah kami putnskan."74.

Umar mengambil keputusan hukum yang bemgam dalam

masalah bagian warisan lokek, dan dia frdak pemah menarik kembali

keputusanrqn png pertarnaTs.

Alasan lain, penarikan kernbati ke,putusan hukum png telah

diambil, mengakibatkan terladin31a pernbatalan keputusan hukum

dengan keputr.rsan lnng serupa, dan pernbatalan keputusan hukum ini

mernbuat perkam tersebut sarna sekali fdak merniliki kepastian hukum,

karena hakim kedua mengelmrtan keputr.rsan hukum png berbeda

dengan hakim sebelumnln, dan hakim ketiga mengeluarkan kepufusan

hukum Snng berbeda dengan haldm kedua, sehingga perkam tersebut

tidak merniliki kepastian hul$rn.

Lalu apabila muncul perrnasatatnn, "Bahwasanya Syumih telah

mernutuskan perkara dua orang anak puha seomng PolrloD, yang salah

safun3n adalah saudara seibu, 'Bahwasanlra harta peninggalan maylt

tersebut menjadi milik saudam (seqnh seibu).', lalu keputrrsannln

73 Al Baihaqi meriwayatkannya dalam /4s.*rnan (10/ l20I
74 Al Baihaqi meriwaptkarurlp dalam /4s.t nar, (10/ 1201.
75 Ad-Darimi meriwaptkanrqn dahrn .gmarrltartlanta 12/ 29L61.
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tersebut diadukan kepada Ali &, lalu dia berkata, 'Aku berhak

mendapatkan seomng budak.' lalu budak tersebut didatangkan.

lalu Ali bertanln, 'Pada bagian manakah dari Kitabullah kamu
temukan ketenfuan warisan tersebut?', lalu dia menjawab, Allah &
berfirman, '..., oftrng-oftng 5nng mempu4ni hubungan kerabat ifu

lebih berhak terhadap semanp @aripada gng bukan

kembat) di dalam Kitab Allah,...' (Qs.Al Anfaal [8]: 75).'.

Ali berkata padanya, Allah pun telah berfirman, '.'..,
seseoftrng mati, baik laki-laki merupun perempuan tang
meninggall<an aSah dan tidak maninggalkan anak, tetapi mernpuryai
seoftng saudam laki-laki (seibu aja) atau seomng saudam perernpuan
(seibu saja), Mal<a bagi masing-masing dari kdua jenis audam itu
seperenam harta, ...' (Qs. fui-Nisaa' [4]: 121.' Dan Ali membatalkan

kepufusan hukum yang ditetapkan oleh Syuraih."

Kami dapat menjawab, menurut kami tidak ada bukti iuat Snng
menegaskan bahwasan5ra Ali membatalkan keputusan hukum yang tetah

ditetapkan oleh Syuraih, kalaupun itu terbukti, maka ada kemungkinan

bahwasanya Ali megakini bahwasanSn keputusan hukum yang telah

ditetapkan oleh Syuraih bertentangan dengan ketenfuan hukum yang

telah ditegaskan dalam Al Qur'an tepatr5n pada ayat yang telah dia

sampaikan, sehingga dia membatalkan kepufusan hukum yang telah

ditetapkan oleh Syumih tersebut karena alasan tersebut.

Pasal: Tatkala ijtihad seor.rng hakim mengalami
perubahan sebelum memufuskan perkara, maka dia harus

memuhrskan perkara dengan hasil iitihad yang telah diubahnf, tidak

dibolehkan mernutuskan perkam dengan ijtihadnya yang pertama.

iil<a

frdak
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Karena tatkala dia mernaksakan diri memufuskan perkara
melalui mekanisme ijtihad lrang pertama, maka dia telah memufuskan
perkara dengan ijtihad yang dia yakinikeliru.

Kasus ini sar' seperti pemyataan kami mengenai iiuhad
seseorang dalam masalah kiblat Snng mengalami perubahan sesudah

mengerjakan shalat, dia tidak harus mengulang shalat, sedangkan jika
ijtihadn5ra mengalami perubahan sebelum mengerjakan shalat, mal<a

shalatlah ke arah yang ijtihadnla telah diubah.

oleh sebab itu, ketika para saksi terbukti fasik sebeium
memufuskan perkara, maka seormg hakim tdak dibolehkan
memutuskan perkara berdasarkan keterangan mereka, sedangkan kalau
kefasikan pam satrsi terbukti sesudah memutr.rskan perkara, maka dia
tidak dibolehkan membatalkannya.

PasaL Seorang hakm fidak wajib meninjau kembali
sejumlah keputusan hakim yang telah ditetapkan
sebelumnlra, karena secara zhahir keputusann5n sudah sah dan tepat,
dan kektrasaan memufuskan perkara (al qadha) tidak diiabat kecuali
oleh seorang yang ahli patut memegang jabatan tersebut.

Jadi, jil<a dia tetap hendak meninjau kembari sejumlah keputusan
png telah ditetapkan hakim sebelumnSn, maka pertama-tarna dia hanrs
meneliti identitas hakim yang mengadili perkara tersetut sebelumnya,
rnaka jika dia termasuk oftmg 5nng merniliki kepafutan untuk mengadili
perkara, lalu segala keputusan hukum png diambirnya sesuai dengan
mekanisme yang benar, atau tidak bertentangan dengan teks Al eur'an,
sunnah maupun ijma' ulama, maka tidak ada ruang untuk membatalkan
keputusan hukum yang telah ditetapkannya.

Apabila keputusan hukum yang telah ditetapkannSn

bertentangan dengan salah satu dari ketiga sumber hukum tersebut, dan

AI Mughni - ml



v
I

i
i
i kepuhrsan hukum tersebut berhubungan dengan hak Ailah &,

contohnya perkara memerdekakan budak, dan talak, maka hakim
dibolehkan membatalkan keputusan hukum yang telah ditetapkan hakim
sebelumnya, karena dia berhak meninjau kembali perkara-perkara yang
berhubungan dengan hak Allah.

Sedangkan jika keputusan hukum yang telah ditetapr-<an hakim
sebelumnya berhubungan dengan hak manusia, maka hakim pengganti
tidak dibolehkan membatalkan keputusan hukum yang telah ditetapkan
hakim sebelumnya, kecuali berdasarkan permohonan pemilik hak
tersebut. Karena hakim pengganti tidak boleh memenuhi hak seseorang
yang bukan kewenangan dirinya memufuskan perkara tersebut tanpa
ada permohonan dari pihak yang memiliki hak tersebut.

Jadi, jika pemiliknya msnohon untuk meninjau kernbali
keputusan hukum yang telah ditetapkan hakim sebelumnya, maka dia
boleh membatalkannya.

Apabila hakim sebelumnya fidak memiliki kepatutan untuk
mengadili perkara, maka sanua kepufusan hukum yang telah
ditetapkannya yang bertentangan dengan kebenamn harus dibatalkan,
baik kepufusan hukum tersebut termasuk kepufusan hukum yang di
dalamnya diizinkan melakukan dtihad atau tidak, karena kepufusan
hukum yang telah ditetapkannya tidak sah, dan penetapan hukum oleh
dirin5n sama seperti tidak ada penetapan hukum sama sekali karena
tidak terpenuhinya persyaratan penetapan hukum pada dirinya

Pembatalan sernua kepufusan hukum yang telah ditetapkannya
bukanlah pembatalan ijtihad dengan ijtihad yang lain, karena keputusan
hukdm yang pertama bukanlah ijtihad.

Sedangkan kepufusan hukum yang telah ditetapkannya, gang

sesuai dengan kebenamn hukum, hakim pengganti tidak perlu
membatalkannya, karena tidak ada gunanya dalam membatalkan
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kepufusan hukum tersebut, sebab hak yang dituntut telah sampai

kepada pihak yang berhak meneriman5n.

Abu Al l(haththab berkata, "Sernua keputusan hukum yang telah

ditetapkannya harus dibatalkan, baik dia mengeluarkan keputusan

hukum yang keliru atau mengeluarkan kepufusan hukum ynng tepat dan

benar." Ini adalah madzhab Syafi'i, karena keberadaan kepufusan

hukum yang telah ditetapkannya, sarna seperti tidak ada kepufusan

hukum.

Menurut sepengetahuanku fidak ada gunanya dalam

membatalkan kepufusan hakim 1ang tidak memiliki kepatutan untuk

mengadili perkara, sebab kalau hak gnng dituntut ifu telah sampai

kepada pihak yang berhak menerimanya dengan cara memaksa tanpa

disertai kepufusan hukum sekalipun, keputusan tersebut tidak bisa

dirubah, demikian pula tatkala pengambilan kepuhrsan hukum tersebut

melalui mekanisme penetapan hukum yang keberadaannya dianggap

tidak ada. Wallahu aIam.

Pasa} Pufusan hakim fidak membicaralon suafu
perkara di luar sifat atau keadaan lpng terkandung di
dalamnya (tidak mencakup perkara lrang batin), menumt

pendapat jumhur ulama, antam lain Malik, Al Auza'i, Ahmad, Ishaq,

Abu Tsaur, Daud, dan Muhammad Al Hasan.

Abu Hanifah menyatakan, "Tatkala seorang hakim

mengeluarkan kepufusan hukum dengan menetapkan akad, pembatalan

akad atau perceraian, maka kepufusan hukum yang telah ditetapkannya

memiliki kekuatan hukum tetap (fidak bisa dihilangkan) baik lahir

maupun batin.

- ' Jadi, kalau dua orang lelaki dengan sengaja mernberikan

keterangan yang menyrdutkan ses@rang, bahwasanya dia telah
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menjatuhkan talak terhadap istrinya, lantas hakim menerima keterangan

mereka berdua, yang secan lahir mereka adil, lalu dia mengambil

kepufusan memisahkan sepasang suami isfoi tersebut, maka dibolehkan

bagi salah sebrang dari mereka berdua unfuk menikahinya, sesudah

selesai masa idahnp, sekalipun dia seorang yang mengetahui telah

sengaja men5rampaikan keterangan palsu.

Kalau seseorang mengaku telah menikahi seorang perempuan,

dan dia mengetahui bahwa dia seorang yang berdusta, dan dia mampu

mendatangkan dua orang salcsi atas perbuatan yang tidak benar

tersebut, lalu hakim mengeluarkan kepufusan hukum (menetapkan

pemikahan tersebut), maka perempuan tersebut halal baginya

berdasarkan kepufusan hakim tersebut, dan perempuan tersebut

menlandang status sebagai isfuinya."

Ibnu Al Mundzir men5ntakan, "Abu Hanifah memiliki pendapat

sendiri, karena dia mengatakan, 'IGlau seandainya seorang perernpuan

menyerrJa dua orang saksi lpng memberikan keterangan yang

menguntungkan diriqTa mengenai tuluk yatg dijatuhkan suaminya,

sedang mereka mengetahui diri mereka telah melakukan kebohongan

dan mernberikan ketemngan yang menyimpang dari fakta lnng
sebenamya terjadi, lalu hakim mengambil keputusan hukum

menceraikan isfuinya, perernpuan tersebut halal menikah kembali, dan

halal bagi salah seorang dari dua orang saksi untuk menikahinya.

Dia memperkuat argumentasinya dengan keterangan yang

diriwayatkan dari Ali ,{S, 'Bahwasanln seoftmg lelaki meng.gugat

seorcmg perexnpuan bahwa dia telah menikahinya, lalu dia mengadukan

perernpuan tersebut kepada AIi, lantas dua orang saksi yang

mengunfungkannya mernberikan keterangan mengenai pemikahan

tersebut, lalu dia mengadili perkara di antara mereka.berdua dengan

menetapkan hubungan suami ishi, lalu si perempuan tersebut berkata,

t

{

t
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'Derni Allah, dia tidak pemah menikahiku wahai Amirul Mukminin,
al*dilah di antara kami dengan al.d nil*h sehingga aku hatalpaginya.,,
lalu Ali berkata, 'Kedua saksimu telah menikahkanmu.,.

Keterangan ini menegaskan bahwasanya pemikahan memiliki
kekuatan hukum tetap berdasarkan yang terah ditetapkanqp.
Alasan lain, f'an mengakibatkan ikatan pemikahan menjadi batal,
walaupun salah seorang dari mereka berdua adalah oftmg lnng
berbohong, apalagi keput,san hukum menetapkan hubungan
perkawinan."

sedang menurut kami, rnasalah tersebut sesuai dengan saMa
Nabi &, "Aku hanwlah mansk bksa, dan katian mengadul<an
percelisihan (di antam l<atiar) kepdaku, mungkin argtmen sefugian
katian lqrah dihndug sebgian jang lain, lalu aku mengadiri
perl<amnga ssuai dengan ketmngan 5ang aku dazgar darin5a. Jadi,
siap telah kuteapkan tem5ab ada lnk audamnSa, mal<a janganlah
manganbihg, maka santa lnlnSa aku mentbe.rin5a potongan api
nmle.' (t8,. Mutbhq'Ataillt.

Ketentuan ini mernasuldran masalah tatlela seseoftmg
menggugat bahwasanya dia telah mernbeli suafu barang dari seorang
penjual, lalu hakim memenangkan gugatann5p. Alasan lain,
pengambilan keputusan hukum tersebut adalah pengambilan kepufusan
hukum berdasarkan pertimbangan keterangan png menyimpang dari
fakta }nng sebenamya, sehingga fidaklah halal bagi dirinya sesuatu Snng
diharamkan atas dirinya, sarrra seperti kekayaan png kepernilikanqn
tidak terbatas.

Sdangkan hadits dari Ali -iika terbukti shahib,".L hadits
tersebut fidak mengandung argum€n yang mendukung pendapat
mereka, karena Ali menyandarkan perkawinan tersebut pada dua orcng
saksi, bulon pada keputr.rsan hukum yang ditetapkannya, dan dia tidak
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pemah menetapkan pereNrpuan tersebut unfuk menikah, karena ketika

dia menetapkan perkawinan tersebut berarti dia menolak ketemngan

para saksi.

Sedangkan dalam masalah li'an, perceraian ifu terjadi akibat li'an

itu sendiri, bukan akibat pemyataan suami yang benar. Oleh sebab ifu,

kalau ada saksi yang mendukung kebenaran pemyataannya tersebut,

ikatan perkawinan tidak menjadi batal.

Jika kaentuannya memang sexrurcam ini, maka ketika seseotang

memberikan keterangan yang menrberatkan pihak perempuan

mengenai ikatan perkawinan, lalu seomng hakim mernufuskan perkam

tersebut'berdasarkan ketemngan tersebut, dan perempuan tersebut

bukanlah istrinya, maka perernpuan tersebut tidak halal baginya, nEunun

secara lahir pemikahan tersebut mengikat perempuan tersebut, dan si

perernpuan wajib menolak apa saja png mungkin dia lakukan terhadap

dirinya, lalu apabila dia memaksanln untuk mengikuti keinginannln,

maka dosanlra ditanggung oleh diriqn bukan oleh perempuan tersebut.

Apabila seorang lelaki tersebut menyefubuhinya, maka para

mujtahid madzhab kami dan sebagian pam mujtahid rnadzhab SSnfi'i

berpendapat, "Dia wajib dilatuhi hukuman (cambuk), karena dia

mengetahui bahwasanya perempuan tersebut bukan istrinya."

Sedang menurut sebuah riwayat, "Dia tidak boleh dijafuhi

hukuman cambuk, karena persettrbuhan tersebut adalah persetubuhan

yang masih diperselisihkan kehalalannp, sehingga perietubuhan

tersebut disebut persefubuhan 1nng syubhat, dan perempuan tersebut

tidak dibolehkan menikah dengan orang lain."

Para mujtahid madzhab Syafi'i berpendapat, "Dia halal bagi

suami kedua, hanya saja secara yuridis dia adalah perempuan lalrg
dilarang untuk berhubungan intim dengann!,a." Al Qadhi berpendapat,

"Perkawinan tersebut hukumnya sah".
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Menurut kami, pemyataan tersebut mendatangkan akibat adanya

perrggabungan persetubuhan dengan seorang perempuan tersebut dari

dua omng sekaligus, salah seomng dari mereka berdua menyefubuhinSn

berdasarkan ketentuan hukum zhihar dan yang lainryra berdasarkan

kaenttnn hukum batin.

Afumn serncarn ini tidak benar, karena sSnriat tidak pemah

mengafumSra. Alasan lain, perernpuan tersebut berstafus perernpuan

yang terikat perkawinan dengan seorang lelaki png memiliki saksi

(mengenai perkawinannln) menurut pendapat sebagian ulama,. sehingga

tidak dibolehkan mengawinkannya dengan selain orcng tersebut, sama

seper.ti perernpuan yang menikah tanpa wali.

Abu Al l$aththab meriwagntkan dari Ahmad riwayat lain yang

serupa dengan madzhab Abu Hanifuh lnkni, "Putusan hakim dapat

menghilangtan berbagai pernbatalan akad maupun penetapan sejumlah

akad." Namun png menlldi pegangan madzhab ini ialah pendapat SBng

pertama.

PasaL Tatkala seseorang mengadukan kejahatan
orang lain kepada hakim, rnaka dalam'masalah pengaduan

kejahatan ini ada dua riwayat;

P*tama; hakim harus segera memproses pengadr.rannln dan

memanggil pihak yang bersengketa dengannya. Baik dia mengetahui

ada hubungan perikatan di antara mereka berdua atau tidak, baik pihak

penggugat termasuk orang png melakukan hubungan perikatan secam

langsung dengan pihak tergugat atau fidak melakukan hubungan

perikatan secara langsung. Contohnya seoftmg Snng fakir menggugat

seorang hartawan atau peiabat tingg.
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Pemyataan ini telah dikemukakan secara tegas dalam riwayat Al

Atsram mengenai perkam seseorcmg yang mengadukan seorang hakim,

bahwasanya dia telah memintanya datang dan menSrumpahnya.

Pemyataan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar,

madzhab Abu Hanifah dan Syaf i. Karena mengabaikan pengaduannya

sama artinya menyia-nyiakan hak omng lain dan melegalkan kezhaliman

itu terjadi,' sebab kerap terbukti seorang yang fakir merniliki hak

mengadukan seseorang yang stafus sosialnya lebih tinggi dibanding

dirinya sebab marah atau dia mernbeli suafu barang darinya, dan dia

tdak pemah membalnmya, atau dia menitipkan suafu barang

kepadanya, atau meminiamkannya kepadanya, lalu dia fidak

mengembalikannya, dan tidak pemah diketahui adanln hubungan

perikatan di antara mereka, jadi tatkala hakim tidak memproses

pengaduannya, maka haknya hilang.

. P*ghilangan hak ini mempakan. sikap yang amat merugikan

daripada menghadiri sidang majlis hakim, karena menghadiri sidang

majlis hakim sama sekali fidak menguan[li stafus sosialnya tinggr. Umar

dan Ubay pemah menghadiri sidang majlis hakim Sang dipirnpin 7aid,

Dia dan sahabat yanglain pernah menghadiri sidang majlis hakim yang

dipimpin Syuraih, Ali pemah menghadiri sidang majlis hakim yang

dipimpin Syuraih, dan Al Manshur pemah menghadiri sidang majlis

hakim yang dipimpin seseorang dari keturunan Thalhah bin Ubaidillah.

Riwa5at kdua hakim tidak boleh memanggil pihak yang

bersengketa dengannya kecuali, dia mengetahui secara Snkin bahwa di

antam mereka terlibat hubungan perikatan, dan mendapatkan

penjelasan secara konkrit bahwa gugatan yang diajukannya memiliki

landasan yang kuat.

Pernyataan te,rsebut diriwaptkan dari Ali .{b, dan pemyataan ini

meniadi madzhab Malik. Karena dibalik permohonann5a mengadili
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semua orang tersimpan kepentingan merendahkan mereka

yang memiliki kehormatan dan melecehkan mereka yang memiliki

kedudukan tinggr, karena tidak seorangpun akan leluasa merendahkan

mereka di hadapan hakim kecuali dia akan melakukannya, bahkan tidak

jarang tindakan ini dilakukan oleh pihak yang sama sekali tidak bqhak,

fujuann5ra agar pihak tergugat mengganti kehadirannya di hadapan

sidang mallis hakim dan keburukan terhadap pihak yang berselisih

dengann3n dengan setumpuk

Namun, riunsnt pertama lebih tepat untuk dibtnt pe;mgm,
karena kerirgian yang ditimbulkan akibat penghilangan hak secara sia-sia

lebih besar dibanding mernpertahankan persoalan ini semua.

Pihak tergugat boleh menyerahkan perkaranya kepada kuasa

hukum yang menggantikan posisinya, jika dia benci menghadiri

persidangan perkamnya. Apabila pihak tergugat seorang perempuan,

maka kamu harus meneliti, jika dia perempuan yang suka

memperlihatkan diri di muka urnutn, yaifu perempuan y;g selalu

muncul di muka urnurn unfuk memenuhi segala kebufuhannya, maka

ketenfuan hukumnya sama seperti ketenfuan hukum yang berlaku bagi

laki-laki.

Sedangkan jika dia perernpuan yang tertutup, yaitu perempuan

5nng tidak pemah muncul di muka urnum untuk memenuhi segala

kebutuhannya, maka dia diperintahkan menyerahkan perkamnya

kepada sEorang kuasa hukum.

lalu jika dia (perempuan yang tertutup) dituntut untuk

bersumpah, maka hakim mengutus oftmg kepercayaannya ryng
diternani dtra orang saksi, lalu dia memintanya agar bersumpah di

hadapan kedua sal$i tersebut.
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lalu jika dia mengakui gugatan yang difujukan kepadanp, maka

kedua saksi tersebut harus memberikan keterangan yang

memberatkann3a.

Al Qadhi menufurkan, "Elahuasangra hakim mengutus seseomng

5nng hendak mengadili perkara antara dia dan pihak gpng berselisih

dengannln di rumahn5n." Pemgrataan ini adalah pendapat madzhab

$nfi'i.

Karena Nabi $ bersaMa, "PqlJilah unhai ti** ke tadapn
isfr lald-laki ini, lalu bila dk mangakui pbuatanrya, maka mfizmlah

dia". Jadi beliau mengirim utusan untuk rnenernuinln dan tidak pemah

mernanggilnya

Tatkala mereka (orang kepercaSnan hakim dan dua orang salsi)

hadir di sisinyn, maka hanrs ada dinding penyekat 1n"g -"irghala"gi
antara dia dan mereka, lnng mana dia berbicam dari balik penyekat

tersebut. I-alu jilo dia memrberikan pengakun terhadap pihak

penggugat bahwasaqn dia adalah pihak Snng berselisih dengann5n,

rnalo omng kepercayaan hakim langsung mengadili perselisihan di

antara mereka.

Sedangkan jika dia menolak gugatan tersebut, dm saksi dari

kalangan keluarga dekakrya didatangkan, !,ang mernberikan keterangan

bahwasanya dia adalah wanita tergugat, kemudian otang kepercayaan

hakim mengadili perselisihan di antam mereka.

lalu jika dia tidak merriliki saksi, dia diminta mengenakan

jilbabnya dan diminta keluar dari balik penyekat tersebqt karena

kebufuhan yang mendesak. Riwalnt yang telah kami kemukakan lebih

tepat unhrk dibuat pegangan insya Allah, karena lebih menufupi dirinya.

Jika perempuan tersebut adalah perernpuan pernalu, maka msa

malu dapat menghalanginla unfuk mengemukakan alasan lnng
dimilikinya dan mengungkapkan identitas dirinya, apalagi dia tidak

@I - At Mughni



mengerti bagaimana cara men!rusun alasan yang menguatkan posisinya,

dan sedikitnya pengetahtnn tentang syara' dan sumber-sumber hukum

syam' 5nng mendukung argumennlta.

Pasal: Pihak 1lang diadukan kepada hakim atas

kejahatan yang dilalnrkannp (AI Musta'da 'afth;tergugat)

fidak lepas dari dua kemungkinan, dia omng yang berternpat

tinggal menetap atau dia orang Snng tidak memiliki tempat tinggal tetap.

Jika dia omng yang bertempat tinggal menetap di daerah png

menjadi wilayah kerja hakim, atau tinggal tidak jauh dari daerah

tersebut, maka jika hakim menghendaki, dia boleh mengutus seoftmg

pernbanfu yang menelnani pihak penggugat, untuk mendatangi pihak

tergugat, dan jika hakim menghendaki, dia boleh mengirimkan malam

(lilin) atau tanah liat yang telah distempd dengan stempelnya yang

dibawa oleh pihak penggugat.

lalu tatkala hakim mengirimkan stempel yang dibawa

penggugat, lalu dia pulang kernbali lantas dia menufurkan, bahwasanya

dia menolak untuk datang atau dia memecahkan stempel tersebut, rnaka

hakim mengutr.rs sejumlah pernbantunya unfuk menemuinya.

lalu jika dia tetap menolak panggilannya, maka orang ]lang

memiliki kau,renangan mernbanfu hakim tetap melanjutkan tugasnya, lalu

dia menghadirkannya secaftl paksa, lantas tatkala pihak tergugat telah

hadir, dan dua orcrng saksi memberikan ketemngan yang

memberatkannya mengenai penolakan menghadiri persidangan

tersebut, rnaka hakim boleh menjatuhkan tajir kepadanya, jika hal itu

dianggapnya baik menurut kqpkinannya, sebagai benfuk pernbelajaran

terhadap 'dirinya, bisa menggunakan kata-kata, memrbuka fufup

kepalanya, menrukul atau merneniarakannSp
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I alu jika dia berusaha untuk bersembunyi, maka hakim

mengutus juru bicaranya unfuk menyampaikan seruan sebanyak tiga kali

di depan pintu rumahnya, yaitu "Jika dia tetap tidak mau menghadiri

persidangan, maka dia akan menyegel pinfunya dan menyitanSn".

Dia mengumpullon para tokoh SBng berada di sekitamya, dan

menjelaskan kepada mereka perihal penyegelan rurnahntn.

lalu jika pihak tergugat tetap jnga tidak rnau menghadiri

persidangan, dan pihak penggugat mernohon agar hakim inenyegel

dan menyitanya, dan dia mengeluarkan pemyataan yang kuat

di hadapan h.akim "bahwasan5a rurnah tersebut adalah nrmahryra.",

rnaka hakim menyegelatau menyita

I alu jika pihak tergugat tetap fidak nnu menghadiri

persidangan, maka hakim menguturs junr bicaranya Snng hendak

merynmpaikan seruan di depan pinfu rurnahnya di hadapan dr.ra salsi

5rang adil, "Bahwasanya dia tetap tidak rnau menghadiri persidangan

menghadapi si fulan, maka hendaklah dia menyerahl<an perlorarryn

kepada kuasa sebagai penggantinya, dan hakim alon
mengadili perkaranya".

[-alu jika pihak tgrgugat tetap fidak rrru menghadiri

persidangan, maka hakim mengangkat seoftmg kr.rasa hukum sebagai

penggantinSn, dan hakim hanrs mendengar keterangan saksi g;ang

membemtkannSn, sertia mengadili perkaranya, sebagaimana dia

mengadili perkara orang yang tidak hadir di persidangan. Dan hakim

memenuhi haknlp dari kekalnanryn, jika hakim menemukan kekapan

miliknya.

Ini adalah pendapat madzhab SSafi'i, Abu Yusuf dan ulama

Bashmh, Ahmad pemah meriwayatkannya dari mereka. sedangkan jika

hakim tidak menemukan kekayaan miliknln, sernentam penggugat tidak

mempunyai sal$i, maka Ahmad menolak unfuk menangkapqB dan
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memperlaktkann!,a dengan kems, sampai dia diketahui kebemdaannya

secara konlait.

Imam Syaf i berkata, "Jika hakim mengetahui dia berada di
suafu tempat, maka hakim memerintahkan unfuk menangkapnya, dan

mengirimkan sejumlah lelaki derpasa yang dikebiri, anak-anak png
belum mencapai usia.balig, oftmg-orcmg tepercaya dari kalangan kaum

perernpuan, mereka diternani seiumlah kaum lelaki yang adil.

lalu kaum peranpuan dan anak-anak masuk, lantas tatkala

mereka telah berhasil memasuki bagran tengah rumah, kaum lelaki

masuk, orang-orang yang dikebiri diperintahkan unfuk memeriksa dan

kaum perernpuan mengamati, lalu jika mereka telah berhasil

menernukannlE, maka mereka menangkapnya lalu mereka

membawanSa secara palsa. "

Apabila seseorang mengadukan kejahatan orang yang bertempat

tingsal tidak menetap, maka kamu harus meneliti, lalu jika temyata

seoftmg 5nng berternpat tinggal tidak menetap itu bemda di luar wilayah

kerja hakim, maka hakim Udak berhak memproses pengaduan

kejahatannya, tetapi mernilih mekanisme tersendiri dalam mernproses

pengadr.rannya, seperti keterangan ynng akan kami kemulokan, in3na

Allah.

Sedangkan jika dia berada di wilaSnh kerjanya, dan dia

mernpunpi Lhalifah Snng bertempat tinggal di daemh tersebut, maka
jika dia mernpunyai saksi, maka hak tersebut ditetapkan menjadi

miliknya, dan hakim mengirim sumt mengenai penetapan hak tersebut

kepada khalifahnya, "Dia tidak mau menghadiri persidangan".

Jika pihak penggugat tidak mempun5rai saksi yang hadir, maka

hakim menyerahkan pengaduannln kepada pihak lrang berselisih

dengannya agar dia menyelesaikan perselisihan dengannya di hadapan

ktnlifahrya
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Jika pihak tergugat tidak memiliki khalifah yang tinggal di daerah

tersebut, namun di daerah tersebut ada seseorang yang memiliki

kepafutan untuk mengadili perkara, maka hakim mengizinkannya unfuk

mengadili perselisihan di antara mereka berdua.

Apabila di daemh tersebut tidak ada seseorang yang memiliki

kepafutan unfuk mengadili perkara, maka disampaikan kepada pihak

penggugat, "Cabutlah gugatanmu", karena bisa jadi gugatannya tidak

memiliki landasan yang benar menurut dirinya, contohnya hak syuf'ah

(pengambilalihan hak secara paksa) 17ang dimiliki oleh seorang tetangga

dan harga anjing atau minuman khamer milik kafir dzimmi, sehingga

hakim tidak memiliki alasan kuat menghadirkannya secam paksa untuk

menjalani sidang gugatan yang tidak pafut ditetapkan atas dirinya, di

samping ifu ada kesulitan dalam menghadirkannya, berbeda dengan

tergugat yang berternpat tinggal menetap, karena fidak sulit

menghadirkannya

talu jika penetapan hukum gugatan tersebut telah selesai, maka

hakim merninta pihak yang berselisih dengann5n untuk hadir, baik

jamknya jauh atau dekat. Demikian Imam S5nfi'i berpendapat.

Abu Yusuf berkata, "jika memungkinkan bagi dirinya unfuk

datang dan kembali lalu pulang ke tempat tinggalnya, maka hakim

memintanSa untuk datang, jika tidak demikian, maka hahm tidak perlu

memintarya unfuk datang, dan menyerahkannSra kepada seseorang

yang patut mengadili perselisihan di antam mereka."

Menurut sebuah riwalnt, "Jika jarak tempuhnya mencapai jarak

tempuh yang membolehkan mengqashar shalat, maka hakim harus

memintanya untuk datang, jika tidak demikian maka tidak harus

memintanya unfuk datang. "

Menurut kami, memufuskan perselisihan di antam kedua pihak

yang berselisih harus dilaksanakan. lalu jika hal ifu fidak memungkinkan
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kecuali harus meler,,vati kesukamn, maka hakim harus melaliukan hal

tersebut, sama seperti kasus kalau dia menolak unfuk menghadiri sidang

gugatan, rnaka dia harus diberi pelajaran dan dijatuhi tajir.

Alasan lain, kesukaran ynng dihadapi seorang hakim lebih tepat

dikedepankan daripada kesukaran 5nng dihadapi seseorang lnng mana

hakim hendak menyelesaikan perkaranya, karena hakim harus mengadili

perseJisihan di antara maeka.

Jika tergugat adalah seorang perernpugn yang kerap muncul di

muka publik, rnaka dalam kepergiannya menghadiri sidang gugatan ini
tidak disyaratkan diternani mahram. Ahmad telah menegaskan ini s@ara

langsung, karena kepergiannSn itu unfuk memenuhi hak manusia, dan

hak manusia dibangun atas dasar prinsip kikir (tidak ada tolqmnsi) dan

sempit (Udak diberikan kernudahan).

Pasal: Jika seseorang menggugat hakim yang telah
dicopot jabatann5;a, maka hakim tidak boleh langsung mexnproses

gugatannya sampai dengan dia mengetahui duduk perkara yang menjadi

objek gugataqnlp, lalu dia bertanya kepadan5a tentang perkara tersebut,

tujuannSn agar hakim terhindar dari findakan penghinaan.

lalu jika pihak penggugat menufurkan, "Bahwasanya dia

menggugat hak yang wajib dia penuhi, seperti utang atau ghasab

(pengambilan kekayaan 3nng berharga tanpa seizin pemiliknSn dengan

fujuan menghilangkan kepernilikan kekayaan tersebut dari tangannya

secara terang-terangan)", maka hakim harus menerima pengiduannya

dan mengadili perselisihan di antara mereka seperti halnya selain hakim.

Dernikian juga jika dia melapngkan gugatan, "BahwasanSa dia

meminta uang suap terhadap diriqn unfuk mengunrs perkara

hukumnlra", karena menrinta uang suap unfuk mengwus perkam

hukum tidak dibolehkan, sehingga penyuapan ifu sama seperti ghasdb.
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Apabila dia menggugat hakim karena telah melakukan

penyimpangan dalam mengadili perkam, dan pihak penggugat memiliki

sal$i, rnaka hakkn mernintanp unhrk datang dan memutuskan perkara

salrsi tersebut.

Sernentam jika gugatan dia fidak disertai saksi, maka ada dua

pandangan (dari para mujtahicl rnadzhab). Perbm1 hakim tdak harus

meminta hakim yang telah dicopot ifu unhrk datang, karena

mernintanSa datang ke siriang gugatan dan mencecamla dengan

pertanSnan adalah bentr.rk penghinaan terhadap hakim tersebut. Dan

mr.rsuh-musuh hahm ifu arnat banlnk.

Dan ketika hahm tersebut menjalankan mekanisme ini png
mdibatlmn hahm Sang telah dicopot, rnaka ketiadaan seseorang lnng
berani mengadili perlera fidak akan terhindarkan, karena takut akibat

yang ditanggungnya dikernudian hari.

Kdua hakim tnrus mernintanln untuk datang, karena mungkin

saia dia akan mengakui perbutannp. [alu jika hakm 1nng telah

dicopot itu hadir dan mengakui perbutannp, maka hakim langsung

memutuskan perlem gugatan 3nng ditujukan kepadan5a. Apabila dia

menolak seluruh isi gugatan tersebut, maka pem5rataan yan$ dibenarkan

adalah pemSntaan hahm yrang telah dicopot tersebut tanpa harus

bersumpah, karena pernyataan hakim dapat diterima sesudah dicopot
jabatannya, sebagaimara pernyataannya dapat diterima di saat dia

masih menlrbat sebagai hakim.

Apabila seseomng melayangkan gugatan terhadap hakim png
telah dicopot, "Elahurasanyra dia telah membunuh anaknya secam lalim",

maka apakah hakim boleh mernerintahkannya unfuk hadir sekalipun

tidak ada sal<si? Dalam masalah ini ada dua pandangan.

talu jika hakim png teJah dicopot mendatanginya, Ialu dia

mengakui perbuatannya, maka hakim segera manufuskan perkara
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gugatan 1nng ditujukan kepadanya, jika tidak maka pemyataan Srang

diterima adalah pemyataan hakim yang telah dicopot.

Apabila seseorang mela5angkan gugatan terhadap hakim png
telah dicopot, "Bahwasanya dia telah mengambil harta benda dari

tangannya tanpa alasan png benar.", maka pernyataan yang diterima

adalah pemyataan hakim yang telah dicopot tersebut tanpa disertai

sumpah. Pemyataannya terkait objek gugatannya dapat diterima, sesuai

dengan keterangan yang akan kami kemukakan insya Allah S:

PasaL Jika seseorang mela5nngkan gugatan terhadap
dua orang sal$i, "Bahwasanya mereka berdua telah memberikan

keterangan yang menyimpang dari fakta yang sebenamya", maka hakim

harus memanggil mereka unfuk datang.

Lalu jika mereka berdtn mengakui perbuatannya, maka hakim

menuntut mereka agar menrberilen ganti rugi. Tetapi jika mereka

berdua menolak materi gugatannya, sementara pihak penggugat

memiliki $ksi 1lang mendukung pengakuan mereka berdua mengenai

pertuatan tersebut, lalu dia menghadirkan saksi tersebut, maka mereka

wajib menanggung ganti rugi tersebut.

Apabila kedua saksi tersebut menolak materi gugatann5a, maka

mereka berdua tidak dituntut unfuk bersumpah, karena tuntutan agar

mereka berdtn bersumpah akan mendatangkan banyak gugatan yang

difujukan kepada mereka berdua terkait persaksiannya, dan penghinaan

terhadap mereka berdua, bahkan tak larang hal tersebut dapat

menghalangi (mereka berdua) mernberikan kesaksian. Ini adalah

pendapat Imam Syafi'i, dan sgpengetahuan kami tdak ada omng ynng

be,rteda pendapat dalam rrnsalah ini.
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1869 Masalah: Abu Al Qasim berkata: Ketika
seseor-r,ng lrang identitasnya fidak dikenal oleh hakim
memberikan kesaksian di hadapannla, maka hakim harus
bertanSTa tentang identitasnya, apabila dtra
menlratalmn dia orang adil, maka persalsiannya
diterima.

Secara garis besar maksud pemyataannya adalah, tatkala dua

saksi memberikan kesaksian di hadapan hakim, maka jilo hakm
mengenal mereka berdua ormg 5nng adil, rnaka hakim mernufuskan

perkara berdasarkan pertimbangan keterangan merelo berdm.

Sedang jika haldm mereka berdua oftmg png fasik,

maka keterangan mereka berdm tidak dapat diterima. Sernehtara jika

hakim tidak mengenal identitas kedua sal{si tersebut (apakah mereka

berdrn orang adil atau fidak), rnaka taLim hanrs bertan3n tentang

identitas mereka berdtra. Karena mengetahui sifat adil para saksi adalah

sebtrah p€rs!/aratan dalarn menerima persaksian 5nng berhubungan

dengan sernua hak 1nng digugat. Denrikian Syafi'i, Abu Yusuf dan

Muhamrnad berpendapat

Diriwayatl<an dari Ahrnad riwa5at lain yang be6eda, "Hakim

boleh memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan keterangan

mereka berdua, jika hakim mengetahui keislaman mereka berdtn

melalui prilakuryp yang tampak nVab, kecuali pihak png berselisih

dengannya menyatakan keberatan dengan mengatakan, 'Mereka berdua

orang fasik." Ini adalah pendapat Al Hasan.

Gugatan dalam benhrk kekapan nraupun tuntutan hukurnan

posisin5ra sama dalam rnasalah pers5nmtan adil ini, karena secara lahir

kaum muslimin dapat dikategorikan orang adil. Oleh sebab ifu, Umar rS

berkata, "Kaum muslimin sexnuanya adalah oftmg yang adil, sebagian

mereka dapat menjadi saksi atas perbuatan sebagian yang lain."

orang
dapat
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Telah diriwayatkan, "Elahwasanya seorang badui arab datang
menemui Nabi $, lalu dia bersaksi telah melihat hilal, lalu Nabi $
bertan5n padanya, 'Apakah l<anu bersal$i bahotnsarya tiada Tuhan

gng bahak disembh kquali Allah?, lalu dia mengiakannSn

lantas beliau kernbali bertan5n, 'Apkah lanu bersaksi

bahwnsanSa aku adalah utusan Allah?, dia mengiakannya. lalu beliau

berpuasa dan memerintah kaum muslimin unfuk berpuasa."

Alasan lain, sifat adil adalah persoalan yang abshak,
penyebabnSa adalah rasa takut kepada Altah 8t, bukti adanp msa takut

kepada Allah ifu adalah memeluk Islam, lalu tatkala keislaman itu telah

ditemukan, maka keislaman ifu telah cukup unfuk mengatakan dia orang

yang adil, selama tidak ada bukfi fakta sebaliknya.

Abu Hanifah menyatakan, "Datam masalah gugatan yang

berhubungan dengan penjatuhan hukuman (hudud dan qishash

ketenfuannya seperti riwa5nt yang pertama, sedang dalam funtutan hak

lainnya ketenfuannya seperti riwa5nt kedua. karena masalah gugatan

yang berhubr.rngan dengan penjafuhan hukurnan harus dipufuskan

dengan penuh kehati-hatian dan menghindari bukt-bukfi yang masih

sumir, berteda dengan selain masalah tunfutan penjafuhan hukuman."

Menurut kami, sifat adil ifu adalah persyamtan, sehingga wajib

mengetahuinSa secara lnkin, sama halnya mengetahui keislarnan, atau

sama seperti kalau seomng png berselisih mengecam kedua saksi

tersebut.

Sedangkan oftmg badui arab png seorang muslim tersebut, dia
terrnasuk golongan sahabat Rasulullah S, sifat adil mereka telah

terbukti melalui pujian Snng langsung datang dari Allah $ terhadap

mereka, karena bila seseomng meninggalkan agama lamanya pada

nrasa Rasulullah $, kerena t€rtarik mernilih agann Islam dan mernilih
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bersahabat dengan Rasulullah $, maka dia telah terbukti memiliki sifat

adil.

Adapun pemyataan Umar lS, maksudnya adalah secam lahir

merniliki sifat adil, tetapi hal tersebut tidak menghalans, keuajiban
memeriksa s@ara teliti dan mengetahui sifat adil !,ang sektamln,
karena telah diriwayatkan dad umar, "BahwasanSra dm saksi

dihadirkan, lalu Umar berkata pada mereka berdua, ,Aku fidak
mengenali kalian berdua, dan itu fidak akan merugikan kalian berdua,
jika aku tidak mengenali kalian berdua, maka datangkanlah seseoftng

lnng mengenali kalian berdua.'.

lalu mereka berdua datang kenrbali mernbawa seseomng, lalu

Umar bertaqn padanln, 'Apakah kamu mengenali merelo berdua?',

dia mengiakannya. Lalu Umar kembali bertanya, 'apaloh kamu pemah

mqrernani mereka dalam bepergian !Eng.mana intan pernrata milik
sejumlah omng dikeluarkan di tengah bepergran tersebut?.,, dia
menjawab,'fidak pemah'.

Umar bertaqn kembali, 'Apakah kamu ada hubungan perikatan

dengan mereka dalam uru,En yang berhubungan dengan nang dinar dan

dirham, 5nng memutus kekerabatan karenanga?.', dia

menjawab,'fidak pemah'.

Umar bertaryra kembali, 'Apakah kamu seomng tetangga

mereka berdua, yang mana kamu mengenali mereka berdua pagi dan

sore hari?', dia menjawab, 'fidak pemah'. Umar berkata, 'Wahai puba
saudaraku, kamu tidak mengenali mereka berdua, datangkanlah oleh

kalian berdua seseorang yang mengenali kalian berdua." Ini adalah

metode pemeriksaan saksi 5nng menegaskan bahwasanSra fidaklah
cukup menjadi saksi tanpa melalui pemeriksaan tersebut.

Jika ketenfuannya memang mesti demikian, rnala datam

mengangkat seoftmg sal$i hanrs mernpertimbangkan ernpat
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persyaratan, Islam, balig, berakal dan mampu bersikap adil. Keempat

persyaratan tersebut tidak ada sesuafu yang sarnar, dan perlu unfuk

dilakukan pemeriksaan secara teliti, kecuali sifat adil, karena sifat adil

perlu unh.rk dilakukan perneriksaan s@ara teliti. Hal ini sesuai dengan

firman Allah &, "..., dari sal{sisal$i Sang kantu ridhai, ..." (Qs. Al

Baqamh lzlt 2821.

Dan kami tidak mengetahui bahwasanya dia saksi yang diridhai

sampai dengan kami dapat mengenalinya atau kami mendengar kabar

tentang dirinya. Jadi, hakim hanrs memerintahkan untuk mencatat

nama-narna para saksi, narna panggilan dan nasab mereka. Dalam

catatan tersebut mereka diberi tanda pengenal yang membedakan

mereka dari lainnya.

Hakim juga harus mencatat profesi, pendapatan, ternpat tinggql,

dan shalat mereka. Agar hakim bisa bertanya tentang identitas mereka

kepada para tetangganyra, oftmg-orang yang berada di pasar mereka,

masjid mereka, penduduk kampung mereka, dan penganut rnadzhab

rnereka.

Jadi hakim harus mencatat, saksi berkulit hitam atau putih,

berdahi lebar atau sernpit, bermata biru atau bermata amat hitam,

berhidung amat mancung atau pesek, tipis kedua bibimya atau tebal,

berfubuh tinggr, pendek atau sedang, dan ciri-ciri fubuh lainnya, agar dia

dapat dibedakan dan tidak ada nama yang tertukar dengan nama yang

lain.

Hakim mencatat nanra pihak penggugat (masyhud lahl dan

tergugat lmasyhud alaihl dan besaran hak gnng digugat. Kesemua itu

dicatat unfuk para pihak lrang mernpunyai sejumlah persoalan png
hendak dipertanpkan hakim, masing-nrasing pihak mendapatkan satu

b€rkas.
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Kami menyebutkan pihak penggugat lmasyhud lahl. hatSn untuk

memastikan bahwa antam saksi dan pihak penggugat tdak ada

hubungan kekerabatan, yang menghalangi pemberian kesalsian, atau

hubungan pertemanan. Dan kami menyebutkan nama Pihak tergugat

lmasyhud 'alaihl agar dia diketahui, disamping untuk memastikan bahwa

antara tergugat dan salsi tidak ada permr.rsuhan.

Kami menyebutkan besamn hak yang digugat, karena tak filmng

saksi ini terrnasuk orang menurut pendapat para ulama keterangannSn

hanya bisa diterima dalam gugatan hak yang sedikit bukan hak dalam

jumlah lang banyak, sehingga jiwa saksi lnng memberikan keterangan

tersebut bisa lapang (tdak tertekan) jika besaran huk 1;a ,S digugat

jurnlahnya sedikit, dan jiwanya fidak akan merasa lapang jika hak yang

digugat dalam iumlah Snng besar

Sebaiknya hakim merahasiakan dari setiap orang dari sekian

para pihak lrang mernpunpi sejumlah persoalan yang hendak

dipertanyakan hakim, berkas.Snng dia berikan kepada Pihak lain, agar

mereka tidak mernbuat kesepakatan buruk.

Apabila hakim menghendaki, rnaka hakim, untuk mengetahui

identitas pihak lang mempunyai sejumlah persoalan yang hendak

dipertanyrakan hakim, dibolehkan menenfukan narrn seseonmg lnng
hendak dia mintai keterangan, yakni seseorang yang mengenaliryn,

seperti tetangga salsi, dan kalangan yang mengetahui tentang kondisi

saksi.

Dan jika hakim menghendaki, dia tidak perlu menenh*an narn
omng yang hendak dimintai keterangan mengenai saksi tersebut, dan

pertanSraan dilontarkan harus bersifat tertufup, fujuannya supaya tidak

teriadi penghilangan substansi rnasalah 1nng dipertanyakan, dan tak

jamng pihak png dimintai keterangan meftrsa takut terhadap saksi, atau
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takut terhadap pihak penggugat atau tergugat, unfuk menytrmpaikan

datadata Slang dimilikinya atau dia merasa malu.

Sebaiknya para pihak yang mempunyai sejumlah persoalan yang

hendak dipertanyakan hakim tidak mengetahuinya, fujuannya supaya

mereka tidak mempunyai keinginan unfuk memberikan hadiah atau

uang suap.

Sebaiknya mereka yang hendak dimintai datadata oleh hakim

terkait para pihak tersebut adalah orang-orang yang bersih baik dari

praktek suap maupun jiwanSra, orang-orang yang berakal sempurna,

bebas dari permusuhan dan kemarahan, fujuannya supaya mereka tidak

mencela para saksi, atau mereka mernpertanyakan pihak yang

memusuhi saksi, akibabrya pihak yang memusuhinya tersebut mencela

saksi.

Sebaiknya mereka yang hendak dimintai data-data oleh hakim

terkait para pihak tersebut bukan dari kalangan yang suka mengumbar

hawa nafsunya dan kalangan yang panatik, yang cenderung memihak

pihak png sepakat dengan alimn mereka mengabaikan pihak SnnS

tidak sepaham dengan mereka.

SebaiknSn mereka 5nng hendak dimintai datadata oleh hakim

terkait para pihak tersebut adalah orang-orang tepercaya dan sangat

jujur, karena pemberian datadata terkait para pihak ini diletakkan pada

prinsip keperca5aan

lalu tatkala pam pihak 1nng telah dimintai ketemngan oleh

hakim telah kembali pulang, lalu dua orang mernberikan katerangan

terkait sifat adil sebelum saksi memberikan keterangan, maka hakim

dapat menerima kesaksiannln, tetapi jika mereka berdua memberikan

keterangan terkait kecacatan saksi tersebut, maka hakim harus menolak

kesalrsiannya.
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Jika safu dari dua omng tersebut memberikan keterangan

dengan menlntakan adil, sementam !,ang lainnp mernberikan

keterangan dengan menyatakan cacat, maka hakim mengirim utusan

kepada dua orang grang lain, lalu jika mereka berdm telah kernbali lantas

mereka berdua mernberikan keterangan dengan menlBtakan adil, maka

bukti mengenai penihian sifat adil telah sempuma. Dan penilaian

kecacatan salsi tersebut gugur dengan sendirinln, karena bukti 1nng
menerangkan hal tersebut tidak sernpuma.

Apabila mereka berdua mernberikan keterangan dengan

menyatakan ca@t, maka sifat cacat tersebut telah terbukti, dan hakim

hanrs menolak kesaksianngra. Sementara iika salah seorang dari mereka

berdtn mernberikan dengan cacat, sedang png
lainqa mernberikan keterangan dengan menptakan adil, maka kedm

bukti 37ang menjelaskan status saksi tersebut tdah sernpuma, dan hakim

harus mernprioritaskan bukti yang menyatakan cacat. Penilaian cacat

dan adilngn salsi fidak bisa diterirna kecmli bersurnber dari keterangan

dua orang.

Perrryataan seiumlah pihak png dimintai keterangan oleh hakim

bisa dit€rima. Menurut sebtrah riwayat, "Tidak bisa diterirna kecuali

persalsian merelo 5rang dimintai keterangan".

Hakim harus memaksa dm orahg dari mereka, agar mereka

mernberikan kesal$ian yang berhubungan dengan penilaian bersih

rrtilupun cacatrya saksi, sesuai dengan sejumlah persyamtan persaksian,

baik dalarn segi redalsi maupun 5nng lainnya. Dan persalsian dari satu

pihak 57ang dimintai keterangan tidak dapat diterima, karena persaksian

tersebut adalah persalsian atas persalrsian png lain, lnng firana parcr

saksi 1ang asli masih ada.

Tinpun pendapat p€rtarna ad.lah, persaksian para

pihak yang dimintai oleh hakim terkait saksi adalah
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persaksian yang bersifat istifadhah (membuka identitas yang tertutup).

Jadi, cukup dengan seseorang yang menyaksikan atau mengetahui

persoalan tersebut, seperti halnya seluruh persaksian istifadhah lainnya.

Alasan lain, hal tersebut diletakan atas dasar kebufuhan, jadi pihak 11ang

hendak membersihkan identitas saksi fidak wajib menghadiri

persidangan unfuk memberikan keterangan yang mengungkapkan

identitas saksi, dan hakim fidak diboletrkan memaksanya unfuk

melakukan hal tersebut, jadi posisinya seperti saat dia menderita sakit

atau sedang bepergian jauh dalam sejumlah persaksian lainnya.

Alasan lain, kalau kami fidak menganggap cukup persaksian

sejumlah pihak yang' dimintai keterangan terkait saksi, maka

pengungkapan identitas saksi menjadi sulit tercapai, karena kadang

secam kebefulan di lingkungan tetangga saksi ada seseorang yang mana

hakim tidak mengenali identitasnya, sehingga ketemngannya tidak dapat

diterima, akibatrya penilaian cacat dan adilnya saksi menjadi hilang.

PasaL Al Qadhi menlntakan, bahwa hakim harus
mengetahui keislaman sal$i. Hal ini dapat diketahui melalui salah

safu dari ernpat cara.

Pqhmy pengakuannSra sendiri bahwasanya dia seo,rang

muslim, atau dia mengucapkan kalimat yang menyatakan keislaman,

yaitu bersaksi bahwasanya fidak ada Tuhan selain Allah, dan

bahwasanya Muhamrnad adalah hamba dan ufusan-Nya, karena kalau

dia bukan seorang muslim, maka dengan pemyataan tersebut dia

meniadi seorang muslim.

Kduq pengakuan pihak tergugat mengenai keislamannSa,

karena hal tersebut adalah hak tergugat.
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Ketiga; hakim mengetahui secara langsung, karena menurut

kami dalam memastikan sifat adil saksi cukup dengan pengetahuan

hakim, maka demikian pula dalam memastikan keislamannya.

Keempat, ada bukti saksi yang menyatakan keislamannya.

Hakim harus mengetahui sifat merdeka saksi dalam kasus yang

mempertimbangkan persyaratan tersebut. Unfuk memastikan hal

tersebut cukup melalui salah safu dari ketiga perkara. Ada saksi,

pengakuan pihak tergugat, atau pengetahuan hakim. Tidak cukup

melalui pengakuan saksi, karena dia tidak memiliki kanrenangan untuk

menyatakan bahwa dirinya adalah omng merdeka. Sehingga dia tidak

memiliki kanrenangan unfuk memberikan pengakuan bahwasanya

berbeda dengan pengakuan mengenai keislaman.

Pasal: Tatkala seseorang lnng tidak diketahui

identitasnSra memberikan kesalsian di depan hakim, lalu pihak

tergugat menyatakan, "Dia orang 5nng adil", rnaka dalam masalah ini

ada dua pandangan dari para mujtahid rna&hab.

Pertana hakim wajib mengadili perkara berdasarkan

ketemngannln tersebut, karena perneriksaan secarcl teliti mengenai sifat

adilnya saksi adalah hak tergugat, dan dia telah mengakuinya.

Alasan lain, ketika tergugat telah memberikan pengakuan

tentang sifat adilnya saksi, maka dia telah benar-benar memberikan

pengakuan akan suafu hal yang menetapkan hakim wajib mengadili

p.erkara unfuk pihak yang berselisih dengannya, sehingga pengakuannya

harus diterima, seperti seluruh pengakuan lainnya.

Kedua, tidak dibolehkan mengadili perkara berdasarkan

keterangannya, karena dengan mengadili perkara berdasarkan

keterangannya tersebut sarrla artin5n menyatakan dia omng adil,
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padahal dalam menyatakan adil seorang saksi tidak cukup dengan

pemlntaan safu omng.

Alasan lain, mempertimbangkan sifat adildalam diri saksi adalah

hak Allah &. Oleh sebab itu, kalau pihak png berselisih ridha hakim

mengadili gugatan yang dituiukan kepadanya berdasarkan pertimbangan

keterangan seorang yang fasik, rnaka fidak dibolehkan mengadili

perkara berdasarkan keterangannln.

Alasan lain, masalah tersebut tidak lepas dari, apakah hakim

dalam mengadili gugatan lpng ditujulon kepada itu sekaligus

mengatakan sifat adilnya saksi atau sekaligus menghilangkan sifat

adilnya salrsi. Tidak bisa mengatakan hakim mengadili perkara sekaligus

menSptakan dia orang yang adil, karena menyatakan adil seorang saksi

tidak cukup hanln dibukfikan melalui perrlataan safu orang, dan tidak

bisa mengatakan hakim mengadili perlera sekaligrx menghilangkan sifat

adilnla, karena mengadili perlrara berdasarkan kesaksian omng lnng
tidak adil tidak dibolehkan, dengan bul<ti kesaksian orang Srang jelas-jelas

fasik (tdak dapat diterirna). Madzhab Syafi'i merniliki pendapat serrncam

ini.

Apabila kita memegangi pandangan lnng pertama, dalam

menyatakan adil seorang saksi tidak cukup bagi selain pihak tergugat,

karena bukti 1nng men5ntakan sifat adilnln sal$i Udak pemah ada.

Sedangkan hakim mengadili perkam gugatannya karena dia mengaku

telah terpenuhinya sejumlah persyaratan dalam mengadili perkam. Dan

pengakuann5ra telah cukup bagr dirinya bukan selain dirinya.

Sebagaimana kasus kalau dia hak yang wajib dia tunaikan dan

mernberikan pengakuan atas omng lain mengenai hak dirin5a bukan hak

selain dirinSn.
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l87O Masalah: Abu AI Qasim berkata: Apabila dua
oftmg menyatakan adil saksi tersebut, dan dua orang lainnya
menyatakannya cacat, maka bukli yang menyatakan cacat
lebih diprioritaskan.

Demikian Abu Hanifah dan S3nfi'i berpendapat. Malik

berpendapat, "Harus diteliti mana di antara mereka berdua yang lebih

adil, apakah kedua orang yang menyatakannya cacat, atau kedtra oftrng

yang menyatakannya adil? Maka keputusan hukum diambilberdasarkan

keterangan orang yang lebih adil di antara mereka."

Menurut kami, orang 5nng menyatakan cacat, dia menriliki

pengetahuan lebih yang sarrnr bagi omng yang menyatakan adil,

sehingga wajib mendahulukannya, karena dalam men5ntakan adil

tersimpan sikap meniadakan keraguan dan segala perbuatan yang

diharamkan, sedangkan orang yang menyatakan cacat seomng lang
menetapkan adanya hal tersebut, pemyataan yang menyatalan postif

harus didahulukan daripada pemyataan png men5ratakan negatif.

Alasan lain, seomng png menyatakan cacat mengatakan, "Aku
pemah melihatrya mengerjakan perbuatan ini dan ifu", sernentam itu

seoftmg 5nng menyatakan adil pegangannya adalah, "BahwasanSla dia

tidak pemah melihahrya mengerjakan perbuatan ini dan itu."

Ada kemungkinan keduanya memberikan penilaian yang benar,

tetapi penggabungan antara kedua pernlntaan mereka berdua, misalnp
seorang yang menyatakan cacat melihahrSn mengerjakan perbuatan

maksiat dan seorang yang menptakan adil tidak melihakrya, maka

kesimpulannya saksi tersebut dinilai cacat.

PasaL Penilaian cacat dan adiln5la sal$i ffi; dapat
diterima kecuali bersumber dari dua orang. Dernikian Malik,

Slnfi'i, Muharnrnad Al Hasan, dan hnu Al Mundzir berpendapat
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Telah diriwalntkan dari Aknad, "Hd tersebut dapat diterima

dari satu omng". Ini adalah pendapat yang dipilih Abu Bakar dan

pendapat Abu Hanifah. Karena pernlataan cacat dan adilnya salsi

adalah penrberian inforrnasi, lnng di dalamnya fidak harus

mempertimbangkan redaksi persaksian, sehingga pemberian informasi

bisa diterima dari safu ormg, seperti haln3p periwaSatan hadits.

Menumt kami, pemptaan cacat dan adilnya sal$i adalah

penehpan sifat seseomng png menjildi landasan bagi hakim mengambil

keputusan hukum seqni dengan sifahrya, sehingga di dalam

mengntakan cacat dan adilnp saksi mernpertimbangkan jumlah oftmg,

seperti halnya hak pengasuhan arnk (hadhanahl. Masalah ini berbeda

dengan rnasatah periurayatan hadits, karena periwayatan hadits

dibangun atas dasar prinsip kernudahan

Dan karni tdak bisa menerirna kalau dalam mernberikan
perrryntaan cacat dan adilnln sal$i fidak perlu menggunalon redalrsi

persaksian. Redaksi persalsian menldi qpmt yang dipertimbangkan

dalam menrberikan pem5rataan cacat dan adilqn saksi, sehingga dia

berkata, "Aku bersaksi bahruasaqn dia adalah seorang ynng adil",

redaksi ini dianggap cukup, sekalipun dia fidak mengatakan,

"Menurutku atau bagiku".

Ini pendapat mayoritas ularna. Demikian Syuraih, ularna lrak,

Malik dan sebagian mujtahid rna&hab qnfi'i berpendapat. Kebanyakan

mereka mengatakan, "Tidaldah menankupi kecuali dia menyatakan, 'dia

seorang yang adil dalam menjelaskan perkara yang memberatkanku

atau meringankanku." sedangkan mengenai alasannlp, mereka berbeda

pendapat, sebagian mereka mengatakan, "tuiuann5a unfuk memastikan

fidak adanln permusuhan atau hubungan kekerabatan diantara

kedr.rarrya." Sebagian lnng lain mengatakan, "tujuannla unfuk
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memastikan bahwasanya dia tidak hanya adil dalam satu perkara tetapi

juga perkam lainnya."

Menurut kami, hal itu sesuai dengan firman Allah St, "...,
dengan dua omng sal<si gng adil di antam kanu, ..."

(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 21. Jadi, tatkala kedua orang itu telah

memberikan kesaksian, bahwasanln dia seorang yang adil, maka sifat

adil tersebut telah terbukti berdasarkan persaksian mereka berdua, jadi

hal tersebut telah termuat dalam perintah Allah yang bersifat unurn

tersebut, karena tatkala salsi sudah dinyatakan adil, maka secarEr

otomatis dia bisa berposisi meringankan sekaligus memberatkannSra, dan

diberlakukan dalam hak semua orang dan dalam semua perkara. Jadi

tidak perlu menyebutkannya

Argumentasi Snng telah mereka kemukakan tidak benar, karena

seoftmg manusia tidak dapat menlnndang gelar adil dalam suafu

perkam tidak dalam perkara lainnya, dan tidak menyandang gelar adil

dalam hak seseorang tidak demikian dalam hak seseorang Snng lainnln,

karena sifat adil tidak bisa disifati serna@rn ini, dan sifat adil tidak pula

meniadi hilang dengan penryataan, "Da seorang png adil dalam

perkara ynng memberatkanku dan meringankanku. "

Karena seseoftmg yang telah terbukti memiliki sifat adil, maka

sifat adil itu fidak hilang akibat adanSn hubungan kekerabatan tidak pula

akibat adanya permr.rsuhan, persaksiannlp ditolak hanF karena diduga

tidak objektif dalam mernberikan sekalipun dia seorang lnng
adil.

Kernudian jika dugaan ini dipastikan tidak ada di antam mereka,

maka fidak perlu untuk menyebutkannya dan fidak pula

membersihkannya dari dirin5ra, seperti kasus kalau seseomng yang mana

hakim telah mengenali dia seorcmg png adil, mernberikan kesaksian
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m€ngenai suatu hak, maka hahm tidak perlu membersihkan hal tersebut

dari dirinlB

Alasan lain, sikap bermusuhan tidak menghalangi dia unhrk

mernberil6n kesalsian lrang m€lguntungkannya dengan pemlntaan

37ang mernb€baskan dirinSa dari funfutan, dan persaksian tersebut hanp

dilarang jika mernbenatkannS;a, sedang dh ini adalah seorang salrsi y6ng

menggnfungkannSp dengan perryataan yang mernbebaslgn dirirya dari

htntutan dan sifat adilnln, iadi berdasa*an fakta ini maka tidak ada

kepentingan mendesak lrlrtuk mernbersitrkan sifat permusuhan iersebut.

PasaL TidaHah cukup hanlra memberikan pemlrataan'

'Aku tdak mengetahui dirinlra kecuali selalu berprilaku

baik'. Ini adalah rnadzhab Syafi'i. Abu Yr.rsuf menlatakan, "pemyaban

tersebut dianggap orlnrp. Karena, iika dia dari kalangan ahli 1lang

nEmpu mengungkap seiurnlah persoahn !/ang samar, dan dia tidak

mengetahui keflali (dia) seorang yr6ng b€rprilaku baik, maka dia adalah

seonng lnng adil."

Mengnrt lGrni, pernlntaan tersebut tidak menSntakan sifat adil

secara tegas dan konlgit, sehingga pelrrSrataan tersebut tidak dapat

dikatal6n sebagai bentuk pemyataan yang menlntakan adilnya seoftIng

saksi. Argumentasi png mereka kernukakan tidak benar, karena

seseorang yang fidak mengerti tingkah hku orang-omng y_ang berbuat

kefasikan, fidak akan mengetahui mereka kecmli selalu berprilaku baik.

I(arena dia mengetahui keislaman merelta, dan keislaman mereka itu

adalah suatu kebaikan, dia fidak mengehhui mereka selain hal tersebut,

padahal mereka bulon omng-orcng yang adil.

Pasal: Para muitahid madzhab kami menlntakan,

'Pemlntaan sifat adil sal$i fidak dapat diterima kecqali
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bersumber dari kalangan yang mampu mengetahui
persoalan yang samar dan memiliki pengetahuan yang
unggul-" Ini adalah madzhab Syafi'i, sesuai dengan hadits Umar yang

telah kami kemukakan.

Alasan lain, kebiasaan banpk oftmg adalah mernperlihatkan

prilaku baiknya dan menutupi segala perbuatan maksiatrya. Sehingga

jika dia bukan orang yang memiliki kemampuan mengetahui persoalan

yang samar, maka tak jarang dia akan terpedaya dengan prilaku lahirq/a

yang baik, padahal dia seorang yang fasik yang sengaja ditufupi.

Ada kemungkinan maksud ynng mereka kehendaki adalah,

bahwasanya hakim jika mengetahui bahwasanya seoftmg lnng
menyatakan adilnya saksi tersebut tidak menriliki pengetahuan mengenai

persoalan yang samar, maka persalsiannya dengan menyatakan adilnya

saksi tersebut tidak dapat diterima, sebagaimana tindakan yang telah

dikerjakan oleh Umar dg.

Ada kernungkinan maksud Snng mereka kehendaki adalah,

seorang yang menyatakan adiln1a saksi tidak dibolehkan memberikan

kesaksian mengenai sifat adil salrsi kecuali, dia memiliki pengetahuan

tentang persoalan yang samar. Sedangkan hakim jika seomng yang adil

telah memberikan kesaksian di depannSn mengenai sifat adil saksi, dan

dia Udak mengetahui kondisi lpng sebenamya, maka dia boleh

menerima persaksian tersebut tanpa harus membuka kondisi yang

sebenamSn.

Namun jika dia berkeinginan membuka kondisi yang sebenamSra,

sebagaimana yang dik€rjakan Urnar rg, maka -tidak ada masalah

baginya.

PasaL PemS;ataan cacatnlra saksi tidak bisa diterima
kecuali dapat dibuldkan dalam bentuk perbuatan. Dalam
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rnasalah ini pemyataan yang temcapkan meniadi aspek yang

dipertimbangkan, sehingga seseorang yang menSntakan cacatrla saksi

harus mengatakan, "Aku bersal$i bahwasaryn aku pernah melihatrSn

meminum khamr, melakukan pmktek riba, melakukan findak keiahatan

terhadap sejumlah omng dengan cara mengambil kekapan mereka

secara paksa atau memukuli mereka, atau aku pemah mendengamln

menuduh berbuat zina, atau kabar mengenai hal tersebut telah diketahui

s@ara luas di kalangan b*fk omng."

Dan harus menjelaskan faktor png mengakibatkannya cacat dan

menyebutkannya secara spesifik. Demikian SSafi'i dan Suwar

berpendapat. Sementara Abu Hanifah berpendapat, "Pemyataan

cacafuiln saksi secaftr muflak dapat diterirna, !,aitu dia bersal$i

bahwasanln dia seorang png fasik, atau bahwasanSa dia bukan seorang

png adil."

Pendapat serupa diriu4;atkan dari Ahrnad. Karena dalam

menlntakan sifat adiln5ra saksi bisa diterima s@ara muflqk, rnaka

demikian pula dalam menyatakan cacatrya saksi. Alasan lain,

penyebutan faktor kecacatan saksi secara tegas dan konkrit

mengakibatkan seomng yang menyatakan cacakrya saksi meniadi

seorang grang fasik, dan menetapkan dia wajib dijafuhi hukuman dalam

sebagian kasus, yaitu dia memberikan persalsian tentang perbuatan zina

ses@mng, akibaforya pernSntaan png menjelaskan kecacatan saksi

tersebut jusku akan menyebabkan cacatrya s@mng yang men5ntakan

cacatrln saksi dan membatalkan persaksiannln, sementara seorang

yang hendak dinyatal<an cacat tidak menjadi cacat akibat adanla

persaksian tersebut.

Menurut kami, pam ulama mempunyai pendapat yang bemgam

mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan seorang saksi dinilai cacat,

seperti kemgaman pendapat mereka dalam masalah peminum nabi&
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(air dimana kurma, anggur atau sejenisnya direndam di dalamnya, dgd
air menjadi manis, dan hilang rasa manisnSa.).

Jadi, pemyataan yang hanya menjelaskan kecacatan secam

mutlak wajib untuk tidak diterima, dgil dia tidak menyatakannya cacat

dengan menjelaskan perbmtan lnng menurut keyakinan hakim hal

tersebut tidak mengakibatkan seoftmg saksi menjadi cacat.

Alasan lain, keterangan lBng menyatakan cacatrya seoftmg

saksi ini menrbah ketenfuan dasar, karena pada dasamya pada diri

kaum muslimin ifu tersimpan sifat adil. Dan keterangan lnng
men5ntakan cacabrya seoftmg saksi membah sifat adil seomng saksi,

sehingga pihak yang mengubah sifat dasar seoftmg saksi harus

diketahui, tujuannp agar tidak ada anggapan bahwa tindakannya

mengubah sifat dasar tersebut dengan menjelaskan perbuatan yang

menunrt keyakinan hakim tidak mengubah sifat dasam5n.

Pemyataan mereka, "bahwasanya pemyataan yang menjelaskan

kecacatan saksi tersebut jusfuu akan menyebabkan cacakrya seorang

Snng menptakan kecacatan seorang saksi, dan wajib menjafuhkan

hukuman atas dirin!a.", kami dapat menjawab, yang tepat tidak

demikian, karena seomng ynng menyatakan kecacatan seorang saksi

bisa saja mengernukakannya dalam bentuk sindiran tanpa

mengemukakannya secam tegas dan konkrit.

Apabila muncul pertanpan, "Dalam menerangkan faktor Snng

menyebabkan kecacatan seorang saksi, membuka aib seorang saksi

yang hendak dinilai ca@t.", kami dapat menjawab, "Membuka aibrya

memang harus dilakukan. Karena persaksian mengenai kefasikan

seorang salsi adalah menrbuka aibnln, akan tetapi membuka aib

tersebut boleh dilakukan kefika ada kepentingan mendesak yang

mendorong trnfuk , sebagaimana dibolehkanngra

I
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memberikan kesaksian mengenai kefasikann5ra Spng bertujuan unfuk

menegakkan hukuman atas diriryn. Apahgi dalarn kasus ini.

Karsna dalam mernbuka aib saksi keiahatan terhindar dari pihak

tergugat, dan hal tersebut hak nranusia, sehingga mernbuka

aib salrsi itu lebih tepat untuk dibolehkart

Alasan lain, nrsaknlp kehorrnatan dirin5n disebabkan

perbuatannlB sendiri, karma dia benrsaha memberikan kesaksian

disamping ihr dia melalnrkan sesuahr png menyebabkan diririSn ca@t,

jadi dia adalah seorang yang m€rusak dirinla sendiri, sebab

perbuatannla tersebut mernbtrat ban!,ak ormg perlu menyatakan diringn

@@t.'

Lalu jika seoftrng yang mengptakan kecacatan seomng saksi

melontarkan fuduhan berbtrat zina secam tegas dan konkrit, maka dia

unjib dijahfii hukuman cambuk, iika dia fdak rnarnpu mendatangkan

empat omng saksi. Dernikian Abu Hanifah berpendapat. Syafi'i

berpendapat, "Tidak ada hukurnan carnbuk atas dirinSn, jika dia

mengungkapkanryn menggunalon redalrsi persalsian, karena dia tidak

bermalrsud menimpakan kesusahan atas dirin3a."

Menurut kami, hal itu sudah s€suai dengan firman Allah, "Dan

omng-omng 5ang menuduh vnnib-vanib gng fuik-baik herbuat zina)

dan merel<a tidak mendabnglan qnryt omng sal<si, Maka denlah

merel<a (lnng menuduh itu) dekpan wfuh kali d*a,..." (Qs. An-Nuur

l24l:41.

Alasan lain, Abu Balmh dan kedua ternannya memberikan

kesaksian atas Al Mughirah mengenai losus perzinaan, dan Ziyad tidak

rnampu menggenapkan persriksiannln, lalu Urnar mendera mereka

sebagai hukuman menuduh berbmt zirn. Lalu tidak ada seorangpun

mengingkari kepufusannya, sehingga ifu menjadi ijma'.

Dan argumentasi Snng telah dikernukakan mereka batal dengan
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argumentasi ketika mereka memberikan kesaksian atas dirinya yang

berhrjuan unfuk menegakkan hukuman atas dirinya

Pasal Tatkala pihak tergugat mampu mendatangkan

bukfi, bahwasanya kedua saksi ini pemah memberikan kesaksian

berkaitan dengan hak ini di depan hakim, lalu hakim menolak kesaksian

mereka berdua karena kefasikan mereka berdua, maka kesaksian

mereka berdua batal, karena kesaksian tatkala pemah ditolak karena

kefasikan, maka tidak dapat diterima untuk kedua kalinya'.

Pasal: Pemyataan cacat dan adil seorang saksi dari

kaum , perempuan tidak dapat diterima. Abu Hanifah

berpendapat, "Dapat diterlma, karena dalam masalah ini udak

dipertimbangkan redaksi persaksian, sehingga menyerupai periwayatan

hadits dan hadits-hadits tentang besaran sejumlah diyat."

Menurut kami, pemyataan cacat dan adil seorang saksi

merupakan benfuk persaksian dalam perkara yang bukan berupa

kekayaan, bukan pula perkara yang bertujuan mendapatkan kekayaan,

dan perkara tersebut pada umumnSn hanya diketahui oleh kaum lelaki,

sehingga pemyataan tersebut menyempai persaksian dalam perkara

qishash. Dan argumentasi yang telah mereka kemukakan tidak dapat

diterima.

Pasal: Pemyataan cacatnlra seorang saksi dari pihak

yang berselisih fidak dapat diterima, tanpa ada perbedaan

pendapat di kalangan ulama.

Jadi, kalau pihak tergugat mengatakan, "Kedua saksi ini adalah

orang fasik, musuhku, atau orang tua penggugat", maka pernyataannSla

EI - AI Mughni



tidak dapat diterima, karena dia diduga melakukan kebohongan dalam

mengungkapkan pemyataannya tersebut, dan memberikan kesaksian

yang mendatangkan pada dirinln, karena pemyataan

tersebut menyerupai persaksian untuk dirin5n sendiri.

Katau kita menerima pemyrataannln, maka seseorang fidak bisa

leluasa mernbatalkan persaksian seseoftrng png menlberikan kesalsian

lpng mernberatkann5a kecuali dia akan mernbatalkan persaksian

tersebut, akibabryn batfk hak yang hilang secam sia-sia, dan hikrnah

pernberlakuan saksi sebagai alat bukti dalam mengambil kepufusan

hukum meniadi hilang.

PasaL Persaksian mereka lrang tdak dikenal alamat

tirlggaln5;a fidak dapat diterima, 5nitu ketika ada dua orang

mr.rsafir datang lalu dia mernberikan kesaksian di depan hakim, 5nng

mana hakim tidak mengenali identitas merelo berdua, maka persaksian

mereka berdrn tidak dapat diterima.

Malik berpendapat, "hakim dapat menerima kesaksian mereka

berdua, jika hakim menernukan tanda-tanda kebaikan pada diri mereka

berdua, karena tidak ada kesempatan untuk mengetahui sifat adil

mereka berdua, sebab penundaan penerimaan kesaksian mereka berdua

menyebabkan sejumlah hak hilang secara sia-sia, jadi untuk mengetahui

mereka berdua wajib mengernbalikannya ke sejumlah tanda yang

bagus."

Menurut kami, sifat adil mereka berdua tidak diketahui, sehingga

pengambilan putusan hukum fidak dibolehkan berdasarkan

pertimbangan kesaksian mereka berdua, seperti halnya kedua saksi yang

bertenrpat tinsgal menetap (yang fidak diketahui sifat adiln}n).

Argumentasi yang telah mereka kernukakan ditentang dengan

argumentasi bahwasanya penerirrpan kesalsian mereka berdua
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menyebabkan hakim mengadili perkara berdasarkan pertimbangan

kesaksian mereka berdua, dengan menyerahkan hak kepada orang yang

Pasal: Ahmad menyatakan, "Sebaiknya hakim

mempertanyakan segala hul y*b remeh sekalipun tentang para saksi

yang diajukan kepadanya, karena seseorang prilakunya senantiasa

berubah-rubah dari prilaku satu ke prilaku lainnya." Apakah hal ini

perbuatan yang dianjurkan atau wajib dilaksanakan? Ada dua pendapat

para mujtahid madzhab.

Pertama; perbuatan ini bersifat anjuran (sunah), karena hukum

asalnya masih tetap ada, sehingga tidak akan hilang sampai dengan

dinSntakan terbukti cacat. Kdua perneriksaan tersebut wajib

dilaksanakan, ketika telah mele'u.rati masa yang panjang, kondisi

prilakunya bisa berubah, karena aib itu bisa timbul secara tiba-tiba,

namun hal tersebut diserahkan pada keyakinan hakim untuk

memutuskannya (apakah akan dilakukan pemeriksaan atau tidak). Pam

mujtahid madzhab Syafi'i merniliki dua pendapat yang sempa dengan

kedua pendapat ini.

Pasal: Hakim fidak dibenarkan menenfukan para
saksi, tidak menerima persaksian selain mereka yang telah ditentukan

memberikan kesaksian. Karena Allah & berftrman, "..., persal<sikanlah

dengan dua omng sal<si 5ang adil di anbn kamu,..." (Qs. Ath-Thalaaq

165l:2]..

Alasan lain pembatasan tersebut merugikan banyak oftrng,

karena dari sekian banyak masalah hukum gnng terjadi di antamnya

membutuhkan alat bukti dalam menyelesaikannya, yang dimiliki oleh

para saksi yang tidak ditentukan oleh hakim.

t
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Jadi, ketika seseorang mengaku memiliki keterangan para saksi

yang tidak ditentukan oleh hakim, maka hakim wajib mendengar

keteranganngn dan memeriksa sifat adil kedua saksinya, dia udak

dibolehkan menolak mereka sebab mereka bukan dari kalangan saksi

ynng telah ditenfukan. Karena penolakan tersebut bertentangan dengan

nash Al Qur'an, Sunnah dan ljma'.

Namun, hakim dibolehkan menenfukan para saksi, yang mana

sejumlah orcrng diminta unfuk mernberikan kesaksian terkait mereka,

sehingga dengan adanya pemberian kesaksian mereka, mereka tidak

perlu lagi mengeluarkan pemyataan yang menegaskan sifat adil mereka,

dan hakim tidak perlu menguak tingkah laku mereka. Jadi, dari satu sisi

pembatasan ini mendatangkan , di samping ifu mereka iuga

dapat menilai seseomng yang mereka ketahui memiliki sifat adil, yakni

dari kalangan selain mereka, kefika dia hendak mernberikan kesaksian.

Pasal: Tidak masalah hakim menasehati kedua oriang

sal$i. Sebagaimana keterangan yang telah diriwayatkan dari Syuraih,

"Bahwasanya dia pemah menasehati kedua orang salsi ketika mereka

berdua hadir di persidangan, 'ingat wahai dua orang saksi, apakah kamu

tidak mengetahui? Aku tidak pemah memanggil kalian berdua dan aku

tidak akan menghalangi kalian berdua unfuk kembali pulang, akan tetapi

kalian berdua yang hendak memuttrskan perkara ini, dan aku menjadi

seorang yang bertalnua sebab kalian berdua, maka bertakr,valah kalian

berdua (kepada Allah)."

Dalam redaksi lain, "Bahwasanya pada hari ini aku hendak

mengadili perkara berdasarkan ketemngan kalian berdua dan sebab

kalian berdualah aku selamat pada hari Kiamat."

Abu Hanifah pemah meriwaSTatkan, dia berkata, "Aku sedang

bemda di kediaman Muharib bin Ditsar, dia adalah hakim kota Kufah,

/
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tiba-tiba datang seseomng, lalu dia menggugat seseorang mengenai

sebuah hak, lalu dia menolak gugatannya, lantas pihak penggugat

menghadirkan dua orang saksi, lalu mereka berdua mernberikan

kesaksian yang mengunfungkannya, lalu pihak tergugat meniawab

kesaksiannya, 'demi Dzat yang ruma berkat-Nya bumi dan la+git tegak

berdiri, sungguh mereka telatr melakukan kebohongan dalam

memberikan kesaksian 5riang memberatkanku.'.

Muharib bin Ditsar duduk sambil bersandar, lalu dia melunrskan

posisi duduknya, sambil berkata, 'aku pemah mendengar Ibnu Umar

berkata, 'Aku pernah mendengar Rasulullah $ bersabda,'Ehhuman5n

seel<or burung terbang dengan mengepk-ngepkan filaPnla,

membuang sr.sa-srba 5ang dihasill<ann5a, karena takut adab pda hari

Kiamat, dan sesungguhnSa saksi gang metnberikan ket*angan 5nng

tidak bqar, kdua telapk kaking tidak akan bergeser, sampi dengan

dia mqdianti tantpt dudukn5a dari nqaka.'76, jadi, jika kalian

memberikan kesaksian yang benar, maka buktikanlah, dan jika kalian

mernberikan kesaksian palsu, maka fufupilah kepala kalian, dan sitahkan

pergi', lalu mereka berdua menutupi kepalan52a dan pergi."77.

75 Al Baihaqi meriwaptkannla dalam As-1nan (lO/ 7221 beserta makna

hadits tereebut, natnun dalam sanad yang menladi pegangannya ada periwayat

bernama Muhammad bin Al Furat Al Kuft, dia perftrapt yang dha'if, sebagimana
komentar AI Baihaqi.

Sedanskan separuh kedua (png terakhir), hnu Maiah meriwayatkannya dalam
pembahasan hukum (2/ 23731, dengan redaksi, "Kdua telapk lald samng aki
ynng mutfuril<an ketemngan yang tihk benar tidak akan furg@er, sanpai
dengan Allah menetapl<an nml<a unfulmga.". Dalam Az'hvn 'r,?y' disebutkan,

dalam sanad pegangannlra terdapat periu,ayat yang bemama Muhamrnad bin Al
Furat Al Kufi, yang telah disepakati kedha'ifanrryn, dan Al Imam Ahrnad menihi
dia kerap b€ndrrsta.

77 Lih. StsrA'kmturNubla'15/ 2L81.
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I.87l Masalah: Abu Al Qasim berkata: dan
paniteranln adalah seorang lpng adil, demikian juga dengan
seorang lruratomSTa (aI qasiml.

S€cara garis besar rnaksud perrrlntaannp adalah, bahwasanya

dianjurkan bagi hakim agar mengangkat seoftmg pefugas panitera,

karena Nabi $ mengangkat Zaid bin Tsabit dan lainnp sebagai

sekretaris pribadi beliau.

Alasan lain, pekerjaan haldm dan fugasnSn mengadili perkara

amat banyak, sehingga dia fidak mungkin menjalankan fugas

kepaniteraan sendiri, jika dia dapat menialankan fugas kepaniteraan

sendiri rnaka hal tersebut dibolehkan, niarnun mencari pengganti dalam

menlalankan fugas kepaniteraan lebih tepat, tetapi dia tidak dibolehkan

mengangkat pqabat dahm m€nFlankan tugas kepaniteraan tersebut

kecrnli seorang yang adil, karena fugas kepaniteraan adalah fugas png
diletalan berdasarlon prinsip

Seorang panitera dianiurkan seorang yang ahli fikih, agar dia

dapat mengetahui sejumhh susunan kata Snng berhubr.rngan dengan

hukum, dan mernilah-milah antara yang jaiz dan wajib. Dan sebaiknya

seonmg panitera adalah seorang lnng sernpuma akalnln, bersih dari

perbtratan syubhat dan cerrnat, ?gil tidak ada kesemkahan gnng

menyebabkanqn cendenrng berpihak,

Dan sebaiknyra panitera diiabat seoftmg muslim, karena Allah &
berfirman, "Hai omngomng yng babnn, kamu ambil

menlzdi tqnan u orznspftng tpng, di luar kalanganmu

(<arqa) mqel<a tidak hqtih@tinta (nqimbull<an) kernudhamtan

tmgimu, ..." (Qs. Ali'lmran [3]: 118).

Diritmptkan, "Bahwasanlra Abu Musa datang m&nghadap

Umar r1g, dia ditemani paniteranya lang seoftmg nasmni, lalu Abu Musa
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menyodorkan sebagian catatannya di depan Umar, lalu Umar menilai

baik catatannya

[-alu Umar berkata, 'Katakan pada paniteralnu, agar dia datang

lalu dia mernbaca catatann5n', Abu Musa berkata, 'dia tidak boleh

masuk masjid', Umar bertanya, 'mengapa?', Abu Musa menjawab, 'Dia

sesungguhnln seomng nasmni'.

I alu dia mernbentaknln sambil berkata, 'janganlah kalian

mempercayai mereka, sesungguhnya Allah telah mengecap mereka

sebagai pengkhianat, janganlah kalian menjadi ternan dekat mereka,

sesungguhnya Allah telah menjauhkan mereka (dari rahmat-N3p), dan

janganlah kalian merruliakan mereka, sesungguhnSra Allah telah

merendahkan metreka."

Alasan lain, Islam adalah satu dari sekian persyaratan seseorang

dinlatakan memiliki sifat adil, dan sifat adiladalah persyaratan lain.

Pam mujtahid madzhab Syafi'i berpendapat, "dalam menjadikan

sifat adil dan keislaman sebagai pers5nratan seorang panitera, ada dua

pendapat di kalangan mujtahid madzhab."

Pertama; sifat adil dan keislarnan menjadi persyaratan bagi

seorang panitera, sesuai dengan alasan yang telah kami kemukakan.

Kedua; kedua hal tersebut tidak menjadi persyaratan bagi seoftmg

panitera. Karena catatan yang ditulisnya harus diketahui oleh hakim,

sehingga catatan tersebut atnan dari benfuk penyimpangan.

Seomng panitera dianjurkan seorcng yang bagus fulisannp,

karena tulisan itu membuat ketemngan menjadi lebih sempuma.

Seorang panitera dianjurkan seomng png merdeka, tuiuan4ya unfuk

menghindari perbedaan pendapat, natnun jika hakim menunjuk seomng

budak sebagai panitera, itu dibolehkan. Karena persaksian seoftmg

budak dibolehkan (dapat diterirna).
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Seomng kumtor sebaiknln merniliki sifat yang teiah kami

sebutkan, seperti png dimiliki seorang panitera, dan dia harus seorcmg

akuntan (hasi[, karena ifulah fugas png sebenamSn, dan dengan

keahlian inilah dia melakukan fugas sebagai kurator. Jadi, keahlian ini

sama seperti sgarat pandai menulis bagi seomng panitem, dan keahlian

di bidang fikih bagi hakim.

Hakm dianjurkan agar menrposisikan paniteranp di

hadapanqn, agar dia ikut men5nlrsikan apa saia png dia catat, dan

berdialog langsung dengannSra mengenai apa lrang didiktekan

kepadanln. Namun, jika dia menernpatkannln di samping, maka hal itu

dibolehkan, karana fujtnnn5p dapat tercapai, karena perkara 3png dia

catat, dia perlihatkan kepada hakim, lalu hakim mengoreksinln.

PasaL Tatkala dua pihak lpng berselisih melaporkan
kasrsn5Ta kepada hakim, lalu salah seomng dari mereka berdua

mengakui hak 5;ans meniadi milik kawann5n, lilu pihak Snng dil':laim

haknya berkata pada hakim, "dua salsi telah mernberikan kesaksian

unh,rkku atas pengakmnnla.", rnaka hakim hanrs menerima pengahnn

tersebut, karena hakim tidak boleh mengambil kepufusan berdasarkan

, 
pengetahuann5n, sebab tak iarang pihak lnng mengakui hal*ya

tersebut mengingkari pengakuannSra, sehingga tidak dimungkinlon bagi

hakim unfuk mernutuskan perkaranp berdasarkan pengetahrnnnya.

Kalau dia boleh mengambil keputusan berdasarkan

pengetahuannya, rnaka ada kemungkinan pihak yang mengakui haknp

tersebut lupa, karena manusia dikenal suka lupa, sehingga Udak

dimungkinkan bagi hakim unfuk memufuskan perkaranya berdasarkan

pengakuannya.

Apabila pihak penggugat masih tgtap mengakui hak yang ada di

sisinln, setelah penolakan pihak tergugat dan sumpah pihak panggugat

AI Mughni - l3se l



setelah penolakan gugatannya, lalu pihak penggugat memohon kepada

hakim, agar pihak tergugat mengajukan saksi yang memberatkan

dirinya, maka hakim harus menerima permohonannya, karena tidak ada

alasan lain lagi untuk membuktikan kebenaran gugatannya bagi pihak

penggugat selain menunfut pengajuan saksi'

.Jikapihakpenggugatmemilikialatbuktisaksiyangmenguatkan

gugatannya, lalu dia mernohon kepada hakim (agar pihak tergugat)

mengajukan saksi, maka dalam masalah ini ada dua pendapat di '

kalangan para mujtahid madzhab.

Pertam4 hakim tidak harus menerima permohonannSn, karena

alat bukti saksi yang berhubungan dengan hak tersebut masih ada,

sehingga hakim tidak wajib menetapkan alat bukti yang lain.

Kdua; wajib menerima permohonannya, karena dalam

pengajuan alat bukti saksi, ada faedah baru, yaitu penetapSn sifat adil

saksi yang diajukannya sekaligus menetapkan pihak yang berselisih

dengannya (sebagai pihak yang kalah)

Apabilapihakyangmenolakgugatantelahbersumpah,dandia

memohon kepada hakim agar mengajukan saksi unfuk membebaskan

dirinya dari segala tunfutannya, maka hakim harus 'menerima

permohonannya tersebut, dgil kesaksian tersebut'menjadi alasan yang

mendukungnya dalam menggugurkan funtutan.untuk ke sekian kalinya.

Dalam semua laporan kasus tersebut, jika seseorang memohon

agar hakim menulis segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan,

maka dalam masalah ada dua pendapat di kalangan mujtahid madzhab'

Pertamai hakim harus menerima permohonannya tersebut,

karena catatan itu menjadi alat bukti bagi dirinya, jadi catatan itu seperti

pengajuan saksi, karena dm saksi tak jarang lupa tentang

persalsiannya, atau mereka berdm lupa tentang kedua pihak yang
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befselisih, sehingga tidak ada yang dapat mengingatkan mereka berdua

keqrali pemilik catatan mereka berdua.

Kedua; hakim fidak hanrs menerinE permohonannya tersebut,

karena pengaimn saksi telah dianggap mencukupi. Pandangan ,1nng

pertarna lebih kuat karena para saksi ifu menanggung beban kesalsian

yang amat banyak, dan masa yang amat lama akan mempengaruhi

mereka. I(arena secara zhahir, kedua saksi tersebut tidak akan mamPu

memberikan kesaksian yang akurat seperti saat dia pertama kali

menyampaikan kesaksiannya, sehingga untuk menjaga kbakuratan

kesaksiannya tersebut tidak ada kecuali dengan catatan tersebut.

.lalu Ik hakim memilih unhrk menulis peristiwa yang teriadi di

ruilg sidang pengadilan (nnhdlnn catatan hakim yang berisi tentang

gugatan kdga pihak yang berselisih secara rinci, dan hakim fidak boleh

nrengambil keputusan b'erdasarkan ketemngan yang dimilikinya tersebut,

akan tetapi catatan tersebut hanya sek€dar unfuk mengingatkan sair),

maka benhrknya adalah;

"si fulan bin fulan yurg ketunrnan si fulan telah mendatangl

hakim, yakni hakim AMullah Al Imarn fulan (siapa narnarn/a),

melaporkan gugatan ini dan ifu", apabila dia pengganti hakim, rnaka dia

berkata, "penggatrti hakirn yakni fulan bin fulan yang ketgrunan si fulan,

yakni hakim Al Imam (sebut namanSn), di ruangan yang meniadi ternpat

dia mengambil keputusan dan mengadili perkara-"

Lalu jika hakim mengenali pihak penggugat dan tergugat

berserta natna dan nasabnya, maka dia mengatakan, "Fulan bin fuhn

5rang kehmnan si fulan, telah hadir bersamanya si fuian bin fulan png

keturunan si fulan", dan hakim hanrs mengeraskan suaranya ketika

menyebutkan nasabnya, sehingga dia dapat dibedakan safu sarna

lainn5ra. Hakim dianjurkan menyebutkan ciri-ciri fisik mereka ber.dua,

namun jika dia memutr.rskan untuk tidak mehshilangkannya, hal ini

Al Mughni - ml



dibolehkan, karena penyebutkan nasab mereka berdm k€fika hakim

mengemskan suaranya dalam penyebutannya ihr lebih dari menarkupi.

Apabila hakim tidak mengenali kedua pihak yang berselisih,

maka dia harus mengatakan, "Pihak penggugat menufurkan dia adalah

fulan bin fulan gnng ketr.rnrnan si fulan, basarnanya furut hadir pihak

tergugat png menutr,rkan bahwasanya dia adalah fulan bin fulan yang

ketunrnan si fulan."

Dan hakim harus mengeraskan suaranya ketika menyebutkan

nasabnSTa. Hakim hanrs menyebutkan ciri-ciri frsik mereka, karena kedua

hal tersebut dapat dibuat pegangan, sebab tak jarang mereka merniniam

nasab omng lain. Dan hakm mengatakan, "Dh seorang lnng sempit

dahin5n atau seomng yang lebar dahinya.", dan hakim harus

menyebutkan ciri-ciri fisik kedtra matanla, hidung, mulut, kedua fulang

mhang, wama kulit, tinggi dan pendeknya, yakni segala hal yang diakui

diriryn merniliki ciri ini dan itu, lalu dia mengakuinya.

Hakim tidak perlu mengatakan, "Di majlis ternpat dia mengadili

perkara.", karena pengakuan suatu hak dapat dibenarkan iil<a dilakulon

di luar mailis tempat hakim mengadili perlrara.

Apabila hakim mencatat, 'Bahwasanln dua orang saksi telah

bersaksi atas pengakuannya", rnaka hal ini lebih mengtntkan. Dan

hakim menulis pada bagian atas salinan perkara gugatan tersebut,

"S"gala puji bagi Allah" atau kalimat apa saja yang dia sukai'

Sdangkan jika pihak tergugat menolak materi gugatannya, dan

saksi telah membuktikan kebenaran penolakannya, hakim berkata, "Dia

melayangkan gugatan kepadanln berupa ini dan itu, lalu tergugat

manolaknya", lalu hakim bertanya pada pihak penggugat, "Apakah

kamu memiliki alat bukti", lantas dia menghadirkannya, dan hakim

meminta mendengarkanngn; lalu pihak penggugat . memenuhi

permintaan hakim.
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Dan hakim memintanya agar dia membuat catatan mengenai

peristiwa yang terjadi di persidangan, lalu dia memenuhi permohonan

hakim unfuk melakukan hal tersebut, yaitu dilakukan pada waktu ini

(hari Senin, mislanya). Dalam keterangan saksi ini perlu disebutkan, "di

majlis tempat dia mengambil keputusan hukum dan mengadili perkara."

Berbeda dengan pengakuan, karena keterangan saksi tidak

dapat diterima kecuali di ruang persidangan. Sedang pengakuan

sebaliknya (fidak perlu di ruang persidangan).

Dan pada bagian akhir salinan perkara hakim menulis, "Dua

saksi telah mernberikan kesaksian di depanku mengenai gugatan

tersebut."

Lalu jika pihak penggugat membawa serta catatan png berisi

hrlisan saksi, maka hakim hanrs mencatat di bawah tulisan kedua saksi

tersebut atau di bawah tulisan masing-rnasing saksi, "Dua saksi telah

menrberikan kesaksian di depanku mengenai gUgatan tersebut. Dia

mencatat bukti pefunjuknya pada bagian atas salinan perkam gugatan

ini". Jika hakim menyingkatrya tanpa menyebutkan "pada bagian atas

salinan perkara gugatan ini", itu dibolehkan.

Sedangkan jika pihak penggugat tidak memiliki buku (saksi), lalu

dia meminta pihak yang menolak gugatan (tergugat) agar bersumpah,

kemudian pihak png menolak gugatan memohon agar hakim membuat

salinan perkara, agar dia tidak bersumpah unfuk kedua kalinya dalam

perkara !/ang sama, maka hakim trlus menulis salinan perkara tersebut

sama seperti y6ng telah dikenrukakan, hanya saja dalam salinan perkam

tersebut dia mengatakan, "Lalu pihak tergugat menolak materi

gugatannya, Ialu hakim bertanya kepada pihak penggugat, 'apakah

kamu merniliki bukti (saksi)?" lalu dia tidak memiliki buku (saksi), lalu dia

berkata (pih* penggugat), 'kamu berhak rxrtuk bersumpah" lantas dia

memohon agar hakim meminta pihak tergugat unfuk bersumpah, lalu
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dia mengambil sumpahnya di ruang persidangan pada wakfu ini dan

itu."

Hakim harus menyebutkan bahua dia telah mengambil sumpah

pihak tergugat, karena pengambilan sumpah fidak dilakukan kectnli di

ruang persidangan, dan lebih khususnln pengambilan sumpah itu telah

diketahui selak awal.

Jika pihak tergugat menolak unfuk bersumpah, hakim

mengatakan, "Hakim telah mernberi kesernpatan kepada pihak tergugat

unhrk bersumpah, tetapi dia menolaknya, lalu pihak Snng berselisih

dengannya memohon agar hakim s€gera mengadili perkara gugatan

lrang ditujulon kepadanya, lalu dia mengadili perkara gugatanryn

tersebut pada waktu ini dan itu."

Dan hakim hanrs mernberitahukan hal tersetut pada bagian

akhir berkas gugatan tersebut. Inilah konsep pernbtratan berkas perlrara

17ang b€risi gugatan kedua pihak yang berselisih

Apabila si pernilik hak (penggugat) mernohon kepada hakim,

agar mengadili perkaranya sesuai dengan keterangan yang tertera dalam

berkas perkara gugatan tersebut, maka hakim hanrs mengadili perkara

gugatannp berdasarkan hal tersebut dan menetapkannp, sehingga

hakim harus mengatakan, "sagla telah mengadili perkara

sesuai dengan keterangan lrang tertera dalam berkas perkara

gugatannya, saya telah menetapkan dialah pernilik hak tersebut, serta

saya telah menetapkan putusan hukum tersebut sesuai dengan berkas

perkara gugatan tersebut. "

I-alu iika si pernilik hak memohon kepada hakim agar

mempersaksikan keputusan hukymnp, mal6 dia harus menerima

permohonannyia tersebut, agar dia merniliki tanda bukti png kuat

dengan adanya kesaksian teisebut. I-alu jika dia memohon kepada

hakim agar mencatat kepufusannln dalam dokumen resmi, padahal dia
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telah mencatatnya dalam berkas perkara gugatannya, dan memohon

agar mempersaksikan penetapan hukumnya, maka hakim mencatatnya

dalam dokumen resmi, mengenai kewajiban membuat dokumen resmi

tersebut ada dua pendapat di kalangan mujtahid madzhab, yang telah

disebutkan dalam membahas berkas perkara yang berisi gugatan ke{ua

pihak yang berselisih.

Berikut ini contoh salinan sumt keputusan hakim;

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha

Penyayang. Ini adalah keputusan hukum, yang mana hakim fulan bin

fulan yang keturunan si fulan telah mendatangkan saksi mengenai

keputusan tersebut, hakim yang dituniuk hamba Allah Al Imam ...,

untuk menjalankan fugas ini dan ifu, di tempat dia mengambil keputusan

dan mengadili perkara, dalam kasus ini dan itu, dan pada wakhr ini dan

ifu, bahwasanya salinan kepufusan yang ada pada dirinya ini sesuai

dengan persaksian si fulan dan si fulan (dengan menyebutkan nasab

mereka), dan dia benar-benar mengetahui mereka berdua memiiiki

persyaratan yang menyebabkan persaksiannya di depan hakim

mengenai catatan yang terter.a dalam fulisannya bisa diterima,".

Hakim menyalin catatan tersebut, jika ada, dan berkas perkara

yang berisi gugatan dalam mengambil keputusan hukum apapun. lalu

tatkala dia telah selesai menyalin catatan tersebut, dia berkata, "[-alu dia

memufuskan perkara tersebut, menetapkannya, dan menindaklanjuti

hasil kepufusannya, sesudah menerima permohonan dari si fulan bin

fulan agar hakim memufuskan perkaranya."

Hakim tidak perlu menyebutkan, 'iBahwasanya keputusan ifu

diambil di ruang persidangan yang dihadiri oleh pihak tergugat", karena

proses mengadili perkara secara ini absensia (tanpa dihadiri para pihak

yang berperkara) hukumnya boleh.
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Lalu jika hakim berkeinginan menyebutkannya, sebagai sikap

kehati-hatian, maka dia berkata, "Sesudah pihak 5nng. diperkenankan

melaSnngkan gugatan kepadan37a hadir di persidangan".

Hakim membuat salinan keputr.rsan dan berkas perkara gugatan

seban5nk dua buah. Salinan pertarna dipegang pernilik hak, dan salinan

kedua disimpan di pengadilan sebagai arsip. Jadi, k6hu suafu saat

salinan tersebut hilang atau nrsak, maka salinan 5nng lain dapat

menggantikannya. Dan salinan png tersimpan di pengadilan sebagai

arsip hendakqn distempel. Pada gt lungan arsip tersebut hakim

menulis, "sumt keputusan hakim tentang si fulan bin fulan.", "Berkas

pernerilrsaan gugatan si fulan bin fulan" atau "Alat buld milik si fulan bin

fulan".

Apabila berkas yang harus diterirnan5a cukup banpk, maka dia

menghimpun berkas perkara png terkumpul dalam setiap hari, setiap

minggu, atau setiap bulan, dengan mernpertimbangkan banyak dan

sedikitnya berkas tersebut. Dan hakim mengikakrya secara teratur. Dan

pada bagian atasnya hakim mernbuat fulisan, "Minggu ini, bulan ini,

tahun ini", kemudian dia menggabungkan berkas png terkumpul dalam

safu tahun, mengosongkan bagian pinggrmln, dan pada bagian atasngn

dia merrbtrat fulisan, "Dicatat pada tahnn ini".

Sehingga tatkala ada seseorang mencari sebagian berkas

tersebut, maka dia crrkup menanlnkan padanln tentang tahunnp. lalu
dia mengeltnrkan arsip tahun tersebut dan cara ini cukup mernbanfu

fugas pencarian tersebut.

Sebaikn3n hakim dalam menghimpun dan mengikat arsiparsip

tersebut, dia lakukan sendiri, fujuann5n agar tidak difuduh melakukan

penyimpangan, namun jika dia mempercayakan kepada seseorang lnng
jujur, maka itu dibolehkan.
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Pasal: Sebaiknya biaya pembelian kertas untuk
mencatat berkas perkara gugatan dan salinan putusan

hakim, dibebankan kepada perbendaharaan negara (baiful
mal1. Kertas ifu sebagian dari kemaslahatan, karena dengan adanya

kertas tersebut, semua bukti yang terungkap terpelihara dengan baik,

mengingatkan hakim tentang pufusan yang telah diambilnya dan saksi

tentang persaksiannya, dan mempermudah pencariannya bagi

seseorang yang hendak mencarinya kembali.

Lalu jika biaya pembelian kertas tersebut sulit dia peroleh, maka

hakim tidak wajib rnenanggung biaya pembelian kertas tersebut, dan dia

harus mengatakan kepada pernilik hak, "Jika kamu menghendaki, maka

datanglah dengan membawa kertas, fulislah tentang dirimu dalam kertas

tersebut, karena itu dapat menjadi alasan yang mendukung hakmu,

namun aku tidak memaksamu unfuk menyediakan kertas tersebut."

Pasal: Tatkala dua pihak yang berselisih melaporkan
kepada hakim, lalu salah seorang dari mereka menufurkan
bahwasanya buld penguatnya telah tersimpan pada arsip
pengadilan, maka hakim harus mengeluarkannya dari arsip pengadilan

tersebut, lalu dia menemukannya secara tertulis menggunakan fulisannya

sendiri, yang pada bagran bawahngra terdapat stempelnya, dan di dalam

bukti tertulis tersebut terdapat pufusan hukumnya, lalu jika dia ingat

putusan tersebut, maka dia langsung menetapkan putusan tersebut,

namun jika dia tidak ingat, maka dia tidak boleh menetapkannya.

Ahmad telah menegaskannya secara langsung masalah tersebut

dalam pernbahasan persaksian, sebagian mujtahid madzhab kami telah

meriwa5ntkannya, dan pemyataan tersebut adalah pendapat Abu

Hanifah, Syafi'i, Muhammad bin Al Hasan.
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Diriwayatkan dari Ahmad &, "BahwasanSn hakim boleh

menetapkan putusan hukum tersebut.", demikian hnu Abi laila

berpendapat. Inilah pendapat Snng menurut kq/akinanku diriunptkan

dari Ahmad dalam bab persaksian. Karena jika putusan itu tersimpan

dalam arsipnlra (al qfumthl, gmg lnana pada bagian baunhnp terdapat

sternpel dirin3n, maka tidak ada kernungkinan lain putusan ihr adalah

benar.

Alasan pendapat pertama adalah, bahumsan5n puhrsan tersebut

adalah putusan hakim, yang mana dia tidak pemah mengetahuinln,

sehingga dia tidak berwenang menetapkannya kecuali dis€rtai bukfi,

seperti putusan hukum ydng lain, karena bisa jadi pufusan hukum dan

stempeln5n telah dimanipulasi, sedangkan fulisan tangan seseorang

menyerupai fulisan tangan lnng lain.

Apabila muncul persoalan, "lalu lelau ternlrata dalam daftar

catatan a5nhqa diternukan hak yang menjadi keuajiban ses@rang,

rnaka dia boleh menggugatrln dan bersumpah unfuk mernbuktikan

kebenarann5n.", kami dapat menlawab, "Ketenttnn s€rnacam ini

bertentangan dengan persTaratan pengambilan keputusan dan

per.saksian, berdasarkan bukti ilma' lBng menegaskan bahunsanla kalau

seseorang menemukan persaksian png berhubungan dengan fulisan

ayahnya, maki hakim tidak dibolehkan memutuskan perkam

berdasarkan kesaksian tersebut, dan tidak boleh memberikan kesaksian

berdasarkan kesalsian tersebut.

Kalau seorang hakim menemukan putusan hukum aphnp yang

dicatat tulisan tangannln, maka hakim tidak boleh

melaksanakann5n. Alasan lain, ada kernungkinan bagi dirinya unfuk

membatalkan pufusan yang telah diambilnya lnng sestrai dengan tulisan

tersebut, karena hal tersebut adalah pekerjaan dirinya, jadi hal tersebut

perlu dipertimbangkan kernbali.
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Sedangkan putusan hukum yang dicatat oleh ayahnya, tidak

mungkin bagi dirinya untuk membatalkan pufusan yang telah diambilnya

yang sesuai dengan tulisan tersebut, karena putusan hukum tersebut

diduga telah mencukupi. "

Pasal: Jika ada seseorang menuntut hakim,
"Bahwasanya kamu telah memberikan keputusan hukum kepadaku

berkenaan dengan hak ini, yang wajib dilaksanakan oleh pihak yang

berselisih denganku", lalu hakim ingat tentang putusan hukumnya, maka

dia harus menindaklanjutinya dan menetapkan pihak yang berselisih

dengannya untuk melaksanakan putusan hukumnya. Dan putusan

hukum ini bukanlah putusan hukum berdasarkan pengetahuannya,

tetapi ini hanya menindaklanjuti pufusan hukumnya yang telah ler,r,at.

Apabila hakim tidak ingat putusan hukumnya, lalu dua orang

saksi memberikan kesaksian di depannya tentang putusan hukumnya,

maka. dia harus menerima persaksiannya, dan melaksanakan atau

menindaklanjuti putusan Demikian Ibnu Abi Laila dan

Muhammad Al Hasan bqpendapat. Al Qadhi berkata, "Pemyataan ini

senada dengan pendapat Ahmad, karena dia berpendapat, 'lmam harus

meminta pendapat dua orang atau lebih dari sekian banyak makmum."

Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Syafi'i berpendapat, "Hakim tidak

harus menerimanya. Karena ada kemungkinan bagi hakim unfuk

merujuk kembali pada pengetahuan yang dimilikinya.dan keyakinannya,

tidak cukup mengembalikannya pada dugaannya, seperti halnya saksi

tatkala dia lupa tentang persaksiannya, lalu dua orang saksi memberikan

kesaksian di depan hakim, bahwasanya dia telah memberikan kesaksian,

maka dia tidak boleh memberikan kesaksian."

Menurut kami, kalau ada dua orang saksi memberikan

keterangan di depan hakim mengenai pufusan hakim lain, hakim dqpat
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menerima persaksiannya, maka demikian pula tatkala mereka berdua

memberikan kesaksian di depannya mengenai pufusan hakim ifu sendiri.

. Alasan lain, mere.ka memberikan kesaksian seputar pufusan

hakim. Argumentasi yang telah mereka kemukakan fidak dapat

dibenarkan, karena penyebutan perkam yang mana dia lupa, tidak

difujukan kepada hakim, dan hakim berbda dengan saksi, karena

hakim dapat melaksanakan pufusan hukumnya kefika terbukti putusan

ifu ada pada dirinya, sedangkan saksi tidak dapat melaksanakan

persaksiannya, tetapi yang melaksanakan atau menindaklanjuti

persaksiannya adalah hakim.

L872 Masalah: Abu Al Qasim berkata: Hakim tidak
diperkenankan menerima hadiah dari seseorang, yang tidak
terbiasa memberikan hadiah kepadanya sebelum dia
diangkat sebagai hakim.

Hal itu karena pada galibnya pemberian hadiah itu samt dengan

kepentingan tertentu, yaitu keberpihakan hati hakim, agar hakim lebih

memperhatikan dirinya dalam mernuttrskan perkara, sehingga hadiah

tersebut menyerupai uang suap.

Masruq berkata, "Tatkala hakim menerima hadiah, maka dia

telah memakan barang hamm, dan tatkala dia menerima suap, maka

suap tersebut dapat mengantarkan dia pada kekufuran".

Abu Humaid As-Sa'idi telah meriwayatkan, dia berkata,

"Rasulullah $ pemah mengangkat seorang lelaki dari kabilah AI Azdi

yang kerap dipanggil lbnu.Al Lutbiyyah, sebagai amil zakat, talu dia

berkata, 'harta ini buat kalian dan harta ini dihadiahkan kepadaku', lalu

Nabi $ bangkit berdiri, lantas mernuji dan mernuja Allah, kemudian

beliau bersabda, 'Bagaimana sikap seomng amil yang kami angl<at, tiba-

tiba dia datang lantas berkab, hafu ini unfuk kalian, dan harta Snng ini
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dihadiahkan kepdaku', mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibunln,

lalu perhatikan dpakah dia diberi hadiah atau tidak?. Demi bat 5nng
jiwaku bemda di tangan-N5a, kami frdak mengangkat sesamng di
antam kalian, lalu dia menerima sauafu, kecuali dia akan datang pda
hari Kiamat sambil memikulrya di atas pundakn5a. Apabila sesuafu itu
unta t/ang bersuam, frpi tang bercuam, atau kambing Wng
mengenbik.

Kernudian beliau mengangkat kedua tangannya, sampai aku

melihat kedua ketiaknya, lalu beliau bersabda, 'Ingatlah bulankah aku

telah ampaikan? beliau mengulangnya seban5nk tiga kali." lMuttafaq
'Alailt1za-

Alasan lain, munculnya pemberian hadiah tersebut ketika

kekuasaan ifu ada, mengindikasikan bahwasanya hadiah. tersebut

fujukan karena adanya kekuasaan tersebut, fujuannya menjadikan

kekuasaan tersebut sebagai alat unfuk mendapatkan perhatian hakim,

melakukan konspirasi bersamanSn unfuk mengalahkan pihak 5nng

berselisih dengannlra. Jadi hakim tidak boleh menerima hadiah darinya

seperti halnp uang $rap.

Sedangkan jika dia telah terbiasa memberi hadiah kepada hakim

sebelum dia memiliki kekuasaan, maka boleh menerima hadiah darinp
setelah dia berkuasa, karena hadiah tersebut difujukan bukan karena

kekuasaan tersebut, karena ada faktor lain dalam pemberian hadiah

tersebut sebelum berkuasa, dengan bukti adan5a pemberian hadiah

tersebut sebelum dia berkuasa.

Al Qadhi berkata, "Hakim dian;urkan bersih dari pemberian

hadiah". Apabila hakm merasa dia mernberikan hadiah di

78 Al Bukhari meriwayatkanrya dalam pembahasan sumpah dan rrrdzar lll/
trcrdits 6636/ Fathul Bari), Muslim dalam pembahasan kepemimpimn 13/ 26/
1453), Abu Daud dalam pembatrasan kepemimpiran (3/ 29M), Ahrnad dalam
Musmd l<aryarrya (5/ 423, 4241.
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depan para pihak Snng berselisih dengannya, atau dia melakukan

pernberian hadiah tersebut pada saat menyelesaikan rnasalah hukum,

maka haram menerimanya dalam kondisi serncam ini, karena hadiah

tersebut seperti suap. Pern5ntaan ini sernua adalah madzhab $nf i.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, "Bahwasanya 'findakan

menerima hadiah hukumnlp rnakruh bukan haram.", sedangkan dalam

penjelasan lrang telah kami kernukakan mengindikasikan hamm

menerima hadiah.

Pasal: Sedangkan praktik suap dalam kasus hukum

dan suap yang diterima seorang peiabat, hukumny4 haram
tanpa ada perbedaan pendapat. Allah & berfirman, "..., bantnk

mqnahn t/ang hanm,..." (Qs. Al Maa'idatr l5l:42I

Al Hasan dan Sa'id bin Jubair dalam tafsir karyaryra, gmg

haram ifu (saahfl rnalrsudnSa adalah uang Strap, dan dia berkata, "Jika

seomng hakim menerima suap, maka uang suetp itu mengantarkann5n

pada kekufuran."

AMullah bin Umar telah meriwaptkan, dia berkata, "Rasulullah

$ melaknat seomng penyuap dan panerima suat''. At-Tirmi&i berkata,

'Hadits ini sanadnya hasan shahilfTg.

Abu Hurairah telah meriranlntkannya, dan dia menambahkan,

"dalam p*kan hukum". Abu Bakar telah meriwaptkan dalam hdul
Musafir, dan dia menambahkan redaksi, "Al muras5i' (penghubung

antara mereka).

79 Abu Daud meriwayatkanryn dalam pembahasan peradilan(3/ hadits ke

3580), At-Tirmidd dalam pembahasan hukum (3/ 1336), Ibnu Malrh dalam

pembahasan hukum (2/ 23L31, Ahmad dahm Musnad karyan5a 12/ l@, l9O,
194, zlzl,sanad pegangannya slnhih-
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Alasan lain pihak penerirfia a'rrp (murtasy), mau menerima suap
tujuannya adalah agar dia menjatuhkan pufusan hukum yang tidak
benar, atau agar dla menghentikan proses hukumnya. Hal ini
merupakan benhrk kejahatan yang amat besar pengaruhnya dalam
penegakan hukum.

Masruq berkata, "Aku pemah bertanla kepada Ibnu Mas'ud
tentang makna suht {perl<ara haram), 'Apakah ifu suap dalam perkara
hukum?', dia menjawab, bukan, '... bamngsiap gng tidak memufuskan
menurut apa tnng difurunkan Allah, Maka merel<a ifu adatah oftng-
onngJnng l<afir.'

'..., tidak memufusl<an perlam mqturut ap lnng
diturunkan Allah, Maka merel<a ifu adatah oftngoftng 5ang zharim.'

'..., bmngsiap tidak metnufuskan pukam menurut ap ,nng
diturunlan Allah, Maka merela itu adatah oftng-oftng gng fasik., (es.
AI Maa'idah 15]'- M471, tetapi subr itu adalah, perbuatan seseomng
meminta banfuanmu agar melakukan kejahatan, sehingga dia mau
memberikan hadiah kepadanya, malo janganlah kamu terima.,,8o.

Qatadah berkata, "Ka'ab berkata, 'suap membuat seorang lnng
cerdas tampak bodoh, membutakan mata seorang yang bilaksana."

Sedangkan pihak penlruap (msyl), jika dia m€nyuap hakim,
fujuannya untuk mempengaruhi hakim agar mengeluarkan putusan png
tidak benar atau agar dia terhindar dari tuntutan, maka dia seorang png
dilaknat.

Semrentara jika dia menyuap hakim, fujuannya unfuk
menjauhkan kezhaliman hakim, dan memberikan balasan setimpal
sesuai dengan ker,vajibannya, Atha', Jabir bin Zaid dan Al Hasan
berpendapat, "Tidak ada masalah dia berusaha melakukan praktik

so et Aainaqi meriunptkannya &Janr,As-Sumn(lOl 1g9).
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tersebut unfuk melindungi diringra", Jabir bin Zaid berkata, "Tidak ada

ynng lebih berrnanfaat bagi lcrni 5nng pemah kami lihat pada masa

Tiyad daripada suap".

Alasan lain, dia benrsaha menyelarnatkan kekapan milikn5n,

sama seperti seseorang menyelamatkan budakn3ra. Jadi, jika seonmg

hakim telah menerima suap, atau menerima hadiah, yang tidak berhak

dia terima, rnaka dia hanrs mengernbalikan kepada perniliknya, karena

dia telah menerimangn tanpa alasan yang dapat dibenarkan, sarncl

seperti barang 57ang diterima melalui akad 5nng batal.

Namun, tidak tertufup kernungkinan unfuk menaruhnya di baitul

mal, karena Nabi $ tidak pernah menyuruh hrur Lutbiyyah agar

mengenrbalikannln kepada para perniliknSn.

Ahrnad berkata, "Tatkala seorang panglirna Perang memberi

hadiah kepada panglirna pasulen, benrpa cendra mata atau perak, yang

tidak pafut dia terima, tanpa menyertakan pasukan lainnSn, Abu Bakar

berkata, 'Mereka dalam kasus ini posisinga sarna.'

PasaL Tidak patut bagi seorang hakim melakukan
praktik jual beli secara langsung. Hal ini sestrai dengan hadits

yang telah diriwayatkan oleh Abu Al Asuad Al Maliki, dari ayahnya, dari

kakeknSn, "Bahwasanya Rasulullah $ bersabda, 'Seomng pqguafi

jang babisnis sffim langsung, frdak akan pemah bin

betsil<ap adil di tqgph-tasph mlgabzg."at.

Alasan lain, hakim seorang ynng terkenal, sehingga menerima

perlakuan istimev,ra, sebab perlakuan istimer,va ifu menjadi semacam

hadiah. Alasan lain, melakukan pmktik jual beli secam langsung

81 Abu Nu'aim meriwalatkanryra dahm pembahasan peradihn (15&154),

demikian iuga dalam hwa' Al Ghalil(26231, dan dia berkata, sanadryn dha'lf-

t
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memecah konsentrasinya untuk memikirkan segala urusan banyak

orang.

Telah diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ig, "Tatkala dia

telah dibaiat sebagai khalifah, maka dia segera mengambil baju dan

pergr ke pasar, lalu sejumlah kaum muslimin bertanya, 'Wahai khalifah

Rasulullah $, apakah kesibukanmu mengurus un$an kaum muslimin

tidak mencukupimu?' dia menjawab, 'Aku sesungguhnya tidak bisa

membiarkan keluargaku tersia-sia' mereka berkata, 'kami akan

memberimu tunjangan hidup yang dapat mencukupi kebutuhanmu', lalu

mereka memberi Abu Bakar tunjangan hidup setiap hari sebesar dua

dirham."

lalu jika hakim melakukan transaksi jual beli, maka akad jual

belinya sah, karena akad jual beli tersebut telah memenuhi syarat dan

Jika hakim perlu te4un langsung dalam dunia bisnis (iual beli),

dan dia menernukan seseomng yang dirasa cukup ma,r.rakilinya unfuk

melakukan hal tersebut, maka perbuatannya tersebut hukumnya

makruh, karena mengandung kedua motif yang telah kami kernukakan

tersebut.

Sebaiknya dalam menjalankan bisnisnya tersebut hakim

me'umkikan kepada seseorang yang tidak dikenal bahwa dia adalah

wakilnya, fujuannya agar dia tidak mendapatkan perlakuan istimewa. Ini

adalah pendapat madzhab Syafi'i.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwasanya dia berkata, "Tidak

makruh bagi hakim unfuk melakukan hansaksi jual beli dan mev,rakilkan

kepada seseorang yang diketahui sebagai wakilnya, sesuai dengan

alasan yang telah kami kemukakan, yakni persoalan yang dihadapi Abu
Bakar ifr."

Menurut kami, masalah ini sesuai dengan keterangan yang telah

kami kernukakan. Telah diriwayatkan dari Syuraih, bahwasanln dia
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berkata, "umar berpesan kepadanSn pada saat dia mengangkatku

menjadi hakim, agar aku tidak melakukan jual beli, menerima suap, dan

mengadili perkara saat aku dalam kondisi marah."

Permasalahan yang dihadapi Abu Bakar menjadi landasan kami,

karena pam sahabat mangingkari tindakannya, lalu dia mengemukakan

alasan menjaga keluargangn dari ketersia-siaan, nalnun tatkala mereka

telah mencukupinya untuk fidak lagi melakukan jual beli, dengan

tunjangan yang mereka berikan padanp, maka Abu Bakar menerima

saran mereka, dan meninggalkan dunia perdagangan, kesimpulannln

mereka telah sepakat agar meninggalkan dunia perdagangan ketika

tidak diperlukan lagi melakukanryn.

Pasal: Hakim boleh menghadiri undangan unlimah.
Karena Nabi $ senantiasa menghadirinp dan memerintahkan agar

menghadirinya. Beliau bersabda, "SiaF tnng frdak mqnenuhi

(undangan), dia tetah durhal<a kepda Allah dan Rasul-Ny,2."42.

lalu jika undangan walimah itu cukup banyak dan waktunya

bersamaan, maka hakim boleh meninggalkannya, dan tidak perlu

memenuhi undangan siapapun. Karena hal tersebut dapat mengganggu

konsentrasinya menangani masalah hukum yang menjadi

tanggrrngjawabnya.

Akan tetapi dia harus memberi alasan ketidaktadimnnya kepada

mereka, dan memohon agar mereka mernaafkannya. Hakim tidak boleh

mernenuhi *01:u" sebagian u/alifnah mengabaikan sebagian yang

a2 Al Bukhari meriwayatkannln dalam penrbahasan rnllerh (9/ 51771, Muslim

dalam pernbahasan nikah (2/ 7L0/ 1055), dari hadib Abu Hurairah dengan

redaksi, "Siap jnng tidak memenuhi un&ngan, mala saungguhng dk tekh
durhaka kepda Allah dan Rasul'N1p.", redaksi tersebut milik Imam Mr:slim.
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lain. Karena hal tersebut dapat mendatangkan kesedihan hati seseoftrng

yang undangannya tidak dia panuhi.

Terkecuali, hakim rnembatasi sebagian undangan walirnah sebab

ada halangan yang menghalanginya untuk datang tidak sebagian gnng

lain, contohnya di salah safu walimah tersebut terdapat kemungkamn,

atau diadakan di tempat yang jauh, atau menghadiri walimah tersebut

memakan wakfu yang lama, sedangkan sebagian walimah yang lain

sebaliknSa, maka dia boleh mernenuhi undangannya, fidak memenuhi

undangan sebagian walimah gang pertama. Karena halangannya dalam

mengabaikan undangan ualimah png pertama, tegas dan konkrit.

PasaL Hakim boleh menengok orang saht,
merynksikan jenazah, men3ambut kedatangan seor-rng lpng
habis bepergian, menguniungi teman-temannya yang shdih
di.antara sekian banyak orang.

Karena kesernua perbuatan itu merupakan ibadah dan perintah

Allah. Namun jika hal tersebut jumlahnp amat banyak, maka hakim

tidak perlu menghabiskan wakfuryn untuk melakukan hal tersebut

dengan mengabaikan urusan hukum.

Karena kesemua perbuatan itu sifahrya suka rela (tabamt), jadi

hakim tidak perlu menghabiskan waktunya untuk melakukannya dengan

mangabaikan perbuatan yang wajib. Namun, dia boleh menghadiri

sebagian tidak sebagian yang lain. Karena perbuatan ini dia keriakan,

lnng manfaatnya kembali pada dirinya sendiri, yaifu mendatangkan

pahala dan ibadah untuk dirinln, sedangkan walimah tersimpan di

dalamnSa hak pengundang, sehingga hati seseorang lang .tidak dia

penuhi undangannya menjadi sedih, tatkala dia mau mernenuhi

u/alirnah yang lain.
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1873 Masalah: Abu Al Qasim berkatr: Seorang

hakim harus bersikap adil di antara kedua pihi,k lpng
berselisih, baik dalam hal menemuinlra, segi tempat duduk
dan hak berbicara-

Secara garis besar rnaksrd pernyataannp adalah,

hahm hanrs bersikap adil di anhra kedrn pihak png berselisih dalam

segala hal, seperti soal tempat duduk, kesempatan berbicara, lirikan

matanya, tufur katanp, diam dan mendengarkan pemlntaan mereka

berdua, merninta mereka berdua mendengdr pemSntaannya.

Ini adatah pendapat Syumih, Abu Hanifah, dan S3nf i. Dan

sepengetahuanku tidak ada 5nng berbeda pendapat dalam masalah ini.

Urnar bin Syabbah telah meriwaptkan dalam l$tab Qudlntul hshnh
melalui sanad p€angannya sendiri dari Ummi Salamah, "Bahwasan5n

Nabi $ bersaMa, 'Siap 3ang manaima ujian mangadili pul<am di

antam laun muslimin, maka hqtdaklah dia be$ikap adil di antam

merel<a, baik dalam fufur kabn5a, isgamhga, nnupun ta npt
tidak mengemsl<an suamnta kepda alah samng dari

kdua pihak 5ang be,rcelisih metebihi stam pn7 ditujul<an kepda pihak

lain."83.

Dalam riwayat lain disebutkan, "HendaHah dia man5annmhl<an

di anbm mereka dalam sqi melihat, duduk dan membqi iqamt."

Umar pemah menulis surat kepada Abu Musa, "Bersikaplah

nehal di antara banyak orcng dalam hal tempat dudukmu dan

keadilanmu, sehingga pihak yang lernah fidak putus asa unfuk

mendapatkan keadilanmu, dan pihak lpng ktnt (terhorntat) fidak

berharap kamu melakukan penyimpangan."

83 Al Baituqi merirrrayatlonrya dahm,4s-*rnn (10/ 135), dan dia b€rkata,
sanad ini mengandung kclemahan.
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Sa'id berkata, Husyaim menceritakan kepada kami, Sayyar

menceritakan kepada kami, AqrSya'bi menceritakan kepada kami, dia

berkata, "(Jmar bin Al Khaththab dan Ubay bin Ka'ab terlibat

perselisihan dalam suatu perkara, lalu mereka -berdua sepakat

mengangkat Zaid bin Tsabit unhrk mengadili perselisihan di antara

mereka, lalu mereka menemuinya.

Lantas Umar berkata pada Zaid, 'Kami menemuimu agar kamu

mengadili perkara di antam kami, (upukuh) seoremg hakim diminta

datang ke rumahnSn , lalu Zaid mernpersilahkan Umar unfuk duduk di

bagftm depan permadaninya, dia berkata, 'Di sini u/ahai Amirul

Mukminin' Umar berkata padanya, 'Kamu sudah bersikap tidak adil

kefika pertama kali mengadili perkara, (tdak) tetapi aku duduk bersama

pihak yang berselisih denganku'.

lalu mereka berdua duduk sejajar di hadapan Zaid, lalu Ubay

melapngkan gugatan, dan Umar menolak gugatannSp, lalu Zaid berkata

pada Ubay, 'Bebaskanlah Amirul Mukminin dari sumpah, aku tidak

patuf menrinta seseorang selain dirinya unfuk bersumpah, lalu Umar

bersumpah, kemudian dia mengeluarkan pemyataan, '7.aiid tidak akan

pemah mengerti persoalan mengadili perkam sampai dengan Umar dan

seseorang dari kalangan kaum muslimin merniliki kedudukan lnng sama

di hadapannya."

Umar bin Syabbah telah meriwayatkannya, dan dalam

riruaptrln terdapat redaksi, "[alu tatkala mereka hampir tiba di depan

pinfu Zaid, Zaid keluar, lalu berkata, 'Assalamu 'alaika wahai Amirul

Mukminin, mestinya engkau kirim utusan kepadaku, pasti kami akan

datang menernuimu' Umar menjawab, '(Apakah) para hakim diminta

datang ke rumahnya'.

lalu tatkala mereka telah tiba di hadapann3a, Taid berkata, 'Di

sini wahai Amirul Mukminin', Umar berkata, '[fidak) bahkan aku mesti
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duduk bersama sejajar dengan pihak yang berselisih denganku' lalu

Ubay melayangkan gugatan, dan Umar menolak gugatannya, semantara

Ubay tidak mernpunyai alat bukfi (saksi).

lantas ?aid berkata, 'Bebaskan Amirul Mukminin dari

sumpah', Umar berkata, 'Demi Allah, jika (demikian) kamu tems-

menerus berbuat zhalim (salam sejahtera bagimu wahai Amirul

Mukminin, di sini wahai Amirul Mukminin, bebaskanlah Amirul

Mukminin (dari sumpah), dan dia tidak pemah mernbebaskan Amirul

Mukminin. (dari sumpah)), jika aku pernilik hak, maka aku pasti

menunfut hak tersebut melalui sumpahku, iika fidak maka aku akan

menrbiarkannya, demi Allah Dzat Yang tiada Tuhan yang wajib

disenrbah selain Dia, sesungguhnlra kebun kurma itu adalah kebun

milikku, dan Ubay sama sekali fidak memiliki hak atas perkebunan

kurma tersebut'.

Kernudian Umdr mengeluarkan pemyataan, 'Z*rid fidak akan

mendapatkan kedudukan mengadili perkam, sampai dengan Umar dan

lainnya menriliki kedudukan yang sama di hadapann5ra'. Lalu tatkala

mereka berdua telah keluar, Umar memberikan perkebunan l$rma

tersebut kepada Ubay, lalu pertanyaanpun muncul kepadanSn,

'Mengapa hal ini tidak engkau lakukan sebelum bersumpah?' dia

menjawab, 'Aku takut meninggalkan sumpah, karena sumpah itu prilaku

sunah, sehingga banyak orang tidak bersumpah untuk mendapatkan hak

metreka."

tUmtim berkata, "seorang lelaki datang menernui Syumih,

namun tepat di depannya ada As-Saniy bin Waqqash, lalu seorang lelaki

itu berkata pada Syrmih, 'Bersikaplah adil kepadaku atas seomng lnng
duduk di depanmu ini' lalu Syumih berkata pada fu-Saniy, 'Berdiri,

dudulJah bersama pihak png berselisih denganmu'.
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Dia berkata, 'Aku mau mendengar (pufusanmu) dari tempatku

ini' Syraih befkata, 'tidak boleh, berdiri, duduklah bersama pihak Snng

berselisih denganmu' lalu lelaki itu tetap menolak mendengar putusan

darinSra sampai dengan dia mernintaryn duduk bersama pihak 1nng
berselisih dengannya. "

Dalam riwayat lain, "Sesungguhnya posisi dudukmu ini
mernbuat,ya tidak senang, dan aku tidak akan memberi banfuan,

padahal aku dapat memberi bantuan tersebut."

Dan tatkala Ali & dan seseomng mengajukan perkam hukum

kepada Slnrmih, dia berkata, "Kalau seandain5ra pihak yang berselisih

denganku seormg muslim, pasti aku akan duduk bersaman3;a di
hadapanmu."Sa.

Alasan lain, ketika hakim mernpertakukan kedu betah pihak

png berselisih berbeda salah satu mma lain, sesak dadanya dan hatinln
menjadi sedih, bahlon tak jarang alasan yang dimilikinp tidak dapat

dikernukakan. Sehingga hal tersebut menyebabkan timbulnp
kezhalirnan terhadap diriryra.

Sernentam itu jika salah seomng dari kedtn pihak yang berselisih

menyetujui hakim meninggikan posisi duduk pihak lain 5nng berselisih,

rnal€ dia boleh melakulranrqp, karena hak tersebut menjadi miliknF,
dan hatiqa tidak menjadi sdih, tatkala dia seseorang lnng rnana hakim

meninggikan posisi dudukqa.

Namun, pmktik yang pernah dilakulGn Nabi adalah, kedm
pihak png berselisih duduk di hadapan hakim, sesuai dengan hadits

8a Al Baihaqi meriwalntkannla dalam As-Sunan ltl/ 1361, dan Abu Nu'aim
dctlarn Al llilwh(4/ 1391.
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yang telah diriwayatkan, "Bahwasanya Nabi $ menetapkan agar kedua

pihak yang berselisih duduk di ladapan hakim." (HR. Abu Daud)8s.

Ali & berkata, "Kalau seandainSn pihak yang berselisih

denganku seorang muslim, pasti aku akan duduk bersamanya di

hadapanmu." Alasan lain, kesamaan posisi duduk tersebut memudahkan

hakim unfuk bersikap adil di antam mereka berdua, bertatap muka

langsung dengan mereka berdua dan memperhatikan perselisihan

mereka berdua.

Jika kedua pihak yang berselisih sama-sama kafir dzimmi, maka

hakim juga harus sama dalam mernperlakukan mereka, karena mereka

memiliki kedudukan yang sarna di rnata agamanya.

Jika salah seorang dari kedua pihak yang berselisih seomng

muslim, dan pihak lain seomng kafir dzimmi, hakim boleh meninggikan

posisi seorang muslim dibanding kafir dzimmi. Hal ini dikuatkan dengan

penjelasan yang telah dirivraptkan oleh Ibmhim At-Taimiy, rtfili

Karmmallahu Wajhah menemukan baju perangnya berada di tangan

seorcng Yahudi, lalu dia berkata, 'Baju perangku terjafuh sewaktu ini

dan ifu' si Yahudi ifu menjawab, 'lni baju pemngku, dan ada di

tanganku, di antara aku dan kamu ada hakim kaum muslimin'.

lalu mereka mengajukan perkara tersebut kepada Syrraih, lalu

tatkala Syuraih melihat AIi, maka dia beranjak bangkit dari tempat

duduknya, dan mempersilahkan Ali di tempat dia duduk, dan Syuraih

duduk bersama si Yahudi tersebut di hadapannya, lalu Ali berkata,

'sesungguhnya pihak yang berselisih denganku, kalau dia seomng

85 Abu Daud meriwayatkannya dalam pembahasan peradilan(V hadits ke
3588), Al Baihaqi dalam As-Sumn (l0/ 135) dari Flur Mush'ab bin Tsabit, dari
Abdullah bin Az-Zubair, dengan reilalsi yang sarn, dan sanad pegangann!,a
dha'if, yal<rn Mush'ab bin Tsabit. I0 Hafizh berkata, lernah hadibqn. Al Haftzh
Ibnu Hajar dalam At-Talkhlsh (4/ 2/ 211) berlota, dan Mush'ab bin Tsabit
peduqnt yarg dla'lf.

@I - AI Mughni



muslim, pasti aku akan duduk bersamanya di hadapanmu, akan tetapi

aku pernah mendengar Rasulullah $ bersaMa, 'Janganlah kalian

mentpmamtakan merela dalam ternpt duduk."%.

. Abu Nu'aim telah menuturkannSra dalam Al Hitryh. Tidak

sepafutr5n hakim menerima salah seorani dari dua pihak yang

berselisih sebagai tamu, tanpa menerima pihak lainnln sebagai tamu,

hakim hanrs mernilih menerima merelra berdtra sebagai tamu atau

mengabaikan mereka berdua.

Telah diriwayatkan dari Ali tGrramallahu Wajhah, "Bahwasanla

seseorang singgah di kediamannya, lalu Ali bertanln padan5n, 'Kamu

pihak yang berselisih?' dia mengiakannp.

Ali berkata, 'menyingkirlah dari kami, karena aku pemah

mendengar Rasulullah $ bersaMa,'Janganlah lalian menerima slah

seoftng dari kdua pihak Wng bqselisih s&agai tamu tqkquali dk
fusnn pihak WnS berselisk dangann5a."g.

Alasan lain, hal itu menimbulkan sangkaan pihak png'berselisih

akan keberpihakan hakim kepada ses@ftIng yang dia terima sebagai

tamu. Hakim tidak boleh mengajari salah satu dari kedua pihak Snng

berselisih tentang cara dia men-yampaikan alasann5n, dan tidak pula

sesuahr lnng merugikan pihak lnng berselisih denganngn, contohnya

salah satu pihak berkeinginan mengakui gugatan, lalu hakim

mangajarinlp agar menolak gugatan, atau dia berkeinginan unfuk

bersumpah, lalu hakim mengajarinp agar menolak sumpah, atau dia

berkeinginan unfuk menolak sumpah, lalu hakim menyatakan bahwa dia

cukup dengan sumpah, atau dia meftNa salsi hendak

86 Abu Nu'aim meriuraptkannya dalan Al HiLnh (4/ L39,140), Abu Nu'aim
b€rkata, "sanadn5ra gharib dari hadits Al A'rnasy, dari lbrahim. Hakim telah

meriura5ratkan seorang diri, putra-putra q^mih tehh meriwagratkinnln dari

Syunih dari Ali dengan redaksi gnng sama.'.
az Al Baihaq! meriwagntkannya dalam As-Sumnllo/ 137, 138).
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menghentikan kesaksiannya, lalu dia mendorongnya agar berani

memberikan kesaksian, atau saksi seorang yang berani memberikan

kesaksian, lalu hakim menghentikannyn unfuk memberikan kesaksian,

atau dia hanya berkata pada salah safu dari dua pihak yang berselisih,

"Bicaralah", dan tindakan serupa lainnya yang merugikan pihak png
berselisih dengannya, karena dia harus bersikap adil di antara mereka.

Apabila muncul pertanyaan, "Sesungguhnya Nabi $ pemah

mengajari seoftmg pencuri, ierena beliau bersabda, 'Tidak ada tanda-

tanda kamu mencud. Dan Umar pemah berkata pada Ziynd, 'Aku

berharap Allah fidak merendahkan seseorang dari para sahabat

Rasulullah $ di hadapanmu".

Kami dapat menjawab, "Pemyrataan tersebut tjdak terkait

masalah di sini, karena pemyataan tersebut berhubungan dengan hak

Allah dan hukuman yang telah ditetapkan Allah, pihak yang berikrar

tidak memiliki musuh, fidak pula pihak yang didakrua berdasarkan

kesaksian.

Jadi dalam mengajarinya sama sekali tidak mengandung unsur

keberpihak kepada salah satu pihak yang berselisih, dan tidak pula

meninggalkan sikap adil bagi salah satu dari kedua pihak. Sedangkan

ketentuan yang kami kernukakan berhubungan dengan kedua pihak

yang berselisih dalam masalah hak manusia.';

Sebaiknya hakim tdak mengernukakan pertanyaan-pertanpan

yang sulit kepada hakim, tidak menginterruensi pem5ntaannya dan

mengecam dengan keras kata-kataqn

Pasal: Tatkala para pihak lpng mendatangi hakim
jumlahnya amat ban57ak, maka didahulukan pihak yang
datang pertama loli, dan seterusnln secara berurutan.
Sebaikqn hakim menunjuk seseoftmg lrang bertugas mencatat
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seseoftIng yang datang pertiama kali dan seterusngra secam bemrutan,

sehingga hakim harus mendahulukan memeriksa perkaranya.

hnu Al Mundzir mensBtakan, "Yang terbaik adalah hakim

mengambil benang yang diulur, ujungnlp di letal"kan di samping hakim

dan ujung png lain diletal'kan di ternpat para pihak yang berselisih, lalu

setiap oftmg yang datang nanranya dicatat di atas kertas,

mernbolongiryTa dan memasuklonnlp ke benang tersebut, gnkni uiung

benang Fng diletakkan di samping tempat para pihak yang berselisih

berada, sampai orang temkhir dari mereka habis dicatat.

lalu tatkala hakim telah siap menggetar persidangan, maka dia

menjulurkan tangannya ke ujung benang yang ada di sampingn5ra, lalu

dia mengambil kertas png ada di sampingnya, dan setemsnla secam

berurutan, sampai kertas terakhir habis.

lalu apabila masih tersisa dari daftar hadir tersebut, dan waktu

dia mengadili perkam telah habis, maka dia menandai bagian Snng ada

di sampingnla saat dia menggelar persidangan, lalu tatkala dia

menggelar persidangan yang kedua, dia kembali mengambil sejumlah

kertas, sebagaimana dia lakukan kemarin.

Namun 5nng perlu dipertimbangkan adalah mendahulukan pihak

penggugat, karena hak tersebut menjadi milik penggugat. lalu tatkala

dia mendahulukan menggelar sidang perkara seseorang, dan dia telah

mengadili perkara antam dia dan pihak yang berselisih dengannSra, lalu

dia berkata, 'AI(u memiliki gugatan lang lain', maka hakim tidak harus

menerima permohonannSn, karena dia telah mendahulukann5ra dengan

menggelar sidang perkaraqn di awal, jadi dia tidak boleh

mendahulukannSn dengan adanln gugatan yang lain,

Dan hakim berkata padanln, 'silahkan kamu tunggu, sampai

ketika tidak tersisa safupun dari pam pihak yang hadir, aku akan

memeriksa gugatanmu yang lain, jika unkfun5p memungkinkan.
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Ketika hakim telah selesai menyidangkan perkara semua para

pihak yang hadir, lalu seorang yang terakhir, sesudah perkaranya

diputus, berkata, 'Aku memiliki gugatan yang lain' maka hakim tidak

harus menerima permohonannya, sampai dia menerima gugatan orang

yang datang pertama pada persidangan kedua, kemudian baru dia

menerima gugatannya."

Apabila pihak tergugat menggugat balik pihak penggugat, maka

hakim harus mengadili perkara di #tara mereka berdua, karena kami

mempertimbangkan mendahulukan pihak yang pertama kali hadir dan

seterusnya hanya dalam perkara gugatan, bukan dalam perkam pihak

tergugat.

Jadi, tatkala omng datang pada urutan kedua maju ke

persidangan, lalu dia menggugat pihak penggugat yang datang pertama

kali, atau menggugat tergugat yang datang pertama kali, maka hakim

harus mengadili perkara di antara mereka.

Apabila dua orang atau sekelompok orang datang secara

serentak, dilakukan pengundian di antara mereka, lalu orang yang

undiannya keluar maka dia yang didahulukan, karena mereka merniliki

hak yang sama.

Jika jumlah mereka amat banyak, maka hakim mencatat nama-

nama mereka di atas kertas, menaruhnya di depannya, menjulurkan

tangannya, lalu mengambil kertas tersebut satu demi satu, dan

mendahulukan orang yang narnanya tertulis di atas kertas tersebut.

selama narna ifu sesuai.

Pasal: Jika para musafir dan para pihak yang
bertempat tinggal menetap datang secarir bersamaan, lalu

kalau jumlah musafir itu relatif sdikit, sekiranya tidak merugikan para

pihak yang berternpat tinggal menetap dalam mendahulukan proses
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persidangan mereka, maka hakim boleh mendahulukan proses

persidangan mereka.

Karena di safu sisi mereka sedang bepergian, di sisi S;ang lain

mereka disibukkan dengan persiapan Snng patut dilakukan untuk

melanlutkan perjalanan, dan Allah telah menetapkan keringanan buat

mereka dengan fidak berpuasa dan mengqashar shalat unfuk

mempermudah mereka, sedangkan dalam menunda proses persidangan

mereka dapat mengganggu per!ilanan mereka.

Namun, jika hakim menghendaki, maka hakim memproses

perkara mereka pada hari lnng terpisah setelah mereka selesai

mernpersiapkan sernua kebufuhan merelo pada hari tersebut, dan jika

hakim menghendaki, maka hakim boleh mendahulukan proses

persidangan mereka, tidak menyidangkan perkara mereka pada hari

png terpisah.

Jika jumlah musafir amat banyak, sekimnya mendahulukan

proses persidangan mereka memgikan pam pihak yang bertempat

tinggal menetap, maka mereka dan para pihak png bertempat tinggal

menetap merniliki hak 1ra ,g safiur. Karena memprioritaskan persidangan

perkara mereka kalau mereka jumlahnp relatif sedikit, tujuannSn adalah

menghindari gangguan tertenfu png menimpa mereka, lalu tatkala

menghindari kesulitan mereka menimbulkan. kesulitan pada selain

mereka, rnaka mereka kedudulnnnln sama.

Tidak ada perbedaan pendapat png arkup signifikan dalam

rnasalah efika ini, dan persoalan etika ini bukanlah syamt sahnln

mengadili perkara, karena kalau hakim mendahulukan pihak 3nng

datang belakangan, mendahulukan persidangan para pihak yang

bertempat tinggal menetap atau findakan sempa lainnSa, rnaka

putnsannln tetap sah.
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Pasal: Ketika kedua pihak maju ke depan hakim
secara bersamaan, maka jika hakim menghendaki, dia boleh

bertanya, "Siapa pihak penggugat di antara kalian berdua?", karena

mereka berdua datang unfuk menghadiri persidangan gugatan tersebut.

Jika hakim menghendaki, maka dia boleh diam, dan hakim
pengganti yang ada di depannya bertanln, "Siapa pihak penggugat di

antara kalian?", jika keduaduanya tetap diam semua, hakim tidak

mengeluarkan perintah dan hakim penggantinya juga fidak

mengeluarkan perintah pada salah satu dari kedua pihak yang berselisih

tersebut, "berbicamlah", karena dalam menyampaikan perintah tersebut

secara terpisah hakim dianggap memprioritaskannya dan tidak bersikap

adil.

Umar bin Qais berkata, "Aku pemah menyaksikan Syraih,
tatkala kedua pihak yang berperkara telah duduk menghadapnyia, dan

seseorcmg gnng berdiri di hadapannla bertanya, Siapa pihak penggugat

di antam kalian berdua, maka hendaklah dia meqnmpaikan
gugatannya?', apabila pihak yang lain segera berbuat kegaduhan, maka

hakim memberi isyarat supala dia diam sampai dengan pihak

penggugat selesai menyrampaikan gugatannya, kernudian baru dia
men!,uruh,'Silahkan sekamng giliranmu berbicam".

Lalu jika salah satu dari kdua pihak yang berperkam itu
memulai .menyampaikan tuntutannya, lalu pihak yang berselisih

dengannya berkata, "Aku pihak penggugat", maka hakim tidak perlu

mernpedulikan ucapannya, narnun dia memerintahkan agar dia

menjawab gugatannyra, kemudian dia dipersilahkan menyampaikan
gugatan yang dia kehendaki.

Jika kedua pihak yang berperkara menSnmpaikan gugatan

secam serentak, maka dalil Qiyas png menjadi pegangan madzhab ini
adalah, hakim melakukan pengundian di antara mereka, iiri adalah
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Qiyas pendapat Imam S5nfi'i. karena salah safu dari kedua pihak yang

ada yang lebih berhak diprioritaskan dibanding pihak lain, dan

menggabungkan gugatan di antam mereka secara serentak dinilai sulit,

sehingga hakim harus melakukan pengundian di antara mereka. sama

haln5n dengan dua orang istri yang dipindahkan ke rumah suaminSn

pada malam lrang sama.

Ibnu Al Mundzir berpandangan lebih baik hakim mendengar atau

menerima sernua gugatan mereka berdua, sedangkan menurut sebuah

riwayat, "Perkara mereka berdua ditangguhkan, sampai dengan

diketahui secara konkrit siapa pihak penggugat dari mereka berdua",

Ketenfuan yang telah kami kernukakan lebih tepat, karena tidak

mungkin menggabungkan kedua perkam gugatan dalam satu pufusan

sekaligus, sedangkan penangguhan perkara mereka berdua

mendatangkan kesulitan terhadap mereka berdua, sedangkan dalam

ketenfuan yang telah kami kerrukakan bertujuan menghindari dampak

kesulitan sedapat mungkin, dan ketenfuan ini memiliki padanan dalam

berbagai pernbahasan afuran syrara', sehingga ketenfuan ini lebih tepat

unfuk diprioritaskan.

Pasal Hakim tdak boleh menerima gugatan kecuali
perkara gugatan lnng konkrit, kecuali dalam perkara wasiat

dan pengakuan suafu perbuatan. Karena hakim harus

menanyakan kepada pihak tergugat tentang materi gugatan yang

dilayangkan pihak penggugat, jadi kalau dia telah memastikan laporan

gugatannya, maka hakim harus menerimanya, dan hakim tidak mungkin

menerima materi gugatan gnng tidak konlcit.

Gugatan berbeda dengan pengakuan suafu perbuatan, karena

hak mengakui perbuatan tersebut ada pada dirinya, sehingga

keberadaan hak tersebut tdak gugur akibat dia mengabaikannlp.
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Sedangkan gugatan yang tidak konkrit dianggap sah dalam perkara

wasiat, karena wasiat dalam benfuk Sang tidak konkrit hukumnya sah.

Jadi, kalau seseorang mernberikan wasiat tentang sesuatu atau

bagian yang tidak pemah ditenfukan kepada seseorang, pem5ntaan

wasiat tersebut hukumnp sah, dan dia tidak dapat mengklaim wasiat

tersebut kecuali wasiat yang tidak konkrit tersebut, sebagaimana adanya.

Demikian juga dengan pengakuan suafu perbuatan, tatkala seseorang

memberikan pengakuan tentang hak yang tidak konkrit dianggap sah,

maka bagl pihak yang berselisih dengannya sah menggugatrya

bahwasan5n dia pemah hak 1n ,S tidak konkrit.

Ketika memang ketenfuannSp harus demikian, maka jika obyek
gugatan berupa uang, maka hanrs menyebutkan tiga hal, jenis mata

uilg, bentuk dan besarannya. Jadi pihak penggugat harus men5atakan,

"Sepuluh dinar Bashrah (Mesir)", apabila uang tersebut berbeda

benfuknya ada yang utuh dan pecahan, maka pihak penggugat

menyatakan, "Benfuknya ufuh" atau dia menyatakan, "lJang pecahan".

Apabila gugatan tersebut obyekn5ra selain uang, bahkan berupa

barang yang dapat diketahui ukurannya dengan sejumlah sifat tertenfu,

contohnya bebijian, kain dan heunn, maka pihak penggugat perlu

menyebutkan sifat-sifat 5nng dipers-yamtkan dalam akad salam, namun
jika dia menyebutkan harganln, ifu lebih kuat, hanya saja penyebutan

sifat barang telah dianggap mencukupi, sebagaimana penyebutan sifat

tersebut dianggap mencukupi dalam akad salam.

Apabila obyek gugatan bempa intan permata, gmg tidak bisa

dikaahui ukurannya dengan sifat tertenfu, maka harus menyebutkan

harganya, karena intan perrnata tersebut tidak bisa diketahui

kecuali dengan harganya tersebut.

Apabila obyek gugatan telah hilang atau rusak, natnun obyek

gugatan tersebut termasuk barang Sang menriliki padanan, s€perti
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bamng Snng diukur dengan talomn dan timbangan, maka pihak

penggugat menpmpaikan padanannp tersebut dan menjelaskannln

sifatrSa agar dapat diketahui dengan jelas. Sedangkan jika bempa

barang yang tidak memiliki padanan, contohn5a fumbuhan dan hannn,

malia pihak penggugat menyebutkan hgrganla, karena harga ifulah

3nng uajib diganti akibat kerusalon barang tersebut.

Apabila obyek gugatan 5ang rusak itu berupa bamng perhiasan

perak atau ernas, rnaka dia menghitung harganp tanpa menyebutkan
jenis perhiasannya. Apabila barang ifu berupa p€rhiasan ernas dan

perak, rnaka dia menghitung harganla sesuai png dia inginkan dari

erras dan perak tersebut, karena hal ini diletaklon sesuai dengan

kebuhrtran.

Apabila obyek gugatan berupa lahan pekarangian, maka harus

menjelaskan letak dan batas sekelilingnya, jadi dh tnrus menSratakan,

"BahwasanSa tanah ini beserta batas-batas yang m€ngelilinginya dan

hak-hak yang ada di sekitamyra adalah milikku, dan tanah ini berada di

dalarn genggarnannya akibat , dan aku menunfut dia agar

mengernbalikannya kepadaku." . '
Apabila dia menyatakan gugatan, "Elahu/asan3a tanah ini adalah

milikku, dan dia (tergugat) menghalangiku untuh menempatinSra",

gugatan dianggap mencukupi, selelipun dia tidak mengatakan,

"Bahwasanya tanah tersebut berada dalam gensgarnannya".. Karena

boleh pdi pihak tergugat melawannSa dan menghalangirya, selnlipun

tanah tersebut tidak berada dalam kelnnsaannya

Apabila pihak penggugat menunfut perlora luka-luka Snng

merniliki kompensasi 5nng telah pasti besarannya, seperti luka gnng

mernperlihatkan fulang (mudhilnhl yang dialami seorang yang merdeka,

rnalo dia boletr menyebutkan luka-luka tersebut, dan fidak perlu
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menyebutkan kompensasi yang harus dibayar, karena hal tersebut sudah

pasti.

Jika luka-luka itu dialami seorang budak, atau dialami seorang

yang merdeka, namun tidak memiliki ukuran pasti dalam kompensasi

luka-luka tersebut, maka harus menyebutkan kompensasinya.

Apabila pihak penggugat menggugat ayah tergugat dalam

perkara utang-piutang, maka gugatannya tidak dapat dikabulkan sampai

dengan dia menyatakan, "Bahwasanya ayahnya telah meninggal dan dia

meninggalkan kekayaannya yang berada dalam kekuasaan anaknya",

karena seorang anak tidak berkeurajiban mernbayar utang orang fuanya

selama kondisinya tidak demikian. Pihak penggugat perlu menyebutkan

harta peninggalan ayahnya, dan menjelaskannya secara konkrit, dan

menyebutkan besarannya. Sebagaimana yap dia lakukan dalam

menghitung besamya utang.

Menurut pendapat yang shahih, dia perlu menyebutkan tiga hal,

pembeblsan utangnya, kematian ayahnya, dan dia telah menerima harta

peninggalannya yang cukup untuk melunasi utangnya. Apabila pihak

tergugat menjawab, "kekayaahnya tidak cukup unfuk melunasi sebagian

utangnya", maka dia perlu menyebutkan besamya, dan pemyataan yang

diterima adalah pemyataan pihak tergugat mengenai ketidakcukupan

harta peninggalan ayahnya disertai sumpah.

Apabila mengingkari kematian ayahnya, maka pemyataan yang

diterima adalah pemyataan tergugat dengan disertai sumpah yang

menyatakan bahwa dia tidak mengetahui kematiannya, karena fujuannya

menafikan perbuatan orang lain, padahal dia telah meninggal, namun

puhanya tidak mengetahui kematiannya.

Dia cukup bersumpah dengan menyatakan, "bahwasanya harta

peninggalan ayahnya gnng dia terima tidak cukup unfuk memenuhi

kewajiban utangnya, dan Udak cukup unfuk melunasi sebagian
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utangnya." Pihak tergugat tidak hanrs bersumpah yang menyatakan,

"Bahwasangh ayahnya tidak meninggalkan kekayaan apapun", karena

kadang ayahn5n meninggalkan harta peninggalan, namun tidak sampai

dia terima, jadi dia tidak hanrs melunasi utang aphnya.

Jika pihak penggugat tidak cakap mengemukakan gugatannln

secara konlait, bolehkah hakim mengajarinSra cam mengemukakan

gugatannSp png konkrit? Pertarrynan tersebut memuat drra pendapat

pam muitahid madzhab. Pqbn q boleh, karena tidak merugikan pihak

lain dalam melakukan hal tersebut. Kdu4 tidak boleh, karena findakan

ini dianggap mernbantu salah satu dari kedua pihak yang berselisih

dalam menyelesaikan perkara hukumqTa.

PasaL Tatkala pihak pcrggugat telah menlampaikan
gugatann3Ta secara tuntas, maka selanjutrya hakim meminta agar

pihak tergugat menjawab gugatannln, sebelum pihak penggugat

mernohon kepada hakim agar dia menjawab gugatannln tersebut.

Karena . bukt lnng terjadi dalam sidang gugatan tersebut

adanya keuajiban menjawab gugatan tersebut, karena

fujuan kedatangannya serta gugatan tersebut adalah agar ti*im
bertanya pada pihak tergugat, jadi hakim fidak perlu menunggu

permohonan dari pihak penggugat.

Jadi hakim langsung berhn5n, "Bagimana tanggapanmu prihal

gugatan lpng diajukannln", jika dia mengakui (rnernbenarkan

gugatanqn), maka hakim hanrs menetapkan pufusan hukumnSra.

Hakim tidak boleh mernutr.rskan perkam gugatan tersebut kecuali

berdasarkan permohonan pihak lnng mengaku sebagai pemilik hak

tersebut, karena pufusan png dijafuhkan kepadanya adalah hakn5ra,

sehingga hakim tidak dapat memenuhi haknya kecuali berdasarkan
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pernohonan pihak yang berhak. Demikian para mujtahid madzhab

kami menuturkan.

Namun ada kemungkinan, hakim boleh mengambil putusan'

perkara gugatan tersebut sebelum pihak penggugat memohon hakim

memutuskan perkara tersebut, karena situasi yang terjadi

mengindikasikan dia menghendaki dernikian, jadi kondisi tersebut

dianggap mencukupi, sebagaimana kondisi tersebut dianggap

mencukupi dalam masalah permohonan pihak penggugat akan jawaban

(pihak tergugat).

Alasan lain, kebanyakan orang tidak mengetahui cara

mengajukan permohonan kepada hakim agar melakukan hal tersebut,

sehingga dia tidak mengaiukan permohonan kepada hakim agar

melakukan hal tersebut, akibakrS;a laknya akan hilang secara sia-sia,

karena ketidaktahuannya. Jadi berdasarkan pertimbangan hal ini, maka

hakim boleh memuturskan perkara sebelum pihak penggugat

mengajukan permohonan kepada hakim'

Berdasarkan pendapat pertama, jika pihak yang berselisih

memohon kepada hakim agar mernufuskan perkara gugatannya, dia

berkat, ,,pufuskanlah perkara gugatanku"; rnaka hakim segera

memufuskan perkara gugatannYa.

Benfuk putusannya adalah, hakim mengatakan, "Aku telah

menetapkan kamu berhak merniliki obyek gugatan tersebut,' atau 'aku

telah memutuskan kamu adalah pemiliknya" atau 'Ambillah hakmu

darinya.", jika hakim telah mengucapkan salah satu dari ketiga

pemyataan tersebut, maka pemyataannya ifu adalah putusan hukum

(yang diberikan kepadansd mengenai hak (obyel< gugatan tersebut).

Jika pihak tergugat menolak pufusan tersebut, karena dia

mengeluarkan pemyataan, "Karnu tidak memiliki hak yang ada di

sisiku", inilah tahapan pembuktian, maka hakim bertanya kepadanya,
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'apakah kamu memiliki bukt saksi (bahwa obyek gugatan itu bukan

miliknla)?".

Hal tersebut sesuai dengan hadits png telah diriwayatkan,
"Bahuasan5a dua omng lelaki mengadukan perkara mereka kepada
Nabi $, 5nkni seomng Hadhrami dan Kindi. Seorang Hadhrami

berkata, 'Wahai Rasulullah oftmg ini telah merampas tanah milikku', lalu

Nabi $ bertanya, 'Apahh kamu meniliki bukfr sat<si?, dia menjawab,

'tdak', beliau berkata, 'Iklau bqtfu lantu be,rhak manunfuht5a agar

". Ini adalah hadits hasan shahih.

Jika pihak penggugat seorang yang mengerti bahwa saat ini
adalah tahapan pembuktian, maka hakim diberikan kebebasan antam

memilih bertanya, "Apakah kamu memiliki bukt?" atau memilih diam.

Jika hakim memilih bertanlB, "Apakah kamu memiliki bukti
sal$i?", dan dia menufurkan bahua dia memiliki bukt saksi, maka

haldm tidak perlu meqnmpaikan perintah kepadanya, "Datangkanlah

bukt saksi tersebut", karena mendatangkan bukt tersebut adalah

hakn5n, pdi dia boleh melakukan apa saja yang dia yakini mendukung

pengalnrannlp.

JilG dia telah mendatangkan saksi tersebut, maka hakim tidak

bol€h langsung bertanp kepadangra tentang ketemngan lnng
dimilikinSn, smpai dengan pihak penggugat memohon kepadanyra

unfuk melakukan hal tersebut, karena pembuktian tersebut adalah hak

pihak penggugat.

Jadi, hakim tidak boleh bertanSn kepada saksi dan fidak

melangsungkan pembuktian tersebut tanpa seizin pihak penggugat. lalu
jika pihak penggugat memohon kepadanya agar mdngajukan

pertanpan kepada sal$i, rnaka hakim mulai bertanya, "Siapa saia ynng

merniliki keterangan, maka hendaklah dia menlBmpaikannya jika dia

AI Mughni - l3es l



menghendaki?", hakim tidak boleh mengatakan pda dua orang saksi,

"Bersaksilah kalian berdua", karena kata-kata tersebut adalah perintah.

Padahal Slmrah b€rlota pada dua orang saksi, "Aku tidak

pernah mengundang kalian berdua dan aku tidak akan menghalangi

kalian untuk kembali pulang, dan tidak ada yang memutuskan perkara

seofttng muslim ini kecuali kalian bendua, aku hari ini akan memufuskan

perkara berdasarkan pertimbangan (kesaksian) kalian berdua, dan

rnelalui kalian berdualah aku selamat dari adzab pada hari Kiamat."

Jika hakim berkeyakinan pada diri kedua saksi tersebut ada

sesuatu yang mengakibatkan kesalrsiannSn ditolak, maka hakim boleh

menolaknya. Sebagaimana keterangan yang telah diriwayatkan dari

Syumih, "Bahwasan5n seorang saksi memberikan kesaksian'di depan

Syrmih, dia mengenakan jubah yang kedua lengannya dibuat

mengerucut, lalu Syuraih bertanya, 'Apakah kamu bisa berwudhu? Dia

mengiakannya.

Syuraih berkata, 'bukalah setubung dari kedua lenganmu', sq3era

dia hendak membuka selubung dari kedua lengannya, narnun dia tidak

bisa membukanya, lalu Sytraih berkata padanya, 'Berdirilah, kamu tidak

berhak memberikan kesaksian. "

Apabila kedua saksi menyampaikan kesaksian Udak sesuai

dengan mekanisme kesaksian, contohnya dia berkata, "Kami menerima

kabar bahwasanya dia memiliki kalajiban seribu" atau "Aku pernah

mendengar haltersebut", maka kesaksian mereka berdua harus ditolak.

Seseorang pemah bersaksi di depan Syuraih, dia berkata, "Aku

bersaksi bahwasanya dia mendesakqn dengan sikutrya sampai dia

mati", lalu Syrrah bertanya, "Apakah kamu bersal$i hhwasanya dia

telah rntzmbunuhnln?", dia menjawab, "Aku bersaksi bahuasanya dia

mendesaknya dengan sikutrya sampai dia mati", Syurtrih kembali

bertanya, "Apakah kamu bersaksi bahwasanya dia telah
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membunuhnya?", dia menjawab, "Aku bersaksi bahwasanya dia

mendesaknya dengan sikutrya sampai dia rnati", Syuraih berkata,
"berdirilah kamu tidak berhak meryrberikan kesaksian."

Jika kesaksiannya telah sesuai dengan mekanisme kesaksian,

dan hakim mengetahui sifat adil mereka, maka dia berkata pada pihak
tergiugat, "Kedua saksi telah mernberikan keterangan yang

memberatkanmu, jadi jika kamu memiliki bukti yang menyebabkan

kesaksian mereka berdua cacat, maka jelaskanlah di depanku."

talu jika dia memohon penangguhan, maka hakim boleh

menangguhkannya dua sampai tiga hari, lalu jika dia tidak pemah dapat

membuktikan kecacatan kedua saksi, maka hakim langsung

rnernufuskan perkara' gugatan tersebut, karena kebenaran materil telah
terpenuhi berdasarkan sudut pandang yang tidak sulit untuk dibukfikan.

Jika hakim meragukan kesaksian mereka, maka harus merninta
berpisah, lalu safu persafu hakim menanyai kesaksiannya dan

karakteristik kesaksiannya yang mernbedakan safu sama lain, jadi hakim

bertanya, "Apakah kamu orang pertama yang melihat kejadian,

mencatat atau kamu tidak pemah mencatahrya, dan dimanakah kamu

menyaksikan kejadian tersebut?, bulan apa?, hari apa?, apakah kamu
sendirian atau bersama orang selain kamu?", jika jawaban mereka

berbeda-beda, maka kesaksian mereka gugur.

Sedangkan jika jawaban mereka sarna, maka hakim meneliti sifat

adil mereka. Menurut sebuah riwayat, "Orang pertama yang melakukan
perbuatan ini adalah Danial", sedang menurut riwayat lain, "sulaiman

pemah melakukannya saat dia masih kanak-kanak."

Telah diriwayatkan dari AIi r&, "Bahwasanya tujuh orang lelaki

keluar bepergian, tiba-tiba safu orang dari mereka menghilang tanpa
jejak, lalu isfuin57a mendatangi AIi, lantas Ali memanggil keenam orang
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tersebut, lalu Ali mengajukan pertanyaan kepada mereka tentang

hilangnya orang tersebut, namun mereka menolak tuduhan tersebut.

Akhimya Ali meminta mereka agar berpisah, dan menempatkan

setiap orang di sekelompok pasukan, dan dia mer,r,rakilkan kepada

seseorang unfuk menjaganya, lalu Ali memanggil safu orang dari

mereka, lalu Ali mengajukan pertanyaan kepadanya, namun dia

membantahnya (telah membunuhnya), lalu dia berkata, 'Allahuakbaf.

[-alu mereka yang tersisa mengira bahwasanya dia telah

mengakui perbuatannya, lantas AIi memanggil mereka, lalu mereka

mengakui perbuatannya (telah membunuhnya), lantas Ali berkah pada

orang yang dipanggil pertama, 'Mer6ka telah bersaksi atas

perbuatanmu, Ialu dia mengakui perbuatannya, akhim5n Ali

mengeksekusi mati mereka."

Apabila hakim tidak mengetahui sifat adil kedua saksi, maka

hakim harus mengoreksi kesaksiannSn, jika dia menyimpulkan bahwa

kedua saksi tersebut terbukti tidak merniliki sifat adil, maka hakim

berkata pada pihak penggugat, "Berilah aku tambahan saksi."

Jika pihak penggugat tidak merniliki saksi yang merrbuktikan

kebenaran gugatannya, maka hakim trarus memberitahukannSn, "Kamu

berhak menunfut pihak tergugat agar bersumpah."

Hakim tidak boleh menrerintahkin pihak tergugat agar

bersumpah sebelum pihak penggugat mengajukan permohonan

tersebut, karena pengajuan sumpah ifu adalah hak penggugat, iadi

hakim tidak boleh menuntut pelaksanaan sumpah tanpa ada

perriiohonan dari pihak yang berhak menuntubrya, sama seperti hak

yang harus dipenuhi oleh dirinya sendiri.

L-alu jika hakim memerintahkan pihak tergugat bersumpah tanpa

melalui permohonan dari pihak penggugat, atau tergugat yang menolak
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gugatan ifu segem bersumpah, rnaka sumpahnya belum mencukupi,

karena dia men5ntakan sumpah di luar u/aktunlra.

Tatkala pihak penggugat memohon unfuk bersumpah, maka

hakim memerintahkannya agar mengulang sumpahnya, karena sumpah

lnng pertama, bukan sumpah yang dimohon pihak penggugat..

Apabila pihak penggugat menahan pihak tergugat unfuk
bersumpah, kemudian dia berkeinginan mengajukan sumpah kepada
pihak tergugat berkenaan dengan gugatan terdahulu, maka hal ifu
dibolehkan, karena hul*Sn unfuk menunfut sumpah belum hilang, dia

hanya menundanya.

Apabila pihak penggugat mengatakan, "Aku telah

membebaskanmu dari ttrntutan sumpah ini", maka haknya menunfut

sumpah dalam gugatan ini gugur, dan dia boleh mernulai gugatannSTa

kembali dari awal, karena hakn5n melaSangkan gugatan tidak gugur

akibat tindakannya menrbebaskan pihak tergugat dari sumpah.

[.alu jika pihak penggugat memulai kernbali gugatannya dari

awal, lalu pihak tergugat menolak gugatannya, maka dia berhak

menuntutrya unfuk bersumpah, karena gugatan terakhir ini berbeda

dengan gugatan sebelumnya yang mana dia telah membebaskan pihak

tergugat dari sumpah.

Lalu, jika pihak tergugat telah bersumpah, maka gugatannya

gugur, dan pihak penggugat tidak berhak menunfutnya bersumpah

untuk kesekian kalinya, baik di majlis persidangan ini atau di luar majlis

ini.

Jika hak menunfut sumpah itu milik s?kelompok orang, lalu

mereka menerima dengan sekali sumpah, maka hal itu dibolehkan, dan

akibat adanya sumpah tersebut gugatan mereka gugur, karena sumpah

itu adalah hak mereka. Alasan lain, tatkala hak milik sekelompok omng
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dapat dibuktikan dengan satu alat bukti, maka gugumya hak tersebut

juga boleh dengan sekali sumpah.

Al Qadhi menyatakan, "Ada kemungkinan hak itu tidak

mencukupi sampai pihak tergugat bersumpah untuk masing-masing

penggugat sebanyak satu kali." Ini adalah salah safu dari dua pendapat

para mujtahid madzhab Syafi'i. Karena sumpah tersebut adalah alat

bukti bagi satu orang, jika dua orang menerima sumpah tersebut, maka

alat bukti bagi setiap orang dari mereka menjadi berkurang, alat bukti

yang kurang tidak dapat ditutupi dengan sikap menerima dari pihak

yang berselisih. Seperti kasus kalau dia menerima kepufusan hakim

berdasarkan keterangan satu orang saksi.

Namun !,ang shahih adalah pendapat pertama, karena hak

menunfut sumpah tersebut menjadi milik mereka, jadi tatkala mereka telah

menerimanya, maka hal i.tu dibolehkan, dan sikap penerimaan mereka

berdtra dengan sekali sumpah fidak memastikan masing-masing pihak

mendapatkan sebagian sumpah, sebagaimana ketika satu alat bukti

menetapkan kebemdaan sejumlah hak, tidak mernastikan setiap hak

merniliki sebagian alat bukti. Sedangkan jika pihak tergugat men5ntakan

sumpah unhrk sernua penggugat dengan sekali sumpah, dengan tanpa

disertai sikap menerima mereka, rnaka sumpahnya belum menctrkupi,

tanpa ada perbedaan pendapat menurut sepengetahuan kami.

Al Ishthakhri telah menceritakan, "Bahwasangn Isma'il bin Ishaq

yang bertindak sebagai hakim saat ifu, telah menyumpah seseorang

yang berhubungan dengan hak milik dua orang dengan sekali sumpah,

lalu - para ulama semasanya menyatakan dia telah membuat

kekeliruan."88. '
Apabila pihak penggugat mengatakan, "Aku memiliki saksi yang

sedang bepergian jauh", maka hakim beSkata padanya, "kamu berhak

88 Lihat Thabaqat AsySybfiltnh(3/ 332, 333).
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menuntut pihak tergugat unfuk bersumpah, jadi kalau kamu

menghendaki, maka tuntutlah dia agar bersumpah, dan jika kamu

menghendaki, maka aku akan menangguhkannya hingga saksimu

datang, kamu tidak berhak menuntutr5a mendatangkan pihak png
menjamin, tidak pula menunfutrya unfuk tetap bemda di tempat

persidangan sampai saksi datang."

Ahmad telah menegaskannya secara langsung. Dan pem5ataan

ini menjadi pendapat madzhab Syaf i. Sesuai dengan sabda Rasulullah

$, "Kdua sakimu atau (manunfut) sumpah pihak tergugat, kamu tidak

memiliki hak kecuali hal tersebuf'.

Lalu, jika pihak penggugat telah meminta pihak tergugat r-rrfuk

bersumpah, kemudian, salrsinya datang, rnaka -hakim harus memufuskan

perkara gugatan tersebut berdasarkan keterangan saksi tersebut, dan

sumpah tersebut tidak menghilangkan hak tersebut, karena sumpah ifu

menjadi pilihan terakhir, ketika tidak ada saksi. Jika saksi telah ada,

maka sumpah tersebut batal, dan kebohongan sumpah tersebut menjadi

terlihat dengan nyata.

Apabila pihak penggugat mengatakan, "Aku memiliki saksi ynng

berada di tempat tinggalnya, narnun aku ingin pihak tergugat

bersumpah, baru kemudian aku mendatangkan saksiku", maka hakim

tidak memiliki keruenangan mengabulkan permohonannya tersebut. Abu

Yusuf berkata, "Dia berhak menunfut pihak tergugat untuk bersumpah,

dan jika dia menolak, maka hakim segera memufuskan perkaranya,

karena dibalik permohonan sumpah ada faedah yang tersembunyt, lraifu
tatkala pihak tergugat menolak untuk bersumpah, lalu hakim

memufuskan perkaranya, maka pufusan itu fidak lagi membufuhkan

keterangan saksi."

Menurut kami, masalah tersebut sesuai dengan sabda'Nabi $,
"Kdua saksimu atau (menunfut) swnpah pihak tergugat, kamu tidak

AI Mughni - l41o1l



memiliki hak kecuali hal tercebuf'. Dan atau diberikan kebebasan

memilih antara dua alat bukti (dua saksi atau sumpah pihak tergugat),
jadi dia tidak boleh menggabungkan kedua perkara tersebut.

Alasan lain, hakim dapat memufuskan perselisihan tersebut

berdasarkan keterangan saksi, iadi hakirn tidak meminta selain alat bukti
saksi tersebut, di samping ada keinginan pihak penggugat unfuk
mengajukan dan mendatangkann5a. Sebagaimana kalau pihak

penggugat sama sekali tidak menunfut pihak tergugat unfuk bersumpah.

Alasan lain, sumpah tersebut adalah alat bukti pengganti,

sehingga tidak harus menggabungkan antara saksi dengan sumpah yang

menjadi penggantinya, sebagaimana seluruh perkara lainnya yang

berstahrs sebagai pengganti bersamaan dengan perkara yang

digantikannya.

Jika pihak penggugat mengatakan, "Aku tidak berkeinginan

mengajukan saksi, tetapi aku berkeinginan pihak tergugat bersumpah,

5nng bisa mencukupi", maka dia boleh menunfut sumpah, karena saksi

adalah haknya, jadi ;ika dia rela menggugurkari saksi, dan tidak

mengajukannSn, maka dia boleh menunfut sumpah tersebut, seperti

halnf hak itu sendiri.

I-alu jika pihak tergugat telah bersumpah, kemrudian pihak

porggugat berkeinginan mengajukan saksi, .malm apakah dia merniliki

hak mengajukan saksi tersebut? Pernrasalahan tersebut memuat dua

kernungkinan. Pertam4 dia berhak mengajukan saksi tersebut, karena

saksi tidak hilarrg akibat permohonan sumpah,.sebagaimana kalau saksi

seorang yang sedang bepergian iauh.

Kdua; dia tidak berhak mengajukan saksi tersebut, karena dia

telah meng halmfn unhrk mengajukan saksi. Alasan lain, jika

dia diperkenankan mengajukan salrsi, maka akan membuka pinfu

rekalnsa. Karena ar,rnlnya dia mengatakan, "Aku tidak berkeinginan
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mengajukan saksi, agar pihak 1ang berselisih dengannya bersumpah",

kemudian baru dia mengajukan saksi.

Lalu jika dia memiliki safu salsi dalam gugatan benrpa

kekaS;aan, maka hakim harus memberitahukannya, bahwasanya dia

berhak untuk bersumpah disamping saksinya, dan dia berhak merniliki

kekalnan tersebut. talu jika pihak penggugat menjawab, "Aku tidak

mau bersumpah, dan aku bisa menerima sumpahnya", maka dia berhak

menunfut tergugat unfuk bersumpah. Jika tergugat telah bersumpah,

rnaka hak tersebut gugur darinyra.

talu jika pihak penggugat datang kernbali sesudah pihak

tergugat bersumpah, lalu dia berkata, "Aku mau bersumpah di samping

saksiku", maka hakim fldak boleh memintanya bersumpah dan heikim

tidak boleh menerima permohonann5a. Al Qadhi telah menufurkannya.

Ini adalah pendapat madzhab Slafi'i.

Alasannln adalah sumpah tersebut adalah perbuatann5n, dan dia

dapat melakukannya, jadi sangat mungkin baginya unfuk

menggugurkannya, berbeda dengan saksi.

Jika dia datang kembali sebelum pihak tergugat bersumpah, lalu

dia menyerahkan hak sumpah tersebut, maka Al Qadhi berpendapat,

"Dia tidak berhak melakukan hal tersebut di ruang persidangan ini".

setiap masalah yang menjadi terna pelnbahasan 5nng telah kami

sampaikan, pihak penggugat berhak menunfut pihak tergugat unfuk

bersumpah.

Jadi, hakim harus berkata pada pihak tergugat, "Jika kamu

bersumpah (maka kamu bebas dari tuntutan hak tersebut), jika tidak

maka kamu saya tetapkan sebagai ormg yang menolak bersumpah, dan

saya mengadili perkaramu" diulang tiga kali.

Jadi, jika pihak tergugat mau bersumpah, (maka dia bebas dari

tuntutan hak tersebut), jika tdak maka hakim menetapkannya sebagai
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pihak yang menolak unfuk bersumpah, jika pihak penggugat memohon

hakim menetapkan hal tersebut.

t-alu jika pihak tergugat tidak menjawab gugutan (dlam), dia tidak

mengakui maupun menolak gugatan tersebut, maka hakim menahannya

sampai dengan dia menjawab gugatan tersebut, dan akibat sikap

diamnya tersebut hakim tidak menetapkannya sebagai orang yang

menolak untuk bersumpah. Al Qadhi telah menuturkannya dalam N
Mujarmd.

Abu Al Khaththab menyatakan, "Hakim harus berkata padanya,

'Jika kamu menjawab gugatan tersebut, jika tdak maka saya

menetapkanmu sebagai pihak yang menolak perintah hakim, dan saya

akan memufuskan perkaramu'. Hakim mengucapkan kata-kata tersebut

secara berulang-ulang.

[-alu jika dia telah menjawab gugatan tersebut, jika tidak maka

hakim menetapkannya sebagai pihakyang menolak perintah hakim, dan

hakim langsung memuhrskan perkamnya. Karena dia seorang yang

mengabaikan gugatan yang harus dia jawab, sehingga hakim harus

memufuskan perkamnya akibat menolak menjawab gugatan tersebut,

sama seperti menolak untuk bersumpah."

L874 Masalah: Abu Al Qasim berkata: Tatkala hakim
memufuskan perkara seseorang yang berada di luar wila5nh
kerjanya, lalu dia mengirim surat tentang eksekusi putusan

hukum yang dijatuhkan kepadanya kepada hakim daerah
setempat, maka dia (hakim daerah setempat) harus
menerima surat kepufusannya dan menuntut pihik lnng
dijatuhi hukuman memenuhi hak tersebut.

Sumber yang menjadi landasan hukum pemberlakuan surat-

menSnrat seorang hakim ke hakim lainnya, seorang peiabat
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pemerintahan ke pepbat pern€rfo$atran yang lain, adalah Al Qr.r'an,
Sunnah dan iinn'.

Adapun sumber Al Qur'an adahh fimran Alhh *, 'M<ab k
BaAd: TIai pnfur-pnbr, %xrWhnlp TeJah difiztuhkan

kepdaku s&wh sumt jang mulb.'

"SaungluhnSa st^rat ifu, hn &Iainnn dan %mguhng
(ici)ntnt oDangan menSr&tt mnrm AIah gng Maha Pqrumh lagi Maha

PanSa5ang.' '

'Elahua ianganlah lanu dal*n Maku sombng talndapku
dan dabnglah kepdalru seryi ffingonng gang bawah dhf (es.

An-Naml 1271: 2*311..

Adapun sumber Smryh adalah, karena 'Nabi * pernah

mengirim sepuank sumt kepada ltsr4 lGisar Romawi, rair Naftrryi, dan

sejumlah p€rgrasa di wilal,ah perbatasan. Bdiau iuga mengirim sepuork

surat kepada sejumlah gubernr, pqabat pernerintatran dan orang

burryak.

Surat beliau 1;ang dituiulon kepada lGisar Rornawi isirya adalah,

'Dengan narxl A[ah Yang Maha Pengasih lagi Maha

Penyapng. Dari Muhammad Rasrlullah Untuk Kaisar Rornawi yang

a5lung, amnnb'du, rnasuk islarn, rnale kamu selarnat, rnasuk Islam,

mal<a Allah akan memrberimu pahala !Er{l agung, jika kamu menolak
(merreluk Islarn), maka trarus rnenangplg dosa para pangeran, dan '...,

'Hai ahli kibb, nnrilah k& suatu kalinnt kaeApan)
gng tfulak ada pselisila n anbm lan i &n lenu,...' (Qs. Ali 'Immn [3]:

641"s.

e9 Al zufiari; pembatrasan Jihad, bab AFkan Nabi $ Untuk Merneluk Islam
(6/ 2941/ Fathul Badl, dan Musfim dahm pa'nbatrasan frhad (6/ 74/ t}gg-
L3971.
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AdtrDhatrhak btu S{Nan tdah meriueaptkan, dh bedrafta,

'Flasulullah & p€rnah nrengirim s€errcuk snat kepadaku, lplmi 'fuilah

W Asytpm MhDlmhbiy wriwt dari dbt aannin5a.'

Para ularna tdah s€palot rnernbedalnrkan praldik s.nat-

menlnrat seotang hahm ke hakirn laforrya" Kanena kebuhrhan

mendesak mentrrtrt adanya penerinraan silrat hahm t€rs€fut, sebab

ses€oremg png merniliki hak d luar daemhnSn, dan dia tiilak mungkin

mendatanginlp serta rnenuntrt hakngpa ka5fr berrdasartan surat dad

seomng hakim, idi surat t€rs+d tErus &t€rima-

Jika srat-mengnrmt anhr hakim safu dengan hahrh lahr{ts
telah merniliki kdilratan hul$rrL rnal6 snrrat dari s€orarryI hakfun hanga

dapat diterima (bedahn dabrn p€*am Fng bertruhmgan dengan

kekaSTaan dan perlcrntan yang b€rtrguah rype1ol"h keka3pan, tidah

dapat diterima dalam perlrara Fng bertruhmgan dengan hulnrrnan

(hdudr, sama seperti hak Alhh S-

Apaloh slrat hakim dapat dt€rtona dalarn p€rkam sdah ini
(hdld?,ada dr.ra pardapat para muitahid rnadzhab- Derniktrn'lohngan

rasionalis Para muihh*t maddrab qpfi b€rp€ndapat,

'Dapat diterirna dahm serrua hak rnanusia seeerti tindatran mehrkai

dan lain sebagainga".

Ap*ah dapat dt€rirna.dalam p€*ara hulunan Spng menidi -

hak Allah &? Ada drra pardapal Penrbftzman secara uh.rh nrengenai

tenra ini alGn disarnpaikan dalarn suatlr persalslm atas

persal<sian grang lain, forqNa Alhh S.
' Formula $rat hakim ada dua rnffim;

Pqbrrn hahm mengirim slat tentang p,4r*r, hul$rrn gnng

dia tetapkan- Contotrrya da tdah rnenetaplwr prdusan keeada

seseorang yang u,a[b rnqrdrdd hak tertenQ lalu dia mengttilang

sebelum dla rnernernrhlrryp-
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Atau seseomng menggugat pihak tergugat yang tidak hadir
mengenai hak tertenfu, dia rnampu mengajukan saksi mengenai hak
tersebut, dan dia memohon kepada haldm agar menghukum dia
memenuhi hak tersebut, lalu dia menghukumnya, dan dia mernohon
kepada haldm agar menulis sepucuk surat untuk diringn, png akan dia
bawa kepada hakim di daerah di mana tergugat 5ang tidak hadir itu
bemda, lalu dia menulis sepucuk surat unfuknya yang dituiukan kepada
hakim daerah tersebut.

Atau saksi telah menrberilon kesalsian atas tergugat yrang hadir,
lalu dia melarikan diri sebelum putusan dijatuhkan kepadaq,a, lalu pihak
penrilik hak memohon kepada hakim agar menjahrhkan putusan hukum
kepadanSra, dan mernohon menr,rlis surat unfuknSn mengenai putusan

Dalam ketiga contoh kas,s di atas, hakim harus mengabulkan
permohonann3ra membuat surat, dan hakim yang menerirna strmt
tersebut-harus menerimanSra dan melaksanakan pufusan hukumnlp,
baik sumt tersebut berupa putusan hukum }nng diFfuhkan kepada
tergugat 5nng hadir atau yang tidak hadir.

Menurut sepengetahuan kami tidak ada perbedaan pendapat di
kalangan ulama dalam masalah ini, karena pufusan l-ki* wajib
direalisasikan oleh semua hakim.

Kdu4 hakim menulis sumt pernberitahuan tentang persaksian

dtra omng sal$i di hadapannya berhubungan dengan hak mitik si fulan.
contohnya, saksi telah mernberikan keterangan di hadapannya
berhubungan dengan hak milik seseoftmg atas omng lain, dan haldm
belum mernutuskan perkaranyra, Ialu pemilik hak mernohon kepada
hakim agar membuat surat unfuknya berkenaan dengan kesaksian yang

telah dilakukan di hadapannla, maka dia juga harus mernbuat surat
mengenai hal tersebut.
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' Al Qadhi berkata, "isi suratrSa adalah, 'si fulan dan si fulan telah

memberikan kesaksian di depanku mengenai ini dan ifu, agar hakim

5nng menerima surat tersebut mangadili p€rkara tersebut', tidak boleh

menulis '(Si fulan) telah menetapkan di depanku', karena kata-kata 'si

fulan telah menetapkan di depanku' mempakan putusan hukum

berdasarkan kesaksian mereka berdua.

Hakim yang menerinn surat seryrtrcam ini fidak boleh

menerimanya kecuali dalam fiilak 37ang arnat jauh, 5nifu jarak llang
membolehkan qashar shalat. Dia tdak boleh menerimanSla dalam jarak

di bawah jarak tersebut karena sumt tersebut menrpakan benfuk

pemindahan persaksian, jadi harus mempertimbangkan pers!,aratan

5nng dipertimbangkan dalam persa ran atas persaksian Sang lain."

Semacam inilah pendapat Irnam Syaf i.

Abu Yusuf dan Muhamrnad berpendapat, 'Hakim tersebut boleh

menerimanSra di daerah Snng menfrrdi wilatah kerianya", pendapat

serupa diriwayatkan dari Abu Hanifah. Sebagian ulama mutakhir dari

para mujtahid madzhab Abu Hanihh mengatakan, "Maksud lnng
dikehendaki ma&hab Abu Hanihh adalah, hal tersebut tidak dibotefrkan

dalam masalah persaksian atas persaksian yang hin'.

Ulama yang membolehkan beralamn bahura surat tersebut

adalah sumt hakim tentang proses persidangan 5nng telah terjadi di

depannya, sehingga hakim boleh menerimanya sekalipun lrmk yang

dekat, sama seperti suratnya yang berisi tentang pufusan

Menurut kami, sumt tersebut benfuk pemindahan

persail<sian kepada hakm 5nng menerirna surat, sehingga hakim Udak

boleh menerima surat tersebut lolan mernang !uakn5;a dekat, sama

seperti persaksian atas persaksian yang lain. Smt mengenai persaksian

berbeda dengan sumt tentang putr.rsan hul$m, surat tentang pufusan
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hukum ifu bukanlah pernindahan putusan hukum, tetapi haryn sebatas

menpmpaikan informasi.

_Setiap kasus yang mana hahm png uajib menerima surat

tersebut, maka dia harus menunfut pihak teqgr-rgat memenuhi hak, 5nng

mana hakim telah memufuskan dia wajib mernenuhi hak tersebut, lalu

dia mengirim ufusan unfuk menernuinga, lalu menunfut dia mengakui

kamjiban tereebut, lalu jika dia mengalnri kamjiban tersebut, maka

hakim langsung memerintahkanryra untuk melakmnakannSp, da.
menetapkan kauajiban tersebut

Apabila dia mengatakan, 'Saga bulonlah seorang yang

disebutkan dalam surat ini.", rnaka pernSptaan Spng dapat dibenarkan

adalah pemlataannya dengan disertai s.nnpah, kecuali pihak penggugat

Inampu mengajukan saksi bahurasargTa dia adalah seorang Slang

disebutkan dalam surat tersebut.

Jika pihak tergugat mengaku, 'Bahwasan5n rxurra ini adalah

ffirmg?, nasab ini adalah nasabnya dan sifat ini adalah sifatryn, natnun

hak ini bukanlah kamjibanrrya, te{api kamjiban orang lain yang

menriliki kesamaan nEunel, nasab dan sif-at dengannya", maka

perrgrataan 5nng dapat dibenarkan adahh perngataan pihak penggugat

dalam hal meniadakan kesarnaan ters€but, karena secara lahir tidak ada

kesarnaan dalam kesermra hal ini,

talu jika pihak tergugat mampu mengajulon saksi tentang

pengakuanryra pkni ada orang lain yang merniliki kesamaan dalam

kesernua hal ini dengan dirinln, rnaka hahm tersebut merninta dia untuk

menghadirkannya, dan bertangn kepadanp tentang hak tersebut. Lalu
jika saksi mengakuinSn, rnaka haldrn hrgsung , dan

orcmg pertarna terbebas dari tuntutan melaksanakan keurajiban tersebut.

Jika dia menolak karajiban tersebut, maka puhran hukum

ditangguhkan, dan dia mengirim surat kepada hahm lrang membuat
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surat tersebut, memberitahukan tentang kondisi lnhg terlrdi
dan kesulitan yang ada, sampai dengan dia menghadirkan dua orang
saksi 5png memberikan kesaksian di depanrryTa tentang sesr.rafu yang
dapat membedakan kedtn tergugat prg herrdak dipersal<sikan temsebut.

Jika pihak tergugat png disebutlon dalam s,mt tersebut
mangaku, "Bahwasanya di daemh ini ada seseorang png merniliki
kesamaan narrr dan sifat dengannya, dan dia telah meninggar dunia',
maka kita mernpertimbangkanryra secaftr telit, jadi lehu kernatiarurga

sebelum terjadingn hubungan perikatan Snng mengfibatkan kehnmya
pufusan hukum tentang perikatan tersebut, atau dia terrnasuk omrg
yang mana pihak tergugat atau penggugat rnasa hidupnSTa tidak safu

kunrn denganngra, rnaka tidak ada kesulihn r.rntuk mernutr"rskan p€rlrara

tersebut, dan keberadaannya sama seperti kediadaannSn.

Jil{a teriadi setelah ketmmya putusan hul$rn
tersebut, atau setelah adanya hubungan perikatan, dan dia terrnasuk

omng lrang memungkinlon antam dia dan pihak penggugat terlibat
perikatan, rnaka benar-benar telah terledi kesulitan dalam mengarnbil

pufusan hukum, sebagaimana kalau dia rnasih hidup, karena H€h iadi
hak tersebut adalah kavajiban oremg yang telah meninggal dunia.

PamL Jika hakim membrnt 'surat tentang adanSR
sal$i atau pengakuan berkenaan dengan trtang, maka surat
tersebut boleh diterima, dan hakim yang menerirna srat tersebut

harus mengadili perkam berdasarkan surat tersebut, 'lalu dia

memerintahkan pihak tergugat unhrk melaksanakan putusan huhfii
tersebut.

Jika obyek persaksian atau p€rrgahnn tersebut berun$d
bamng, seperti tanah pekamrigan Spng dik€fiahui ukuran hrasnya, atau

bamng yang dapat dilihat 1nng t{Cak menriliki keserupaan dengan
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barang yang lain, contohnya seorang budak yang terkenal serta dapat

dilihat atau kendaraan, maka hakim yang menerima surat tersebut juga

harus mengadili perkara berdasarkan surat tersebut, dan menetapkan

putusan mo;uajibkan pihak tergugat menyerahkan barang tersebut

kepada pihak penggugat.

Jika obyek persaksian atau pengakuan tersebut berwujud barang

png tidak dapat dibedakan satu sama lain kecuali harus menjelaskan

sifat barang tersebut, contohnya budak yang tidak dapat dilihat, atau

barang-barang lainnya yang tidak dapat dibedakan safu sama lain kecuali

dengan menjelaskan sifatnya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat

para mujtahid madzhab.

Pertama; hakim tidak boleh menerima surat yang berisi

persaksian atau pengakuan barang semacam ifu. Demikian Abu Hanifah

berpendapat. Dan ini adalah salah safu dari kedua pendapat para

mujtahid madzhab Syafi'i, karena penyebutan sifat barang saja tidak

mencukupi, dengan bukti bahwasanya -seseorEulg yang memberikan

kesaksian unfuk seseorang dengan menjelaskan sifat barang yang

menjadi obyek persaksian dan menjelaskan benfuk barang tidak dapat

mencukupi, demikian pula dengan obyek persaksian.

Kdua hakim boleh menerima surat tersebut, karena barang

tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dalam tanggungan melalui akad

(salam) berdasarkan penyebutan sifat barang tersebut, sehingga barang

tersebut menyerupai utang, berbeda dengan pihak tergugat, karena tidak

ada kebufuhan mendesak unfuk menyebutkan sifat barang tersebut,

karena persaksian yang dimilikinya tidak akan memiliki kekuatan hukum

tetap kecuali setelah dia melagnngkan gugatan. Alasan lain, pihak

tergugat dapat dibukukan keberadaannya melalui sifat dan identitas yang

disandangngn, maka demikian juga dengan obyek persaksian.

AI Mughni - [7i11



Berdasarkan pandangan yang terakhir ini, rnaka hakm harus

mengeksekusi barang tersebut dalam kondisi disternpel. Jika bempa

budak laki-laki atau budak perempuan, maka hahm menyetempel pada

bagtan lehem5ra, dan mengirimkanq;a kepada hakim png mernbuat

surat tersebut, dgil dua omng saksi merryal<sikan barangnl;a, jika kedua

saksi telah merrynksikan bamng ters€but, rnaka hahm menyelahkanrrlp

kepada pihak penggt{Ft.

Jika kedua sal$i fldak p€rnah menlpksikan barang tersebut, atau

pihak tergugat mengatakan, 'oblrek p€rsal$ian barangnya bukan ini",

maka pihak png merrgambilnya tnrus mengembalikannya kepada

pemiliknya, dan kedudukannya seperti bamng 1nng dighasab fang

berada dalam hnggungannya, menirnggung kerugian akibat

berkurangny'a bamng dan kegunaannlra, dia harus mernbayar upah

miliknya, jika dia merniliki penghasilan sqak dia mengambilnya sampai

dia mengantarkan kepada pernilikn!,a. Karena dia telah mengambilnlp

dari pernilikqp secarzt paksa tanpa ahsan yang dapat dibenarkan.

Pasal Jika seseorang telah merrerima hatrn3Ta dari

pihak terhukr,rm, lalu pihak terhul$m memohon kepada

haldm yang telah memutuskan pe*aranta, 'Buatlah safinan

proses gugatan yang berlangsung dalam p€rsidangan tersebut untuklm,

agar pihak 5nng berselisih denganku tidak kernbali menemuiku dalam

kesempatan lain png berbeda, lalu dia menunfutku unfuk kesekian

kalinya tentang hak tersebtrt", rnaka dalam masalah ini ada dua

pendapat para muitahid madzhab-

PertamE hakim harus mengabulkan permohonarurya, agarlia

terbebas dari tuntutan yang ditalutin!,a - Kdue hakim tdak hanls

mengabulkan permohonannln, karena haldm hanp membuat salinan
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pufusan yang telah ditetapkannya atau perkara yang telah

diputuskannya.

Sedangkan salinan proses gugatan sejak mulai dari awal

persidangan, cukup baginya mengajukan persaksian dalam hal tersebut,

jadi dia boleh memohon kepada hakim agar bersaksi bahwa dirinya

telah menerima kewajiban melaksanakan hak tersebut, karena kewajiban

melaksanakan hak tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap

berdasarkan persaksian.

Namun yarry ashah pendapat yang pertama. Karena hakim telah

mernutuskan manrajibkannya melaksanakan hak tersebut, dan dia

mengkhawatirkan timbulnya dampak yang merugikan dirinya tanpa

adanya salinan perkara gugatan tersebut, sehingga menyenrpai pufusan

hukum yang baru pertama kali dipufuskan4ya.

Jika pihak penggugat memohon agar hakim menyerahkan surat

yang menjadi landasan penetapan hak tersebut, maka hakim tidak harus

menyerahkannya kepada pihak terhukum, karena surat tersebut adalah

miliknya, sehingga dia tidak berkevajiban menyerahkannya kepada

selain penggugat, demikian juga semua pihak grang memiliki surat yang

berkenaan dengan utang, lalu dia telah menerima pembayaran utang

tersebut, atau tanah pekamngan lalu dia menjualnya, dia tidak harus

menyerahkan surat tersebut, karena surat tersebut adalah miliknya.

Alasan lain, boleh jadi kekaSnan yang ada dalam genggamannya ifu

telah menjadi hak yang patut dimilikinya, sehingga dia meminta kembali

kekayaannya.

Pasal: Surat dari hahm sebuah kota di perbatasan
wilatnh negara ke hakim kota di wilayah perbatasan lainnya,
atau ke hakim kota besar, dari hakim kota besar ke hakim kota besar

lainnya atau ke kota di perbatasan wilat ah negara, dan dari hahm
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kepada khalifahnya dapat diterima, karena surat tersebut adalah surat

dari seorang hakim ke hakim lainnya, sehingga surat ifu menyerupai

kasus kalau mereka berdua memiliki kanenangan mengadili perkara

yang sama.

Hakim boleh mengirim surat kepada hakim tertentu dan kepada

siapa saja yang menerima suratku, dari sekian banyak hakim kaum

muslimin tanpa ditenfukan namanya, dan hakim yang menerima kiriman

surat tersebut harus menerimanya. Dernikian Abu Tsaur berpendapat,

dan Abu Yusuf menganggap baik hal tersebut (dibanding fidak

menerimanya).

Abu Hanifah berpendapat, hakim fidak boleh mengirim surat

kepada hakirn lain yang tidak ditenfukan namanln. Menurut kami, surat

tersebut adalah surat dari hakim yang menjadi bagian dari

kalenangannya, untuk hakim lain, iadi dia harus menerimanya, sama

seperti kasus kalau surat tersebut diperunfukan unfuk hakim tertentu.

Pas:al: Konsep Pembuatan Surat Hakim

'Penyebab datangnyn surat ini, s€moga Allah mernanjangkan

umur penerima surat ini yakni tlari sekian banyak hakim kaum muslimin,

bahwasanya sebuah perkara gugatan telah selesai dibuktkan di depanku

di pengadilan yang menjadi ternpatku menjalankan tugas di wilayah

kerja ini'.

Jika pembuat surat adalah hakim pengganti, maka dia harus

mengatakan, 'surat yang mana aku menggantikan posisi hakim fulan

dalam menulisnya tentang berkas salinan perkara gugatan kedua pihak

yang berselisih, pihak penggugat dan pihak tergugat. Yang mana

perkara gugatan dari mereka berdua dapat diterima, dan penerimaan

alat bukti dari salah satu pihak atas pihak lain berdasarkan kesaksian si

firlan dan si fulan, mereka berdua termasuk para saksi 5nng menunrtku
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memiliki sifat adil, aku mengenal mereka berdua, dan aku dapat

menerima persaksian mereka berdua sebab memenuhi persyaratan yang

menurut keydkinanku persaksiannSra dapat diterima, sesuai dengan

pengetahuan si fulan bin fulan yang kefurunan si fulan, diri, nama dan

nasabnya.'.

Jika surat tersebut berhubungan dengan penetapan bukfi

penahanan seoftmg tahanan, maka dia harus mengatakan, 'Bahwasanya

Bangsa Eropa, semoga Allah meletakkan mereka di tempat yang hina,

telah menahannya di kawasan ini, pada jam sekian, dan mereka telah

mernbawanln ke sebuah tempat narnanya ini, dia adalah seorcng yang

menetap di suafu tempat di bawah penjagaan mereka, semoga Allah

, dia adalah seomng lelaki fakir dari kalangan orang

fakir kaum muslimin, dia tidak merniliki sedikitpun kekayaan duniawi,

dia tidak mampu membebaskan dirinya, dan dia sama sekali tidak

mampu menyediakan kekayaan unfuk membebaskannya, dan dia adalah

seorang png berhak mendapatkan zakat, sesuai dengan funfutan isi

surat salinan pufusan perkara yang telah diperlihatkan ini', awal sumt

disambung dengan kata penufup, 'Demikian akhir sumtku ini, dibuat

tanggal sekian".

Jika surat tersebut berhubungan dengan penetapan bukti utang,

maka hakim harus menulis, "Elahwasanya utang tersebut telah tiba masa

pernbaSlarannya dalam tanggungan si fulan bin fulan yang kefurunan si

fulan.', dan hakim harus mengeraskan suaranya kefika membacakan

nasabnga, dan menjelaskan siht utang yang dapat membedakan safu

sama lain, 'utang ini dan ifu, utang ynng menjadi tanggungannla, masa

tangguhnya telah habis dan menjadi kev,rajiban yang bersifat mengikat,

dan dia berhak menagihnya dan menunfut pembayaran utang tersebut

darinya".
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Jika surat tersebut berhubungan dengan penetapan bukti suatu

barang, rnaka hakim hanrs menulis, "Dan sesungguhnya dia adalah

pemilik barang (sebutkan narna barangnld png berada di tangan si

fulan.", Dan menjelaskan sifut barang yang dapat membedakan safu

sama lain, 'Serta seomng yang berhak untuk mengambil dan menerima

kembali barang tersebut, sesuai dengan funtutan isi surat salinan putusan

perkara." Awal surat disambung dengan kata penufup, 'Dernikian akhir

suratku ini, dibr:at tanggal sekian".

Kedua sal$i lang disebutkan dalam surat tersebut harus

mengatakan, 'Elahurasaryra mereka berdua omng Snng mengetahui

obyek gugatan gang mereka persalrsikan, mereka berdua mernberikan

keterangan !/ang jelas tentang obyek gtrgatan tersebut, dan bahuasanln

menurut sepengetahuan mereka berdua tidak ada perbedaan keterangan

saat merekanmenplcsikan kejadian tersebut hingga mereka memberikan

persaksian di depanku, lalu aku merretapkan perkara yang telah

dibuktikan di depanku itu dan aku tdah mernutuskan akibat hukum yang

harus dipenuhi sesr.rai permohonan pihak yang dapat diterima

permohonannla, dan pihak png dapat diterima permohonannSn telah

memohon kepadaku-

S!,ariat hhm yang suci telah melegalkan hakim mengabulkan

permohonan melakukan praktik suratsmerrylumt mengenai hal tersebut

ke sejumlah hakim, lalu aku mengabulkan perrnohonanryra karena syam

melegallorurya, aku diminta mengajukan srat ini, lalu surat tersebut

dibuat, dan mernasuklan salinan ptrtusan perlom gugatan 5ang telah

diperlihatkan surat ini, lalu salirnn puhrsan ifu dimasukkan (dalam surat

tersebut), siapa di antara rnereka png mengetahui isi surat tersebut;

memikirkan secar.l seksama isi surat yang tdah kusampaikan, dan

membaca kernbali sumt yang telah kufulis, dan dia memiliki keinginan

yang larat unfuk mengeksekusinlra dan mengamalkan sesuai dengan
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regulasi yang ditetapkan oleh qnra', maka dia telah memiliki investasi

pahala lnng agung."

Hakim harus menulb secarur lengkap, mulai dari pengadilan png
menjadi tempat yang dipercaya mengawal proses hukurn, tempat dan

\ rakfu berlangsungnya pemsidangan gugatan tersebut.

Hakim tdak diqpra*an harus menyebutkan naman5n pada

bagian kepala sumt, dan tidak pula menyebutkan.,a-a hakim penerima

surat dalam isi surat. Dernikian Imam Syafi'i berpendapat.

Sementara ifu Abu Hanifah berpendapat, "Jika hakim tidak

menyebutkan narna hahm penerima surat, maka surat tersebut tidak

dapat diterima, karena surat tersebut tidak ditujukan kepadanya, fidak

cukup menyebutkan narnan!/a pada bagran kepala surat tanpa

menyebutkannya pada bagian isi surat, karena sumt model tersebut

tidak sesuai dengan konsep dialogis".

Menurut kami, yang menjadi bahan pertimbangan dalam

pembuatan surat ini adalah persaksian dua saksi atas hakim yang

mernbuat surat tentang pufusan hukum tersebut, dan hal tersebut tidak

mengurangi keabsahan persal<sian mereka, kalau surat tersebut hilang

atau isinya terhapus, maka persaksian mereka tetap dapat diterima, dan

merrutuskan perkam berdasarkan pertimbangan kesalsian tersebut.

L875 Masalah: Abu Al Qasim berkata: Surat hakim
fidak dapat diterima kecuali telah dipersaksikan di hadapan

dua oftmg lpng adil, !/ang mana mereka mengatakan,
'Hakim telah membacakanryra di hadapan kami, atau telah

dibacakan di hadapin kami', iadi hakim harus mengatakan,
'Bersaksilah di hadapanku bahwasanSn surat ini adalah

suratku unfuk si fulan'.
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Maksud pemyataannya secara garis besar adalah, surat hakim

dapat diterima jika memenuhi Uga persyaratan . Pertama; dua saksi yang

adil memberikan kesaksian terkait sumt tersebut. Tidak cukup hanya

hakm penerima surat yang mengetahui tulisan hakim pembuat surat

dan stempelnya. Dan surat semacam ifu, menurut pendapat para ulama

ahli fatwa, hakim penerima sumt tidak boleh menerimanya.

Diriwayatkan dari Al Hasan, Strwar dan Al Anbari, "Bahwasanya

mereka mengatakan, 'Jika hakim (penerima surat) mengenal tulisan dan

cap stempelnya, maka dia harus menerima surat tersebut-"

Perrryataan ini adalah pendapat Abu Tsaur dan Al Isthakh,ri,

menurut kami kesimpulan pendapat sernacarn itu berdasarkan

pemyataannya dalam masalah wasiat, ketika wasiat ifu ditemukan

menggunakan tulisannya. Karena hal tersebut dapat mendatangkan

dugaan kuat, sehingga menyerupai persaksian dua orang saksi.

Menurut kami, perkam lrang penetapannya hanya dapat

dibuktikan berdasarkan persaksian, s@ara lahir fidak boleh

mengumngingra, sama seperti penetapan bukfi'akad. Alasan lain, sebuah

model tulisan menyerupai model fulisan lain, cap sternpel dapat

dirnanifulasi, dan masih dapat dikernbali pada persaksian- Jadi, Udak

cukup hanya berpegangan pada fulisan, sebagaimana saksi dalam

memberikan kesaksian tidak cukup han5n berpegangan pada tulisan.

Dalam masalah ini tidak ada keterkaitan dengan pemyataan yang telah

mereka kemukakan.

Jika ketentuannya mesti dernikian, maka hakim tatkala membuat

surat, maka dia harus memanggil dua orang yang hendak pergi ke

daerah di mana hakim penerima sr.rat ifu berada, lalu dia membacakan

surat tersebut di hadapan mereka berdua, atau orang lain yang

menrbacakannya di hadapanryn.
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I-ebih bertati-hatinp mereka furut mdihat bersama hakim isi
surat Snng hendak dibacakanryp. Namun, jika mereka tidak melihat isi

srat sekalipun, hal ifu dibolehkan, karena dia tidak sernata-rnata

merrinta mernbacakan srrat tersebut kecuali dia orang 5nng jujur.

Tatkala sumt hendak dibacakan di hadapan mereka, tnaka
hahm berlata, 'Persal<sil<anlah aku bahurasanya ini adalah suratl<u

r-rrfuk si fulan", jika dia berlhta, 'Persaksikanlah aku terkait isi yang ada

dalam suratku', rnal{a perrryTataan ini lebih tepat. Namun jika dia
menyingkat pemyataannga, 'lni adalah sumtlu ur,trrk si fulan", rnaka

menunrt indikasi 5nng tarnpak dari pendapat Al Khimqi, pem5rataan

t€ms€but tidak menorlnrpi, karena hahm merninta mereka menjadi saksi,

sehingga dalam pernrintaan menladi sal$i ini pemyataann5la harus

dlrcsraikan, !,'aifu 'Persaksikanlah aku", sarna seperti persaksian atas
p€msakdan 37ang lain.

Al Qadhi berpendapat, "Pemyataan temsebut mencukupi", ini
adalah pendapat rrndzhab s!Efi'i. Kernudian, jika isi surat relatif sedikit,
rnaka rnasing-rnasing salsi 'orlmp berpqangan paq hafalanqla-
s€dangl'n jika isiqn ban!,ak, lalu dia tidak dapat menghafalnya, mal@

rnasing rnasing dari kdua salsi mencatat isi surat tersebut, dan masing'
rnasing merrbuat p€rbandingan dengan tersebut, fujuannya
agar rrnsing-masing saksi lEng mernbaura persaksian tersebut, dapat
menyebutkan apa yang hendak dia persatrsikan, sesuai dengan
persat<slan tersebut.

Kedua sal$i hendakrya menerirna sumt tersebut sebelum

merel<a pergi menirggalon hakim, agar sumt tersebut tidak diserahkan

kepadanya kecuali oleh hakim tersebut. I-alu tatkala sumt yan! mereka
antarl@n telah diterima oleh hakim, maka haldm tersebut atau lainnya
harus mernbacakanryla di hadapan kedua saksi tersebut.
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L-alu tatkala kedua salsi telah selesai mendengarkan isi sumt

tersebut, maka keduangra berkata, "Kami bexsalsi bahvrnsanlra ini adalah

surat si fulan png menjabat sebagai hahm unfukmu, dia meminta kami

mempersaksikan diriqn terkait isi surat ini." Karena kadang sumt hakim

tersebut bukan surat hakim 5nng merninta mereka menjadi saksin5B.

Abu AI Khaththab berpendapat, 'Tidak dapat diterima kecuali

kedua saksi menyatakan, 'Karni bersaksi ini adalah sumt si'

fiJan.', karena pelrryrataan tersebtrt adahh pemberian kesaksian,

sehingga dalam pernyataan tersebut harus menggunakan kata

persaksian.

Kedua satrsi urajib menyatakarq 'Yang rnenjadi fugasngra', karena

sumt tersebut frdak dapat diterima k@uali fi[ra suat ifu datang dari

tempat dia berkerja, baik sr.rrat ifu datang dalam kondisi disternpd atau

tidak disternpel, diterirna atau tidak diterima, karena ynng meniadi

pegangan adalah kesalsian mereka beridua, bulen pada fulisan dan cap

sternpel.

L-alu jika surat tersebut terhapus, ruilnun rnereka berdtra hafal isi

sumt tersebut, rnaka mereka bcrdua boleh mernberikan kesal$ian

mengenai isi surat tersebut. Sernentara jika mereka fidak hafal isi surat

tersebut, rnaka p€rsalsikan tersebut tidak dapat mereka lanjutkan."

Abu Hanifah dan Abu Tsatr berpendapat, "Surat tersebut fidak'

dapat diterima sampai dengan kedm'saksi b€rsaksi atas keberadaan cap

sternpel hahm tersebut".

Menurut kami, Nabi $ pernah mernbuat sumt unfuk Kaisar

Romawi, dan betiau tidak menyeterrpelnlB, lalu disampaikan kepada

@I - AI Mughni



beliau, "Bahwasan5la Kaisar Romawi tdak akan membaca surat yrang

tidak berstempel", akhimgra beliau mengambil stempelgo-

Perbuatan beliau yang hanya membuat surat tanpa sternpel

adalah bukti bahuasanlra cap stempel ifu bukan suafu persyraratan dalam

hal penerimaan sumt tersebut. Nabi $ melakukan hal tersebut sernata-

mata agar mereka mernbaca surat beliau.

Alasan lain, kedua saksi telah bersaksi terkait isi surat tersebut

dan mereka berdua mengetahui isin5n, sehingga wajib menerima sumt

tersebut. Sama seperti kalau surat tersebut datang dalam kondisi dicap

sternpel, dan kedua saksi telah bersaksi terkait cap stempel tersebut.

Jika ketenfuanry;a mernang mesti delnikian, maka ynng menjadi

bahan pertimbangan dalam penerimaan sumt tersebut adalah penjelasan

rinci kedua saksi tentang kandungan surat tersebut serh hal-hal png
berhubungan dengan puh$an hukum.

Al Atsram berkata, "Aku pernh mendengar Abu AMullah

ditanya tentang sekelompok kaum 9ang bersaksi atas sepucuk sumt,

sebagian mereka melihatrya dan sebagian png lain tidak melihatrryn,

dia menjawab, 'Jika dia hafal, rnaka hendaklah menenrskan

kesaksiannya'.

Disampaikan kepadanya, 'Bagaimana dia hafal sepucuk surat

tersebut, padahal sumt tersebut mengandung perkataan gang arrnt
bangrak.', dia menjawab, 'hendaklah dia menghafalkan perngrataan dan

pokok isi surat tersebut ynng han:s dia persaksikan', aku berhnln,
'Bolehkah dia menghafal maksud yang terkandung dalam sumt

tersebut?', dia mengiakann5p.

90 Abu Daud meriunptkannya 14/ 4214), sebagaimarn Al Bukhad
meriwaptkannya dahm /4/ bbas (1O/ 5872/ Fafrrul Barl, dan Muslim dalam
Kibhl Ubs tm,Az-Zinah(3/ 2092/ 1656).
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Disampaikan kepac,i,nya,'dalam masalah yang berhubungan

dengan hukuman (hudud, uang dan perkara serupa lainnya?', dia

mengiakannya."

Kalau hakim telah mernasukkan surat (ke dalam amplop) dan

menyetempelnya, dan dia berkata, "lni adalah suratku, rnaka

persaksikanlah aku terkait isi sumt tersebut atau aku meminta kalian

berdua menjadi .saksiku terkait isi sumt ini", penedmaan persalrsian

sernacarn ini tidak mencukupi. Dernikian Abu Hanifah dan SSnfi'i

berpendapat.

Abu Yusuf berpendapat, "Tatkala setelah hakim menyeternpel

bagian penufup dan kepala sumt, maka penerimaan persaksian kedua

saksi haldm terkait sumt. yang telah dimasukkan ke dalam amplop itu

mencukupi."

Tatkala surat tersebut telah sampai, maka kedua saksi bersaksi di

depannla bahwasanln sumt tersebut adalah surat si fulan' Menurut kami

kesimpulan sernacam ini muncul karena kedua saksi tersebut telah

bersaksi terkait isi surat tersebut, sehingga hal tersebut dianggap

mencukupi, sekalipun dia fidak mengetahuinya secara detail.

Sebagaimana kalau mereka berdua bersaksi untuk seseorang terkait

beberapa dirham yang tersimpan dalam saku, maka persaksian

sexnacarn itu dianggap mencukupi, sekalipun mereka tidak mengetahui

berapa jumlahnya.

Menurut kami, kedua saksi itu bersaksi terkait perkara yang tidak

pasti, mereka tidak mengetahuinya secam pasti, sehingga kesaksian

mereka belum mencukupi. Sebagaimana kalau mereka bersaksi

bahwasanya wajib bagi si fulan memberikan kekayaan terhadap si fulan.

Ini berbeda dengan apa yang telah dia kemukakan, karena penyebutan

dirham secara spesifik yang tersimpan dalam saku tidak memerlukan

penyebutan besaran junrlahnp, sedangkan masalah di sini adalah
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rnasalah persaksian atas isi sr.rmt, bukan slahrya, dan kedtn sal$i fidak

mengebhuinlfa.

S5nmt KduA haldrn mengirim srlmt tersebrd dad wila!,ah

dan wilayah di rnarn dia b€rhak mengadili perkam, jika

dia mengirim sumt dari h13r wihyah kdsrasaanrUn, nraka tidak boleh

menerfunan!,a, karern dia fidak dibena*an mengadili pqtam di lqar

wilalBh kelnrasaanryra. Sehingga haldm dahm rnasalah ini sama seperti

ormg awaln.

Samt K.tigA surat terseh.t sampai ke hakim yang menerirna

surat tersebut di wilaSnh kelnrasaanrrya. Jad, jika surat tersebut sampai

kepada hakim di luar wilatEh kdnrasaannla, rrnka dia fidak berhak

menerimanlp, sampai dengan srrat tersebut fiba di wilafth

kekuasaann5ra.

Kalau kedua pihak Fng b€rsdisih melaporkan perkaranln

kepada hakim di luar witatah kd$asaarTtla, rrEka dia fidak boleh

mengadili perkam di antara merdra dengan prcedur hukum 1nng

[erlalar di wila5nhryn, kecuali k€drra bdah pihak m€nerilnianlra,

sehingga putusan s€eerti put$an hukurn sdain hakim,

tatkala mereka menerirrl putusan hulolrn tersebut. Baik kedua belah

pihak png berselisih itu ternrasuk pendufuk Fng Mornisili di wilayah

Jika kedua belah pihak yang b€rsdisih melaportran perkaranya

kepada hakim, dan dia berada di wihyah ketnrasaannya, tehpi mereka

bukan penduduk yang Mornisili di wilayah kerlan5ra, rnaka dia boleh

mengadili perkara di antam mereka karern aspek,fng meniadi bahan

pertimbangan adalah terrpat mere&a b€sdua b€mda.

Keqnli keeala pernerintatran pusat (irnarn) hahm

mengadili perkam di antara 1Bng b€rdornisili di wilalnh

kerfirya di marnpun mere&ab€rad4 dan kecrrah imam melarang hahm

AI Mughni - I423I



mengadili perkara di antara penduduk yang berdomisili bukan di wilayah

koiur,ln, di manapun mereka berada. Jadi, persoalan ini berganfung

pada apakah imam mengizinkan atau melarang hakim mengadili

perkam, karena kekuasaan tersebut (mengadili perkam) ada melalui

perintah irlarn, sehingga tersebut harus sesuai dengan

perintah imam.

PasaL Perubahan Keadaan Hakim

Pembahan keadaan hakim tidak lepas dari perubahan keadaan

hakim penrbuat surat atau hahm penerima sumt, atau perubahan

keadaan keduaduanya secara bersamaan. Jadi, ;ika keadaan hakim

pernbuat srmt berubah misalnga akibat meninggal dunia atau akibat

pernecabn, setelah dia membtrat sumt dan dia telah menunjuk saksi atas

dirinln, rnala perubahan keadaan tersebut tidak mengurangi keabsahan

sumt temsebut, dan bagi tnkim lrang tnana sumt tersebut datang

kepadanya wajib meneriman3la, dan melalsanakan perintahnya, baik

ifu berubah sebelum sumt keluar dari tangannya atau

setelah kelmr dari tangannya.

Dernikian Imam Syafi'i berpendapat. Abu Hanifah berpendapat,

"Dalam dua keadaan tersebut, zumt perintah hakim fidak harus

dilaksanakan."

Abu Yusuf berpendapat, "Jika dia meninggal dunia sebelum

surat keluar dari tangannya, maka tidak harus melaksanakan perintah

surat tersebut, sedangkan jika dia meninggal dunia setelah surat tersebut

keluar dari tangannya, maka perintah sumt tersebut harus dilaksanakan.

Karena surat perintah hakim posisinya sama seperti persaksian

atas persaksian yang lain, karena dia memindahkan persaksian dua saksi

qtama, jadi tatkala dia meninggal sebelum sumt tersebut sampai, maka
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surat tersebut posisinya seperti kematian dua saksi kedua sebelum

mereka berdua memberikan kesaksian."

Menurut kami, aspek yang menjadi pegangan dalam masalah

surat perintah hakim ini adalah dua saksi yang bersaksi di depan hakim,

dan mereka masih hidup, sehingga .suratnya wajib diterima,

sebagaimana kalau hakim tersebut belum meninggal dunia.

Alasan lain, jika surat hakim tersebut berhubungan dengan

putusan hukum yang telah dia tetapkan, maka putusannya tidak batal

akibat kematian dan pemecatannya.. Sedangkan jika surat tersebut

berhubungan dengan pembuktian di depannya melalui persaksian, maka

dia adalah saksi utama, dan dua orang yang bersaksi di depannya adalah

saksi kedua, dan persaksian kedua tidak batal akibat kematian saksi

utama. Argumentasi yang telah mereka kemukakan justru mementahkan

pendapat mereka sendiri, karena hakim telah menunjuk saksi atas

dirinSn, dan kedua saksinya hendak bersaksi di depan hakim yang

menerima surat tersebut atas perbuatan dirinya, dan mereka berdua

masih hidup, dan mereka berdua berstafus saksi kedua, dan kematian

hakim tidak menghalangi mereka untuk memberikan kesaksian, jadi

kematian hakim tersebut tidak menghalangi penerimaan persaksian

tersebut, sama seperti kematian dua saksi utama.

Jika keadaannya benrbah akibat perbuatan fasik sebelum

perkara diadili berdasarkan suratrya, maka tidak boleh mengadili

perkara berdasarkan surat tersebut, karena putusan hukum yang

ditetapkannya setelah dia dinyatakan fasik tidak mencukupi, maka

dernikian pula tidak boleh mengadili perkara berdasarkan suratnya.

Alasan lain, tidak bembahnya sifat adil dua saksi utama adalah

persTamtan sahnya sebuah pufusan hukum berdasarkan pertimbangan

dua saksi kedua, maka dernihan juga tidak berubahnya sifat adil hakim,

karena hakim tersebut posisinya seperti dua saksi utama.
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Jadi, jika hakim melakukan perbuatan fasik sesudah perkara

diadili berdasarkan suratuiya, maka putusan hukum tersebut tidak ikut

berubah, sebagaimana kalau dia telah mengadili perkara, kemudian dia

te$ukti fasik, rnaka kefasikan tersebut tidak membatalkan sexnu.r

pufusan hukum Snng telah ditetapkannya, setnacam inilah masalah yang

ada dalam pembahasan ini.

Sedangkan jika keadaan hakim yang menerima surat tersebut

berubah apapun keadaannya, seperti kematian, pemecatan atau

kefasikan, maka bagi siapapun yang mana surat tersebut datang

kepadanya, yakni orang png menggantikan posisi hakim tersebut boleh

menerimanya dan melaksanakan perintah surat tersebut- Demikian Al

Hasan berpendapat.

Diriwayatkan darinya, "BahwasanSra hakim Kufah pemah

berkirim sumt kepada lyas bin Mu'awiyah hakim Bashrah, dia membuat

sepucuk surat, lalu sumt tersebut datang, tempta dia telah dicopot, dan

Al Hasan memegang jabatan hakim tersebut, lalu dia melaksanakan

perintah surat tersebut. "

Demikian Imam Syaf i berpendapat. Abu Hanifah berpendapat,

"Surat hakim tersebut tidak harus dilaksanakan perintahnya, karena

sumt hakim tersebut posisinya sama seperti persaksian atas persaksian

png lain di depan hakim yang menerima surat, dan tatkala kedua saksi

tersebut telah bersaksi di depan hakim tersebut, maka tidak boleh

mengadili perkam berdasarkan keterangan dua saksi tersebut kecuali

hakim itu sendiri."

Menurut kami, aspek yang menjadi pegangan adalah persaksian

dua saksi terkait pufusan hukum yang pertama, atau adanya persaksian

di depan hakim, dan mereka berdua telah bersaksi di depan hakim

kedua, sehingga surat tersebut.waiib diterima, seperti hakim pertama.
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Pemyataan mereka "bahwasanSa surat tersebut adalah

persaksian di depan hakirn yang telah meninggal", tidak benar, karena

hakim yang membuat surat bukan hakim kedua (pengganti), kalau dia

hakim kedua, maka surafurya sendiri tidak dapat diterima, tetapi yang

menjadi bagian (dari hakim yang membuat sumt) adalah dua saksi yang

telah bersaksi di depannya, dan mereka berdua telah memberikan

kesaksian di depan hakim yang baru.

Kalau surat tersebut hilang, lalu kedua saksi bersaksi mengenai

surat di depan hakim yang menerima surat tersebut, maka hakim

tersebut harus menerima (kesaksian surat yang hilang tersebut). Jadi hal

ini membuktikan bahwa aspek png menjadi bahan pertimbangan

adalah kesaksian dua orang saksi bukan surat temsebut.

Kesimpulan Qryas dari ketemngan yang telah kami kemukakan

adalah, kalau dua orang saksi membawa sumt kepada selain hakim yang

berhak menerima surat tersebut di saat dia dalam keadaan hidup, dan

mereka berdua bersaksi di depannya, rnaka dia harus melaksanakan

perintah surat tersebut, sesuai dengan ketentuan yang telah kami
jelaskan.

Jika hakim yang menerima surat adalah pengganti hakim yang

membuat surat, lalu hakim png membuat sumt meninggal dunia atau

dipecat maka hakim lnng menerima surat tersebut menjadi terpecat

dari jabatannya, karena dia berposisi sebagai pengganti hakim yang

membuat surat, sehingga dia ikut terpcat dari jabatannya akibat

pemecatan atau kematiann5a, sama seperti pam pejabat yang menjadi

bawahannya yang ditunjuk oleh dirinya.

Sebagian para mujtahid ma&hab S!,afi'i berpendapat, "Hakim

penggantinya tidak ikut terpecat dari jabatannya, sebagaimana tidak

terpecatrya hakim utama akibat meninggalryTa imam, tidak pula akibat

pemizcatannya."
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Menurut kami, masaiah rni sesuai dengan apa yang telah kami

kernukakan, hakim pembuat sumt ifu bertda dengan imam, karena

imam menetapkan dan mengangkat hakim dan pejabat pemerintah di

bawahnya meunkili kaum muslimil, iadi jabatan yang telah

ditetapkannya untuk orng lain fidak hilang, sebagaimana kalau wali

dalam akad nikah meninggal, maka pernikahan tersebut tidak batal.

Oleh sebab itu, imam fidak boleh memecat seorang hakim ketika

keadaannya tidak berubah. Dan hakim yang menerima surat dari hakim

pernbuat surat tidak terpecat dai jabatannSn kefika imam mernecat

hakim pembuat surat. Berteda derrgan pengganti hakim, karena

kevuenangan hakim yang diserahkan pada dirinlp sah sebagai pengganti

darinya, sehingga hakim memiliki keurenangan menlecatrya

Alasan 
'lain, 

kalau hahm terpecat dari jabatannyn akibat

meninggalnya imam, pasti bahaya Sang mertrgikan akan menimpa kaum

muslimin, karena hal itu dapat menyebabkan pemecatan selnua hakim

di semua daemh kaum muslimin dan sQumlah penegakan hukum

menjadi terhenti, dan jika terbukti bahwasangra dia tidak terperat dari

jabatan hakim, maka dia tidak boleh menerima surat tersebut, karena

pada saat surat datang dia tidak lagi berstafus sebagai hakim.

L876 Masalah: Abu Al Qasim berkata: Terjemahan

bahasa orang asing yang mengaiukan perkaranya kepada

hakim jika dia fidak memahami bahasanya fidak dapat

diterima kecuali bersumber dari dua orang adil lpng
memahami bahasanya.

Maksud pemyataannya secam garis besar adalah, tatkala dua

orang asing atau orang aping dan omng arab mengajukan perkam

mereka kepada hakim kefurunan arab, maka harus mendatangkan
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penerjemah bahasa mereka berdua, dan terjemahan bahasa tersebut .

tidak dapat diterima kecuali bersumber dari dua orang yang adil.

Demikian lmam Syaf i berpendapat. Dari Ahmad diriwayatkan

pendapat lain yang berbeda, "Terjernahan bahasa dapat diterima dari

satu orang". Ini adalah pendapat pilihan Abu Bakar Abdul Aziz, Ibnu Al

Mundzir dan pendapat Abu Hanifah.

hnu Al Mundzir menanggapi hadits Taid bin Tsabit,

"Bahwasanya Rasulullah $ mernerintahkannya belajar fulisan Yahudi,

Zaid berkata, 'Aku membuat sumt beliau ketika beliau hendak berkirim

surat kepada mereka, dan aku membacakannya kepada beliau ketika

mereka berkirim surat."91, alasan lain terjemahan bahasa ifu tidak

memerlukan pemyataan persaksian, sehingga safu orang sudah

mencukupi, sama seperti menyampaikan informasi tentang sejumlah

kepercayaan.

. Menurut kami, terjemahan ifu adalah pengalihan sesuatu yang

samar bagi hakim kepada penerjemah, dalam perkara

berhubungan dengan kedua pihak yang berselisih, sehingga

masalah terjemahan bahasa ini harus lebih dari safu orang sama seperti

persaksian. Terjernahan bahasa berbeda dengan penyampaian informasi

tentang sejumlah kepercalnan, karena ia tidak ada kaitannya dengan

kedua pihak yang berselisih.

Kami tidak dapat menerima kalau dalam penerjernahan bahasa

ini tidak memerlukan pemlntaan persaksian. Alasan lain, sesuafu ];ang

tidak terpahami oleh hakim, keberadaannya di hadapannya dianggap

tidak ada keterkaitan dengan kedua belah pihak Snng berselisih, sama

seperti mengalihkan pengakuan kepada hakim di luar persidangann5n,

91 Al Bukhari meriwaptkannla dalam pembahasan hukum bab .f Tarjamatul
Hakim (L3/ 7 L95/ Fathul hrti.

yang

dalam
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tidak dapat diterima kecrrali dari dua orang saksi. Demikian juga dalam

masalah terjemahan ini.

Jadi, berdasarkan keterangan ini, terjernahan bahasa adalah

persaksian yang mernerlukan persyaratan lebih dari safu orang dan sifat

adil. Dalam terjernahan bahasa ini perlu mempertimbangkan sejurnlah

persyaratan yang dipertimbangkan dalam persaksian atas pengakuan

yang berkaitan dengan hak tersebut. Jadi, jika terjemahan bahasa itu

termasuk perkara png berkaitan dengan hudud dan qishash, maka

perqlaratan sifat merdeka dipertimbangkan di dalamnya, dan tidak

mencukupi kecuali dua saksi laki-laki. Dan jika terjemahan bahasa itu

termasuk perkam 5nng tidak berkaitan dengan perkara tersebut, maka

dicukupkan terjerrahan satu orang laki-laki dan dua orang perexnpuan,

dan tidak mempertimbangkan persyaratan sifat merdeka

Jika dahm kasus hukuman akibat berbuat zina, maka dalam

terjernahan bahasa terkait masalah ini terungkap dua pendapat para

mujtahid madzhab. Perfuma; dalam kasus ini penerjemah yatg kurang

dari empat laki-laki, merdeka serta adil, tidak mencukupi. KduE

dicukupkan dua orang penerjemah lakilaki, berdasarkan kedua riwayat

yang berhubungan dengan persaksian atas pengakuan yang berkaitan

dengan hak tersebut, pemyataan persalsian dalam masalah ini menjadi

aspek yang dipertimbangkan, karena terjemahan itu adalah persaksian.

Jika kita memilih pendapat, "Dicukupkan satu orang

penerjemah", maka dia harus memiliki iifat adil, terjemahan dari orang

kafir, dan orang fasik tidak dapat diterima. Te$emahan bahasa dari

seorang budak dapat diterima, karena dia termasuk kalangan yang

cakap memberikan kesaksian dan meriwayatkan hadits;

Abu Hanifah berpendapat, "Terjemahan bahasa dari seorang

budak tidak dapat diterima, \arena dia termasuk kalangan yang cakap

memberikan kesaksian. "
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Menurut kami, terjemahan bahasa itu adalah penyampaian

infoymasi yang cukup dilakukan oleh satu omng, jadi penyampaian

informasi dari seorang budak dapat diterima, sama seperti penyampaian

sejumlah informasi tentang sejumlah kepercayaan

Kami tidak dapat menerima kalau terjemahan bahasa ifu adalah

persaksian. Alasan lain, karena seoftmg budak ifu bukanlah termasuk

golongan orang yang cakap memberikan kesaksian, dan pemyataan

persaksian tidak menjadi bahan pertimbangan dalam terjemahdn bahasa

ini, sama seperti meriwalntkan hadits.

Berdasarkan kaidah ini, maka sudah sepafutrya terjemahan dari

seoftmg perempuan dapat diterima, jika dia termasuk golongan 5nng
memiliki sifat adil, karena riwaSat 3nng disampaikann5n dapat diterima.

- Pasal: Ketenfuan lpng berlaku dalam masalah
pemberitahuan perkara, surat-menyurat, penilaian cacat dan
adiln5;a saksi, sama sepefi ketenfuan yang berlaku dalam
terjemahan bahasa, perbedaan pendapat Snng terjadi di dalamnp
sanur seperti perbedaan pendapat yang terjadi dalam masalah

terjernahan bahasa. Asy.$;arif Abu Ja'far dan Abu Al l&aththab telah

menuturkan. Dan karni telah tentang panilaian cacat dan

adilrya saksi dalam pembatnsan terrdahulu.

1877 Masalah: Abu Al Qasim berkata: Tatkala
seoftrng hakim telah dipecat, lalu dia memberikan
pernyataan, 'Aku telah memuhrskan perkara pada saat aku
masih berkuasa dengan menetapkan si fulan berhak
mendapatkan hak 3nng waiib bagr si fulan agar
melaksanakannyra, maka pemyataannln dapat diterima dan
kewajiban tersebut harus segera dieksekusi
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Demikian Ishaq berpendapat. Abu Al Khaththab berpendapat,

"Ada kemungkinan pemlntaannyra tersebut tdak dapat diterima."

Pern5ntaan Al Qadhi yang berhubgngan dengan furunan rnasalah ini

memberikan indikasi bahurasanya P€rnl6taannya terkait rnasalah ini

tidak dapat diterima. Ini adalah pendapat mayoritas fuqahu. Karena

oftmg yang fidak berwenang mernufuskan perkara, fidak berhak

mernberikan pernyataan terkait putusan hukum tersebut. Sama seperti

seseorang yang mengaku telah mernerdekakan seorang budak setelah

dia menjualnya.

Kernudian para fuqaha berbeda pendapat, Al Auza'i, hnu Al

Mundzir dan Ibnu Abi Laila menSntakan, "Pemyataan hakim yang telah

dipecat, posisinya sama seperti keterangan sal$i, jika dia memriliki satu

omng saksi lain (selain dirinlp), rnaka pemyataannya tersebrrt dapat

diterima."

Kalangan rasionalis menlntakan, "Tdak dapat diterirna kecuali

dua saksi selain dirin5ra,- 3nng mernb€rikan kesaksian terkait masalah

putusan hukum tersebut.", ini pendapat yang tampak dari'madzhab

Syaf i. karena persaksian atas perbuatannya sendiri tidak dapat

diterima.

Menurut kami, bahwasanp kalau hakim berkirim sumt kepada'

hakim lain, kemudian dia dipecat, dan sumt itu tiba setelah pernecatan

dirinya, maka hakim yang menerima sumt harus menerima surafo.tya

setelah terjadi pemecatan atas hakim pembuat surat, maka dernikian

pula dalam masalah pemptaan tentang pufusan hukum 5nng telah

on""oT: 
hin. dia telah menyampaikan informasi tentang putusan

hukum yang telah ditetapkannya, dan dia tidak dicurigai melakukan

kebohongan, maka pemptaannln tersebut wajib diter.ima, sama seperti

sdat dia masih berkuasa.
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Pasal: Sedangkan jika dia memberikan pemyataan
pada saat dia masih berkuasa, "Aku telah menetapkan si fulan

berhak mendapatkan hak ini", maka pemyataannya dapat diterima, baik

dia menyatakan, "Aku telah mengadilinya berdasarkan pertimbangan

dua saksi yang adil" atau dia men5atakan, "Aku telah mendengar saksi

png dimilikinya dan aku mengetahui sifat adil mereka", atau dia

men5ntakan, "Aku mengadilinya sebab pihak tergugat menolak untuk

bersumpah", atau dia menSntakan, "Si fulan telah memberikan

pernptaan di depanku bahwa si fulan itu perrilik hak tersebut, lalu aku

menetiapkann5n.'

Demikian Abu Hanifah, Slnfi'i dan Abu Yusuf berpendapat.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan, "Pemgataannya tidak

dapat diterima sampai dengan safu orang lelaki 5nng adil bersaksi

bersamanya, karena di dalam pem5rataan ini mengandung penyampaian

informasi terkait hak tertentu yang vrnjib bagi pihak lain

melaksanakannya. Jadi pemlntaan safu orang tidak dapat diterima,

sama seperti persaksian.

Menurut kami, bahvuasanln dia telah menetapkan putusan

hul$rn, sehingga dia merniliki kanrenangan mernberikan pem5ntaan

(pengalman) terkait pufusan hukum tersebut. Sama seperti kasus

seorcmg suami kefika dia mernberikan infornrasi terkait perceraian, atau

seorang majikan kefika dia memberikan informasi terkait pembebasan

budak.

Alasan lain, kalau dia mernberikan informasi bahwasanya dia

melihat ini dan ifu, lalu dia menetapkan putusan hukum terkait perkara

tersebut, maka informasi itu dapat diterirna. Maka demikian pula dalam

masalah ini.

Pemyataan hakim berbeda dengan persaksian, karena seorang

salGi fidak memiliki kalenangan menetapkan putusan hukum terkait
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kasus yang telah dia sampaikan. Jadi, jika dia memberikan pemyataan,

'Aku telah memufuskan perkara berdasarkan pengetahuanku, akibat

(pih* tergugat) menolak unfuk bersumpah, atau berdasarkan

keterangan satu omng saksi dan sumpah (penggugat) dalam kasus Srang

berhubungan dengan persoalan keka5aan.", maka pemyataannya

tersebut juga dapat diterima.

Imam Syafi'i berpendapat, "PernSlataann5n dalam masalah

mengadili perkam akibat (pihak tergugat) menolak untuk bersumpah,

tidak dapat diterima. Pem5rataanq;a, 'Aku telah menrufuskan perkara

berdasarkan pengetahtnnku', mengikuti dua pendapat yang

mernbolehkan mengadili perkara berdasarkan pengetahuannya, karena

dia tidak memiliki kerr,renangan mernutuskan perkam berdasarkan hal

tersebut, maka dia tidak memiliki kerrrenangan memberikan pemptaan

(pengakuan) terkait putusan hukum."

Menurut kami, bahwasanp hakim tersebut memberikan

informasi terkait putusan hukum ynng berhubungan dengan suafu kasus

png kalau dia mengadilinSn, maka pufusannya memiliki kekuatan

hukum tetap, sehinggiperqntaanqn terkait pufusan hukum tersebut

wajib diterima, seperti contoh-contoh kasus png telah dikernukakan.

Alasan lain, dia mernberikan informasi terkait pufusan

tersebut di wilayah kerjanln, rnaka informpsi 1nng disampaikannln

harus diterima, geperti pufusan hukum 1png dia serahkan kepada orang

lain unfuk mengeksekusinya.

Alasan lain, hakim k€trka hendak mengambil kepufusan terkait

suafu masaluh, y*g Inana mekanisme ijtihud dapat dibenarkan dalam

menjawab masalah tersebut, maka pernbatalan pufusan hukum yang

telah diambilnya tidak dapat dibenarkan, kepada selain hakim wajib

mengeksekusi dan mdaksanakan putusan hakim tersebut, sehingga

putr.rsan hukum melalui prosedur Ufihad tersebut, posisinSn sarna seperti
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pufusan hukum berdasarkan saksi yang adil, dan kami tidak dapat

menerima pendapat yang telah dia (Asy-Sdi'i) kemukakan.

Jika hakim memberikan perryataan, "Aku telah memufuskan si

firlan berhak mendapatkan hak ini yang unjib bagi si fulan unfuk

melaksanakannya", dan dia tidak pemah menyinggung bukti yang

menjadi pertimbangan putusan hukumnyn tersebut, baik itu saksi

maupun bukti lainnya, maka pernlntaannyn tersebut harus diterima.

Inilah yang tampak dari pernasalahan yang dikanukakan Al I&iraqi.

Karena dia tidak pemah merryinggung alasan yang menjadi bahan

pertimbangan dalam penetapan putusan hukum tersebut.

Hal itu dapat dimaklumi karena hakim tatkala tidak mernutuskan

perkara dengan hukum yang rnana mekanisme Uhtad di dalamnya dapat

dibenarkan, putusan harus diterirna, dan keputusan hukum

tersebut, posisinya sama seperti putusan hukum yang telah menjadi

ijma'ulama

Pasal: Jika haldm memberikan informasi terkait
putusan hukumnya di luar wilatph kerianya, maka indikasi yrang

tampak dari pemyataan Al l{hiraqi, bahwasanp tersebut

dapat diterima dan informasinSp bersifat mengikat. Karena tatkala

pemyataannln terkait pufusan hukum yang telah ditetapkanryn sesudah

terjadi pemecatan dan kehilangan kelnmsaanrya secam total dapat

diterima, lebih-lebih jika pernyataan itu disampaikan tatkala dia masih

memiliki kekuasaan mengadili perkara png terjadi di luar wilayah

kerianfn.

Al Qadhi berpendapat, "Pemlntaannya tersebut tidak dapat

diterima", dia menganalogikannya dengan rrnsalah, "Kalau dua omng

hakim berkumpul di luar wihlrah kerja mereka, contohnSn hakim

Damaskus dan hakim Mesir, mereka berkumpul di Baiful Maqdis, Ialu
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salah seorang dari mereka memberikan informasi kepada hakim lain

tentang pufusan yang telah ditetapkannya, atau persaksian yang

berlangsung di depannya, maka salah seorang dari mereka tidak boleh

menerima pemyataan temannya.

Stafus mereka seperti dua omng saksi, yang mana salah seorang

dari mereka memberikan informasi kepada hakim lain tentang pufusan

yang dimilikinya, dan dia fidak dibolehkan mengadili perkara tersebut

tatkala dia telah kembali pulang ke wilaph kerjanya, karena informasi

tersebut adalah informasi dari seseorang Snng bukan berstafus hakim di
wila3nh tempat dia bekeria."

Jika mereka sexnua berada di wilayah kerja salah seorang dari

mereka, misalnya mereka berkumpul di Damaskus, maka hakim

Damaskus fidak boleh melaksanakan putusan hukum lang telah

disampaikan oleh hakim Mesir, karena dia memberikan informasi terkait
pufusan hukum tersebut di luar wilayah kerianya.

Apakah hakim Mesir boleh melaksanakan putusan hukum yang

disampaikan hakim Damaskus kefika dia telah kernbali pulang i<e Mesir?

Dalam masalah ini ada dua pendapat pam mujtahid madzhab, sesuai

dengan ker,,trenangan yang dimiliki hakim, apakah hakim berwenang

mengadili perkam berdasarkan pengetahuannya? Ada dua pendapat,

karena hakim Damaskus memberikan informasi kepadan5ra terkait

putusan hukum yang terlrdi di wilaSnh kerjanya. Madzhab SSpfi'i dalam

masalah ini sama seperti pendapat Al Qadhi dalam kasus ini.

PasaL Tatkala imam telah mengangkat seor.rng
haldm, kemudian dia meninggal dunia, maka hakim tersebut
fidak terpecat dari jabatannya, karena para khalifah .g pemah

mengangkat para hakim pada.masa pemerintahan mereka, lalg mereka

tidak terpecat dari jabatanqa akibat kematian mereka (pam lfialifah).
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Alasan lain, pemecatan hakim akibat kematian imam
menyimpan bahaya yang menimpa kaum muslimin, karena nqJara

menjadi kosong dari para hakim, dan penegakan hukum kaum muslimin
menjadi vakum sampai imam kedua kembali mengangkat hakim. Dan
kevakuman penegakan hukum jelas menyimpan bahaya yang amat

besar. Demikian juga hakim tidak terpecat ketika imam tersebut dipecat,

sesuai dengan keterangan yang telah kami kemukakan.

Sedangkan jika imam yang mengangkatnya atau imam lain

memecafurya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat para mujtahid

madzhab.

Pertama hakim tidak terpecat. Ini adalah pendapat ma&hab
syafi'i, karena imam mengangkatrln unhrk kepentingan kaum muslimin,
jadi dia tidak merniliki ker,venangan memecatrgra, selama dia masih

memiliki perilaku yang lurus. sama seperti kasus kalau dia telah

mengawinkan anak perempuannlra, maka dia tidak merniliki
kevuenangan membatalkan ikatan perkawinan tersebut.

Kdu4 imam memiliki kalenangan memecatnya. Ini dikuatkan
dengan keterangan yang telah diriwayatkan dari umar 4s, "Bahwasanya

dia berkata, 'Aku akan benar-benar memecat Abu Maryam92, dan aku

akan mengangkat seseomng, lrang mana tatkala orang yang

menyimpang dari jalan yang benar melihatnya, maka dia akan

menjauhinya (maksudnya takut kepadanla)', lalu dia mernecaturya dari
jabatan hakim Bashrah, dan mengangkat Ka'ab bin Suwar
menggantikan posisinya. "

Dan Ali rg pemah mengangkat Abu Al Aswas, kemudian dia

mernecahrya, lantas dia bertanya, "Mengapa engkau memecatku,

padahal aku tidak pemah berkhianat dan tidak pula berbuat zina?" lalu

e2 lyas bin Shahih bin Mahrasy Al Hanafi. U}nt Abanrt eudhat(l/ 269).
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Ali menjawab, "sesungguhnya aku melihat perkataanmu terlalu keras di

hadapan kedua pihak yang berselisih."93.

Alasan lain, imam memiliki kewenangan memecat para gubemur

dan walikotanya yang berkuasa di sejumlah daerah, maka demikian juga

jabatan hakim 5nng diangkakrya.

Umar selalu mempunyai kebiji<an mengangkat sekaligus

mernberhentikan pejabat. Dia pemah memberhentikan Syurahbil bin

Hasanah dari jabatannya sebagai walikota Syam, dan mengangkat

Murawiph bin Abi Sufipn, lalu Syumhbil bertan5a padanya, "Apakah

karena takut, yang menyebabkan fuan memberhentikanku, atau karena

perbuatan khianat?", Umar menjawab, "$emuanya tidak benar, tetapi

aku menginginkan seseoftmg yang lebih kuat dibanding orang lain".

Umar memberhentikan Khalid bin Walid dan mengangkat Abu

Ubaidah. Dan Umar kerap mengangkat sebagian pejabat yang

berwenang mengadili perkara (yudikatifl merangkap jabatan kepala

pemerintahan (eksekutifl. Umar pemah mengangkat Abu Musa sebagai

hakim dan kepala. pernerintahan di Bashrah, kemudian Umar

memberherrtikan mereka, dan peiabat ynng tidak diberhentikannp,

maka setelah masa pemerintahan Umar berakhir Utsman

memberhentikannya kecuali segelintir orang dari mereka.

Jadi, lebih-lebih pemberhentian seotang hakim. Berbeda dengan

pemberhentian hakim akibat kematian imam yang mengangkatrya, atau

akibat pemecatannya, karena pemecatannya menyimpan bahaya.

Sedangkan dalam kasus pemberhentian hakim oleh imam yang

mengangkatrya atau imam yang lain, ini tidak ada bahaya sama sekali,

karena imam fidak akan memberhentikan seorang hakim sampai

dengan dia mengangkat hakim lain yang menggantikan posisinya.

e3 Uhat Inn' At Ghalil (8/ 334/ 2612), AsyS5nikh berkata, aku tidak
mengetahui sanad png menjadi pegangannya.
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Oleh karena itu, seorang walikota tidak terpecat akibat kematian

imam dan terpecat akibat imam memecatrya. Abu Al Khaththab telah

menufurkan bahwa dalam masalah pemecatan hakim akibat kematian

juga ada dua pendapat para mujtahid madzhab. Yang pertama, insya

Allah &, seperti keterangan yang telah kami kemukakan.

Sedangkan jika keadaan hakirn berubah akibat terbukti

melakukan perbuatan fasik, kehilangan akal, atau sakit, yang mencegah

dia unfuk mengadili perkara, atau sebagian persyaratan 5nng dimilikinya

hilang, maka dia otomatis terpecat akibat ifu semua, dan tenfunSn

menjadi kauajiban imam unfuk memecatrSTa.

Pas,al: Imam berhak mengangkat pepbat lnng
berwenang mengadili perkara (kekuasaan yudikatifl di
ibukota yang menjadi tempat tinggalnf maupun daerah
lainn5n. Karena Nabi $ pemah mengangkat Umar bin Al Khaththab

sebagai hakim94, dan beliau juga pemah mengangkat Ali dan Mu'adz

sebagai hakim.

Utsman bin Affan pemah berkata kepada hnu Umar,

"Sesungguhnya ayahmu selalu memuhrskan perkam, dan dia lebih baik

dibanding kamu", hnu Umar berkata, 'Sesungguhnp aphku selalu

mernutuskan perkara, dan jika dia menghadapi kesulitan dalam

mernecahkan suafu perkam, maka beliau bertanya kepada Rasulullah *t
tentang perkara tersebut." (HR. Urnar bin Spbbah dalam htab Qudhatil

Bashnhl.

Sa'id telah meriwayatkan dalam Sunan karyanya, dari Amru bin

Al Ash, dia berkata, "Dua pihak png berselisih datang menemui

Rasulullah $, lantas beliau berkata padaku, 'Hai Amru adili perselisihan

% I-ihat Akhbarul Qdlntkar!,a Wah' G/ 105).
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di antam mereka berdua', aku berkata, 'Engkau lebih berhak melakukan

hal tersebut dibandingku, wahai Rasulullah', beliau bersabda, 'Jika kamu

mengambil puhsan Wng tepat di ankm mereka, maka kamu

mendapatkan sepuluh kali lipat kehaiikan, dan jika mengambil pufusan

yang keliru, maka kamu mendaptlan afu kebajikan."95. Keterangan

senrpa telah diriwayatkan dari Uqbah bin Amir.

Alasan lain, imam sibuk dengan aktfitas yang amat banyak,

yang berhubungan dengan kepentingan kaum muslimin, jadi tidak

memiliki kesempatan yang baryak unfuk mengadili perkara di antara

mereka.

Lalu tatkala imam mengangkat seorang hakim, maka dianjurkan

menugaskan hakim untuk mengangkat hakim pengganti, karena hakim

kadang membutuhkan hal tersebut. lalu tatkala imam mengizinkan

hakim untuk mengangkat hakim pengganti, maka hakim boleh

melaksanakannya, yang menurut sepengetahuan kami tdak ada

perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Jika imam melamngn5n unfuk mengangkat hakim pengganti,

maka dia tidak boleh mengangkat hakim pengganti, karena kekuasaan

yang dimilikinya atas izin imam, sehingga dia tidak boleh melaksanakan

hal grang rrrana imam melarangn5ra, sarn r seperti seorang wakil.

Jika imarn memberikan rnutlak kepada hakim, maka

dia boleh mengangkat hakim pengganti. Namun ada kemungkinan dia

fidak boleh melakukan hal tersebut. Alasan lain, hakim dalam

melaksanakan fugasnya hanrs sesuai dengan izin yang diberikan.

Sehingga, dia tidak boleh melaksanakan perkara yang mana imam tidak

pemah mengizinkannya, sama seperti seoftmg wakil.

95 Alxnad meriwayatkanqp dalam Mtsmd karyanya, Al Hakim dalan, Al
Musbdnk 14/ 881, dan dia berkata, "sarndnyra slmhih, namun Al Bukhari dan
Mtslim tidak pemah mempublikasikanrlp dengan narasi semacam ini", Adz-
Dzahabi dan Ad-Daruquthi 14/ 2O3l sepakat dengannya.
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Para mujtahid madzhab Syafi'i memiliki dua pendapat dalam

masalah ini. Pertama: fujuan mengadili perkara adalah memuhrskan

perselisihan di antara kedua pihak yang bersdisih-

Jika demikian, tatkala seomng h"L- telah "melaksanakannya

baik oleh dirinya sendiri atau selain dirinya, maka hal tersebut telah

mencukupi, sebagaimana kalau imam mengizinkannya, dan pelimpahan

kalenangan mengadili perkara tersebut berbeda dengan penunjukan

wakil, karena seorang imam melimpahkan kev,renangan mengadili

perkara unfuk kepentingan kaum muslimin, bukan unfuk dirinya sendiri,

berbeda dengan penunjukan wakil.

Jadi, jika hakim menunjuk hakim pengganti dalam

melaksanakan tugas yang fidak boleh dilimpahkan kepada hakim

pengganti, maka seperti hukum seseorang yang tidak pemah

diangkat sebagai hakim.

Pasal: Imam boleh melimpahkan kewenangan kepada

hakim unfuk mengadili perkara secara umum di wilayah
kerja yang terbatas. Jika dernikian, maka imam boleh melimpahkan

kouuenangan kepadanya unfuk mengadili sernua perkara hukum di

daerah tertenfu. Jadi, kau.renangannSa mengadili perkam meliputi

penduduk yang tinggal menetap di daerah tersebut dan siapa saja yang

datang ke daerah tersebut, pkni omng-omng 5rang bukan penduduk

daemh tersebut.

Imam boleh melimpahkan kanrenangannlp kepada hakim unfuk

mengadili perkara tertenfu, di wilaph keria yang tidak terbatas,

sehingga imam harus men5ratakan, "Aku melimpahkan fugas kepadamu

khusus unfuk mengadili perkam keagamaan, di semua wilayah yang

menjadi kekuasaanku."
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Imam boleh melimpahkan karuenangannya kepada hakim unfuk

mengadili kekayaan dengan jumlah tertanfu, contohnya dia mengatakan,

'lAdililah perkara yang berhubungan dengan kekayaan Snng berjumlah

seratus lalu di bawqh semfus.", jadi dh tidak merniliki ketuenangan

mengadili kekayaan yang jumlahn!,a melebihi seratus.

Imam boleh melimpahkan kar,reriangan kepada hakim unfuk

melaksanakan fugas mengadili perkara secara umurn di wila5nh kerja

ynng terbatas, dan fugas mengadili yang terbatas di wila3nh kerja

tertenfu.

Irnam boleh mengangkat dua omng hakirn dan atau tiga hakim

di safu daerah, yang mana imam melimpahkan safu kanrenangan untuk

rrnsing-masing haldm, misahryp irnarn melimpahkan we\rr€nang

mengadili masalah akad nilah kepada sahh seorang dari mereka, hakim

yang lain mengadili perkara lpng dengan urusan

kepercayaan, dan hakim 3ang lain mengadili perkara 3ang
berhubungan dengan rnasalah pertarntran

Irrnm boleh melimpatrkan kewenangan mengadili perlora secara

urnurn kepada masingmasing dari meneka di stnfu kaunsan dari

sejumlah kawasan daerah tersebut. l-alu, jika imam melimpatrkan safu

kepada dua hakim atau lebih, di satu wila!,ah kerF, rnaka

dalam rTlasalah ini ada dua pendapat para muitahid rnadzhab.

Pqhrn4 pelimpahan w€ penang serncam itu fidak dibolehlon.

Abu Al Khaththab telah memilih pendapat ini. Dan pemyataan ini

adalah salah satu dari dua pendapat pam mujtahid madzhab Sgnfi'i.

Karena hal ini mengakibatkan pengambilan putusan hukum dan

penyelesaian perselisihan menjadi terhenti, karena kedua hakim tersebut

berbeda dalam melakukan ijthad, dan. kesimpulan hukum !/ang

d[pkininya berbeda satu sama lain.
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Kdua; pelimpahan we\ renang serncam ifu dibolehkan. Ini

adalah pendapat Abu Hanifah, dan ini pendapat yang ashah, insya Allah

S, karena hakim boleh mengangkat hakim pengganti di daerah yang

menjadi wilayah kerjanya, sehingga di wilayah keria tersebut terdapat

dua hakim, oleh sebab itu di safu wilayah keria tersebut boleh terdapat

dua hakim utama.

Alasan lain kekuasaan yudikatif itu tujmnnSra adalah

memufuskan perselisihan dan memberikan sr.rahr hak terhadap
perndiknSn. Dan tujuan ini telah tercapai, karya hakim pengganti

menyerupai hakim utama. Alasan lain, hakim boleh mengangkat dua

hakim pengganti dalam melaksanakan safu kar,renangan, apalagi imam,

karena pelimpahan kalenangan dari imam sangat kuat kedudukannya-

Pemyataan pam muitahid madzhab SSnfi'i, "pelimpahan safu

kerr.renangan terhadap dua hakim atau lebih akan mengakibatkan
pengambilan putusan hukum menjadi terhenti" tidak benar, karena

setiap hakim mengadili perkara di antam kedua pihak yang berselisih

melalui ijtihadnya unfuk mencapai tujuan tersebut, dan hakim lain tidak
boleh menentang hasil ijtihadrya dan fidak bol€h membatalkan

kepufusann5n dalam meniawab rnasalah png bertentangan dengan

iitihadryn.

Pasal: Tatkala imam memberikan pernyrataan, "Siapa

lpng memeriksa perkara hukum lpng berasal dari si fulan
dan si fulan, maka aku melimpahlon kewenangan mengadili
perkara tersebut kepadanSra", maka pelimpahan
kewenangan terhadap oftmg lnng memeriksa perkara
tersebut fidak sah- Karena dia menggantungkan pelimpahan

kou.renangan tersebut dengan syarat tertentu, dan srdah bamng tenfu
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karenangan mengadili perkara tersebut tidak dimiliki oleh salah seomng

dari mereka.

Namun, ada kemungkinan pelimpahan ker,venangan mengadili

perkara terhadap orang yang memeriksa perkara tersebut sah. Karena

Nabi $ bersaMa, "Panglima peftng l<alian adalah hid, lalu jika dia

terbunuh, maka panglima petzng kaliar adalah Ja'far, lalu jika dia

terbunuh, maka panglima pemng kalian adalah Abdullah bin Rar4/ahah."

Jadi, beliau mengganfungkan kar.renangan menjadi panglima

perang dengan syarat tertenfu, maka demikian juga dengan katenangan

mengadili perkara.

Jika imam memberikan pemyataan, "Aku mengangkat si fulan

dan si fulan, maka siapapun dari mereka yang memeriksa perkara

hukum, maka dia adalah penggantiku (dalam melaksanakan

kar,renangan mengadili perkara).", kanrenangan mengadili perkam

tersebut sah bagi orang yang memeriksa perkara hukum dari mereka,

karena dia telah mernberikan ka,r.renangan mengadili perkara terhadap

mereka berdua sekaligus.

Pasal: Imam tidak boleh melimpahkan kewenangan
mengadili perkara terhadap seseorang dengan s5prat dia
memberi keputusan perkara dengan mengikuti ma&hab
tertenfu- Ini adalah madzhab Syafi'i. Dan menurut sepengetahuanku

tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Karena Allah &
berfirman, "..., Maka berilah Kepufusan (perkara) di antam manusia

dengan adil, ..." (Qs. Shaad [38]).

Dan keputusan perkara yang adil (rlaq) tentunya tidak hanya

ditemukan dalam sebuah madzhab, narnun kadang hakim menernukan

keputusan perkara yang adil di luar madzhab tersebut. Jadi, jika imam

melimpahkan werrrenang terhadapnya dengan disertai persyamtan
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tersebut, maka persyaratan tersebut batal, sedangkan dalam masalah

batalnya pelimpahan kevuenangan mengadili perkara tersebut ada dua

pendapat para mujtahid madzhab, sesuai dengan sejurnlah persyaratan

png batal dalam akad jual beli.

Pasal: Jika imam melimpahkan kewenarigan terhadap
seseorang unfuk mengangkat hakim, maka pelimpahan

weurenang tersebut dibolehkan, karena imam memiliki keurenangan

hakirn, maka dia juga merniliki kalenangan penunjukan

unkil dalam mengangkat hakim, sama seperti jual beli.

Jika imam melimpahkan karuenangan terhadapnya un(uk

mernilih hakim, maka pelimpahan wevrenang ifu dibolehkan, dan dia

fidak boleh memilih dirinya sendiri, oftmg fua maupun anaknya,

sebagaimana kalau imam mewakilkan terhadapnya dalam urusan zakat

unfuk melaksanakan fugas apapun, maka dia tidak boleh mengambil

unfuk diriryn dan memberikannya kepada kedua orang tersebut.

Ada kernungkinan dia dibolehkan merrilih mereka berdua, jika

oftmg yang pafut unfuk menerima kelnrasaan tersebut, karena

mereka berdua termasuk ke dalam orang yang mana dia diberikan

kebebasan dari imam unfuk mernilih s@ara ulnum, disamping mereka

cakap melaksanakaq tersebut, sehingga mereka menyerupai

orang lain.

Pasal: Hakim tidak dibolehkan memberi keputusan
hulum unfuk diriqn sendiri, sebagaimana dia tidak
dibolehkan memberi kesaksian unfuk dirinya sendiri. Jadi, jika

dia menghadapi persoalan hukum bersama sebagian orEu-rg, maka dia

boleh mengajukan persoalan terhadap sebagian hakim
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penggantinla atau sebagian penduduk yang berada di wilayah

kekuasaanngra

Karena Umar pemah mengajukan persoalan hukumnya bersama

Ubay terhadap 7aid, dan mengajukan persoalan hukumnya bersama

seomng lelaki Irak terhadap Syumih. Ali mengajukan persoalan

hukumnya bersama seorang kefurunan Yahudi terhadap SSrumih, dan

Utsman mengajukan persoalan hukumngra bersama Thalhah terhadap

Jubair bin Math'am.

talu jika kedtn oftmg fua hakim, anaknya atau siapa saja yang

persaksiannSn unfuknSa fidak dapat. diterima, dihadapkan pada

persoalan hukum, maka dalam masalah ini ada dua pendapat para

mujtahid madzhab. Perkma; pufusan hukum unfuknya dalam persoalan

hukum tersebut tidak boleh dilakulGn oleh dirinya, jika hakim mernberi

pufusan hukum unfuknya, maka putusan hukumnya fidak dapat

dilaksanakan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i.

Karerra persaksian hakim unhrknya, fidak dapat diterima,

sehingga putusan hukum hakim unfulqra tidak dapat dilaksanakan,

sama seperti pufusan hukum unfuk dirinya.

Kdq putusan hukumryn dapat dilaksanakan. Abu Bakar telah

memilih pendapat ini. Ini adalah pendapat Abu Yusuf, Ibnu Al Mundzir

dan Abu Tsaur..Karena putusan hukurn tersebirit.adalah putr.rsan htrkum

untuk selain dirin1;a, yang menyerupai orang lain.

Berdasarkan pendapat !,ang pertama, kefika mereka

menghadapi persoalan hukum, rnaka png memberi kepufusan perkara

di antara mereka adalah irnarn, hakirn lain atau sebagian hakim

penggantinS;a. Jadi, jika perselisihan terjadi di antam kedua omng

tuanya, kedua anaknya, atau orang ttn dan anaknya, maka dia tidak

dibolehkan mernberi putusan ili antam mereka menurut salah safu dari

dua pendapat tersebut. Karena persaksian hakim unfuk salah seorang
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dari mereka atas 57ang hin tidak dapat diterirna, sehingga dia tidak boleh
merrberi pufusan di antam mereka. sebagaimana kalau pihak yang

berselisih dengannSra adahh orang lain.

Sedangkan menurut pendapat yang lain, hakim boleh memberi
pufusan di antam mereka. Ini adalah pendapat sebagian pam mujtahid
madzhab Sgrafi'i. Karena persoalan hukum tmebut di hadapannln
memriliki kedudukan lang sanrzr. sehingga kecurigaan adanSn

keberpihakan menjadi hilang, karena mereka berdua menyertrpai orang
lain.

Pasal: Tatkala dua ormg mengajukan persoalan
hulum terhadap seseorang, lalu mereka berdua memohon
kepadanSra unfuk mernberi keputusan perkara di antara mereka, dan
mereka berdua siap menerirna kepufusannya, sementara dia termasuk
golongan yang pafut mengadili perkam, lalu dia mernberi keputusan
perkara di antam mereka, rnaka pengajuan persoalan hukum sernEr@m

itu dibolehkan, dan putr.rsan SBng diberilonn!,a mengikat mereka berdua.
Dernihan Abu Hanihh

Sernentara q,afi'i merniliki dtn pendapat. p*hn4 putusan

fidak mengilot mereka berdm keqnli mereka dapat
mgrerinn putusan hulnrn tersebut, karena putusan hukumnya'akan
bersifat mengikat jika disertai sikap menerima putusan hukum tersebut,
dan sikap menerinn ifu fidak akan ada kecrrali setelah mengetahui
putusan hukum 1ang dib€rilonq/a

Menurut karni, rnasalah tersebut sesuai dengan hadits Snng terah
diriunptkan oleh Abu slnraih, "Bahwa.Jnlra Rasulullah # b€rleta
padaqn, 'Saungalnga Allah ifulah jang manpun5ai ftnnra Al Hakam,
lalu mqr@p l<anu dimmai Abu N Hakam?, dia menjaurab,

'Sesungguhnln l<airnlil tatloh terlibat perselisihan dahm suafu perlora,
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mereka selalu menemuiku, lalu aku mernberi keputr.rcan perkam di

antam mereka, dan kedua kelompok yang berselisih menerima

keputtrsanku', beliau bertanya, 'Alangkah tidak baikn5a nama panggilan

ini, lalu siapa anak terfuamu?, dia menjawab, 'Syruraih', beliau

bersabda, 'Kamu adalah Abu Sytmih. " An-Nasa'i telah

mempublikasikannya96.

Diriwayatkan dari Nabi #, beliau bersabda, "Siap Sang

mqnberi kepufusan perkara di anbm dua omng, Wng mana mereka

bqdua dapat menerima lalu dia tidak menberi kepufuan

5nng adil di ahtam mere,l<a, maka dia samng gng dilakn21."97.

Kalau saja keputusan hukum SBng diberikannln tidak mengikat

mereka berdua, maka kecaman terhadap dirinSa ini tdak akan pemah

muncul. Alasan lain, Umar dan Ubay mengajukan persoalan hukum

mereka terhadap Zaid, Umar memperkarakan seoftmg badui amb

kepada.Suraih, sebelum dia mengangkatr5n sebagai hakim, dah Utsman

dan Thalhah mengajukan persoalan hukullya terhadap Jubair bin

Muth'Ahmad, dan mereka sernua bukan hakim.

lalu jika muncul pertarynan, "umar dan Utsman adalah kepala

pemerintahan. Jadi, tatkala mereka melimpahkan weurenang

mernufuskan perkara terhadap ses@rang, maka statusnya berubah

menlrdi hakim.", kami dapat menjawqb, "Tidak pemah diriwaftkan

dari mereka keterangan kecuali hanla rela menerima kepufusan perkam

yang diberikannya." Dengan dernikian, dia fidak secara otornatis

meniadi hakim.

% An-Nasa'i meriwayatkanryra &lamAdabul @dhatEllraHakim) (8/ 54021,
Al Bukhari dalarll. Al Adab Al tiufrid (881), Al Baihaqi As-Sumn (LO/ 1451,

sangat baik.
97 Uhat Tall<hishul Habirl4/ 2121, derganredalsi lrang sarna.
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Argu*entasi yang telah mereka kemukakan terbantahkan
dengan masalah tatkala seseorang rela dengan usaha yang dijalankan

wakilnya, usaha itu mengikafur5ra sebelum dia mengetahui usahanya.

Jika memang keputusannya bersifat mengikat, maka fidak
dibolehkan mernbatalkan kepufusannya, selama kepufusan hakim yang

memiliki kanuenangan mengadili perkam tersebut fidak dibatalkan

dengan kepufusan tersebut. Demikian Imam SSafi'i berpendapat.

Abu Hanifah berpendapat, "Hakim berhak membatalkan
kepufusannyra jika bertentangan dengan pendapat hukumnya. Karena
memberi kepufusan pakam ifu merupakan fugas resmi hakim. Jadi, dia
merniliki keurenangan mernbatalkannp, sarna seperti fugas resmi png
ditangguhkan bagi dirinya. "

Menurut kami, bahwasanya kepufusan perkam ini adalah
keputusan yang sah serta mengikat, sehingga tdak diborehkan

membatalkan kepufusan tersebut, karena keputusan 5nng bertentangan
dengan pendapat hukumnya, sama seperti keputusan seseorang yang

memiliki ka,venangan mengadili perkam.

Argumentasi 5nng telah mereka kernukakan tidak benar, sebab

keputusann5n mengikat kedua pihak Snng berselisih, lalu bagairnana
mungkin keputusan ihr dihentikan? Kalau menumg benar demihan,
rnaka dia merniliki mernbatalkan keputusannya, sekalipun

tidak bertentangan dangan pendapat Dan kami tidak dapat
menerima kalau keputr.rsan hukum tersebut tertahan dalam fugas-fugas
resmi.

Jika kepufusannln sah serta mengikat, maka masing-masing dari
kedua pihak yang berselisih dibolehkan unhrk menarik kenrbali

kepufusannya sebelum dia melaksanakan kepufusan tersebut, karena

keputusan tersebut tidak merriliki kekuatan hukum tetap kecuqli dia rela

menerima kepufusan tersebut, sehingga penarikan kernbali keputusan
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tersebut menyerupai kasus kalau seseomng menarik kembali penunjukan

wakil sebelum bekerja.

Jika dia menarik kembali kepufusannya setelah memulai

melaksanakan kepufusan tersebut, maka dalam masalah ini ada dua
pendapat pam mujtahid madzhab. Perbma; dia dibolehkan melakukan

hal tersebut, karena pelaksanaan kepufusan tersebut belum final, maka
penarikan kembali kepufusan tersebut menyerupai sebelum' memulai

melaksanakan keputusan tersebut. Kdua, dia fidak dibolehkan

melakukan hal tersebut, karena p€narikan keputusan tersebut

mengakibatkan masing-masing dari kedua belah pihak tatkata dia

memperhatikan kepufusan tersebut tidak sesuai dengan keinginannyra,

maka dia pasti menariknga kernbali, sehingga tuiuan pernberian

keputusan tersebtrt hilang.

Pasat Al Qadhi berkata, "Keputusan seseorang gang diminta

memberi keputusan oleh mereka dahm sernua perkara bersifat

mengikat, kecuali ernpat perkara, pemikahan, li'an, tuduhan berbuat

zina, dan qishash, karena perkam-pertem ini m"rniliki

keistimeunan dibanding perlora lainnSra, sehingga har,ln imam dan

penggantinlp 1nng dituniuk menggantikan posisinln !,ang b€rhak

mengadili keanpat perkara temsebut. "

Abu Al Khaththab berpendapat, "lndikasi yang tampak dari

pem5ptaan Ahmad adalah bahwasanp keputusannya dalam keernpat

perlom tersebut bersifat mengikat." Para mujtahid madzhab S5nfi'i

memiliki dua pendapat png sarna seperti kedua pendapat ini.

Tatkala hakim ini mernbuat surat tentang keputusannya unfuk

salah seorang hakim dari sejumlah hakim kaum muslimin, maka dia

hanrs menerirnanlp dan mtrrgeksekusi keputusan dalam sumtrla
tersebut, karena dia adalah hakim png segala kepufusannya bersilat
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mengikat, sehingga sumtlya harus diterima, sama seperti hakim png
difunjuk menggantikan posisi imam.

1878 Masalah: Abu At Qasim berkata: Hakim boleh
memberi keputusan perkara terhadap pihak yang fidak
hadir, jika keputusan tersebut berhak dijatuhkan
kepadanSn."

Secara garis besar maksud pemgrataannya adalah, bahwasanp
jika seseorang menggugat hak tertentu Snng urajib dipenuhi oleh

seseormg yang tidak hadir Snng berada di daemh lain, dan dia

mernohon pada hakim unfuk mendengar ketemngan saksi dan memberi

keputusan sesuai dengan saksi tersebut, maka hakim harus

mengabulkan permohonannSn, jika sernua persyaratan pemberian

kepufusan tersebut terpenuhi.

Dernikian Syubmmah, Malik, Al Auza'i, Al laits, Suwar, Abu
Ubaid, Ishaq dan hnu Al Mun&ir berpendapat. Sedangkan Syumih

tidak sependapat (dengan mereka) yang membolehkan penetapan

keputusan perkara atas pihak gnng tidak hadir. Pendapat serupa

diriwayatkan dari Ahmad. Dernikian hnu Abi laila, Ats-Tsauri, Abu
Hanifah dan pam mujtahid rnadzhabnya berpmdapat.

Pendapat serupa juga diriuraptkan dari Al Qasim dan Aq,r,

Sp'bi. Hanla saj,a Abu Hanifah meny.atakan pendapat, "Jika dia ada

pihak Snng berselisih yang hadir, seperti wakil atau pembanfunlp,

kepufusan perkam lnng diiafuhkan kepadanSn tersebut telah

mencukupi."

Mereka memperkuat pendapahrya dengan hadits yang
diriunptkan dari Nabi $, bahwasanp beliau berkata pada Ni, "Jika

dua omng menohon pertimbngan hukum tahadapmu, nnka

iangpntah kanu mernbqi kepufuan unfuk pihak pertama, ampi
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dengan kamu mendengar penjelasan pihak lain, karena kamu harus
mengerti kepufusan apa tnng hendak kamu berikan.", At-Tirmidzi
berkata, "lni adalah hadits hasan shahih"98.

Alasan lain, keputusan tersebut adalah keputusan hanya unfuk
salah seorang dari kedua pihak yang berselisih saja, sehingga kepufusan

tersebut tidak mencukupi. Sebagaimana kalau pihak lain ada di daerah

tersebut. Alasan lain, pihak yang tidak hadir, bisa saja memiliki bukti
yang membatalkan keterangan saksi, dan menyatakannya cacat,

sehingga keputusan hukum tersebut png dijatuhkan kepadanln tidak

memenuhi pers5nmtan.

Msrurut kami, "Bahnaasanya Hindun mengadu, 'Wahai

Rasulullah sesungguhngra Abu Stdpn adalah seorcrng lelaki Snng pelit,

dia tidak pemah memberiku nafkah yang cukup bagiku dan anakku?',

beliau lalu memufusl<an,',4nbilah biaSa hidup Sang cukup bagimu dan

anakmu dengan cam Jrutg baik-" (Mutbkq 'Alaihl.

Jadi, beliau memberi keputr:san untuknya, tanpa kehadiran Abu

Su[pn. Alasan lain, pihak penggrrgat ini memiliki keterangan saksi yang

dapat diterima serta adil, iadi pernberian kepufusan berdasarkan

keterangan tersebut telah mencukupi. Sebagaimana kalau pihak Snng

berselisih hadir. Dan Abu Hanifah telah sepakat dengan kami dalam hal

dapat diterimanya keterangan salsi. Alasan lain, pengambilan kepufusan

yang ditunda hingga ada pernohonan dari pihak penggugat itu jika

pihak tergugat hadir, pengambilan kepufusan itu lebih penting unfuk

dahulukan jika dia tidak hadir, sarna seperti mengabulkan permohonan

mendengarkan keterangan saksi-

Sedangkan hadits yang menjadi pegangan mereka, menurut

kami, tatkala dua omng melrphon pertimbangan hukum terhadap Ali,

98 Ahmad dahm Musnad ltaryanf llo/ 143, 150), Al Baihaqi dalam 4r
g&an(LO/ L371.
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fidak boleh'mengambil kepuhrsan sebelum menderrgar penjelasan

mereka berdua. Pemyataan ini memberikan indikasi bahwa kedua pihak

5nng berselisih sama-sama hadir, pihak yang hadir kedudukannya

berbeda dengan pihak Fng tidak hadir, karena saksi atas

pihak tergugat yang hadir tidak dapat diterima kecuali disampaikan di

hadapannya, sedangkan pihak tergugat 1nng tidak hadir sebalikc,ya.

Abu Hanifah telah menentang sumber yang menpdi landasan

pendapatnya sendiri, karena dia menyatakan, 'Tatkala .seorang
perempuan datang, lalu dia mengklaim bahwasanya dia mempunyai

suami png tidak hadir (bepergian jauh), dan dia merniliki kekayaan ynng

ada di tangan seseorang, sernentara dia merrbufuhkan nafkah, lalu

seseorang tersebut mengakui klaimnya tersebut terhadapnya, maka

hakim boleh menjafuhkan kepuhrsan mernberi nafkah 5nng dibebankan

kepadanya."

Kalau seseorang menggugat pihak yang hadir, bahwasanya dia

telah membeli barang yang mengandwg syf'ah dari pihak 1nng tidak

hadir, dan dia mampu mendatangkan saksi tentang pernMian tersebut,

maka hakim boleh merrrberi keputusan unfuknlp terkait adanp jual beli

dan pengambil alihan hak secam palsa melalui akad 6yufah.

Kalau pihak tergugat meninggal dunia, tiba-tiba ahli warisnSra

datang, atau kuasa hukr.rn (wakil) pihak Fng tidak hadir datang, dan

pihak penggugat mampu mendatangkan sal$i terkait gugatannSn

tersebut, maka hakim boleh memberi keputusan unfukn5ra terkait

gugatannya tersebut.

Jika memang pengarnbilan keputusan harus dernikian, maka jika

pihak Snng tidak hadir telah datang sebelum pengambilan keputusan,

maka pengambilan keputusan ifu menunggu kehadirannya. Lalu jika

pam saksi telah keluar, maka hakim tidak langsung menjatuhkan

keputusan kepadanln. Jika dia mizminta penanggutran pengambilan
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keputusan kepada hakim, maka hakim boleh menangguhkann5n hingga

tiga hari, lalu dia dapat membuktikan kecacatan para saksi (pengambilan

keputusan tidak dapat dilanjutkan), iika fidak demikian, maka hakirn

Iangsung menjafuhkan kepufusan kepadanya.

Jika seseorang mengklaim telah membayar utang atau telah

dibebaskan dari ker,vajibannya, lalu pihak iergugat memiliki saksi, maka

dia bebas dari karajiban, jika tidak denrikian maka pihak penggugat

bersumpah, dan hakim memberi keputusan unfuknya.

Jika pihak 5nng tidak hadir telah datang setelah pengambilan

kepufusan, lalu dia para saksi tersebut cacat akibat

melakukan suafu perkam, yang teriadi sebdum memberi kesaksian,

maka keputusan tersebut batal.

Sedangkan jika dia mengntakan mereka cacat akibat melakukan

suafu perkara, lang terjadi setelah mernberi kesaksian, maka keputusan

tersebut tidak batal, dan hakim fidak boleh menerima pemyataannya

tersebut, karena ada kemungkinan perbuatan yang mengakibatkan

mereka cacat terjadi setelah pengambilan keputusan, sehingga hal itu.

tidak menc derai keputusan tersebut.

Jika pihak tergugat memohon penangguhan, maka hakim boleh

menangguhkannla hingga tiga hari. I-alu, jika dia menyatakan mereka

cacat (maka batal), iika fidak dernikian maka keputusan

tersebut telah merrgikat. Jika ter,gugat mengklaim telah mernba5rar utang

atau dibebaskan dari kauajibanngra, lalu dia memiliki saksi terkait

pengakuannya tersebut (maka dia bebas), jika fidak maka pihak lain

bersurnpah, dan kepufusan tersebut bersifat mengikat.

Pasal: Hakim tdak boleh menjatuhkan keputusan

kepada pihak lrang fiddk hadir, kecuali dalam persoalan
yang berhubungan dengan hak manusia. Sedangkan datam
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persoalan hudud yang menjadi hak Allah &, dia tidak boleh

menjahrhkan keputusan kepadanln, karena perkara tersebut dibangun

berdasarkan prinsip kemudahan dan pengampunan.

Jadi, lika saksi dapat membuktikan pencurian kekayaan oleh
pihak png tidak hadir, rnaka hakim boleh menjahrhkan keputusan yang

berhubungan dengan kekayaan saja tanpa hukurrnn potong tangan.

Pasal: Jika ada sal$i lpng membuktikan kebenaran
perbuatan pihak yang tdak hadir atau perbuatan pihak yang
belum mukalaf (balig berakal), seperti anak-anak dan orang gila,

maka pihak penggugat tidak difunfut bersumpah besertaan dengan saksi

tersebut, menurut riwaSat 5rang paling masyhur dari kedua riwayat
tersebut, sesuai dengan sabda Nabi $, "Saksi ifu menjadi hak bgi
pihak penggugat dan sunph ifu menjadi hak pihak tagugat."

Alasan lain, saksi tersebut adalah saksi yang adil, sehingga tidak
hanrs ada sumpah bersertaan dengan adanln saksi tersebut-

Sebagaimana kalau saksi tersebut dapat membuktikan kebenaran
perbuatan pihak tergugat png hadir.

Riwajat Kdu4 pihak penggugat dituntut bersumpah besertaan

dengan saksi tersebut. Ini adalah pendapat Imam S5rafi,i. Karena ada

kemungkinan pihak penggugat menunfut pengernbalian sesuai tunfuian
yang telah dibukfikan oleh saksi, atau dia menunfut pihak tergugat

menyerahkan barang yang telah dibukfikan oleh saksi. Padahal katau

tergugat hadir, lalu penggugat mengaiukan gugatan tersebut, pasti

zumpah tersebut wajib dilaksanakan.

Jadi, tatkala sumpah itu sulit dilakukan oleh pihak tergugat,

karena ketidakhadimnnlra atau karena belum mukalaf, maka hakim

wajib menggantikan posisinyn dalam menunfut sumpah 5nng dapat
gugatannSn, karena hakim dituntut bersikap hati-hati dahm
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menangani hak anak-anak, orang gila dan pihak yang tidak hadir,

karena masing-masing dari mereka tidak dapat memberikan penjelasan

fiawaban) melalui dirinya sendiri. Inilah (sumpah penggugat disertai saksi)

bagian dari sikap kehati-hatian.

Pasal: Kesimpulan yang tampak dari pemyataan Al
Khiraqi, bahwasanya jika kepufusan menyerahkan barang telah

dilaturhkan kepada pihak yang tidak hadir, maka barang tersebut harus

diserahkan terhadap pihak penggugat. Dan jika keputusan membayar

utang telah dijatuhkan kepada pihak yang fidak hadir, dan dia

diternukan memiliki kekayaan, maika utahgriya dibapr dari keka5raan

tersebut.

Karena Al Khiraqi memberi komentar terkait riwayat Harb yang

berhubungan dengan kasus seseorang yang mengajukan saksi,

bahwasanya dia berhak mendapatkan bagian dari tanah ladang yang

berada di tangan sekelompok kaum, lalu mereka menutup diri darinya,

"Mereka difunfut membaginya, baik mereka hadir atau tidak hadir, dan

hak orang ini diberikan kepadangn, karena haknyra dapat dibuktikan

melalui keterangan saksi, lalu diserahkan kepadanya. Sebagaimana

kalau pihak yang berselisih dengannln hadir."

Namun ada kemungkinan, sarna sekali tidak ada 5nng diberikan

kepadanya sampai dengan dia mendatangkan pihak yang menjamin,

bahwasanya tatkala pihak yang berselisih dengann5aa datang, dan

membatalkan gugatannya, maka dia wajib menanggung kekayaan yang

telah diambilnya.

Tujuannya agar pihak penggugat tidak mengambil kekayaan

yang telah diputuskan menjadi miliknya, lalu tiba-tiba pihak yang

berselisih dengannya datang, lantas dia membatalkan bukti yang

dimilikinya, atau dia mampu mendatangkan saksi yang membuktikan dia
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telah membayar utang atau dibebaskan dari kerwajibannya, atau dia

memiliki barang yang telah dibuktikan oleh saksi, setelah pihak

penggugat pergl, menghilang atau meninggal dunia, sehingga kekayaan

tqrgugat hilang secara sia-sia.

Sedangkan indikasi yang tampak dari penjelasan Ahmad adalah

pendapat yang pertama, karena dia memberi komentar terkait

seseorcmg yang disisinya ada heuran funggangan hasil curian, lalu dia

berkata, "Herrran yang ada di sisiku ini adalah barang titipan", komentar

Ahmad "Jika saksi yang didatangkan menjelaskan bahwa heunn

tersebut adalah miliknya, maka heunn tersebut diberikan kepada pihak

Sang mendatangkan saksi tersebut sampai dengan pemilik bamng titipan

tersebut datang, lalu dia memberi kepastian mengenai titipan tersebut."

Pasal: Sedangkan pihak tergugat yang bertempat
tinggal menetap di daerah tersebut atau tak jauh dari daerah
tersebut, jika dia tidak menolak untuk hadir, maka keputusan tidak

boleh dijafuhkan kepadanya sebelum dia hadir, menurut pendapat

mayoritas ulama.

Para mujtahid madzhab Syafi'i menyatalon safu pandangannlra,

'Keputusan boleh dijatuhkan kepadanSn pada saat dia tidak hadir,

karena dia seorang yang tidak hadh, sehingga dia menyerupai seomng

png tinggal jauh dari daerah tersebut."-

Menurut kami, masih ada kesempatan meminta kehadirannyra,

jadi fidak boleh menjatuhkan keputusan kepadanya sebelum meminta

kehadirannya, sama seperti tergugat png bisa menghadiri sidang majelis

hakim. Seorang yang tidak bisa menghadiri sidang majelis hakim

berbeda dengan seorang yang tinggal jauh dari daerah tersebut, karena

tidak ada kesempatan meminta kehadirannya.
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Jadi, jika dia menolak untuk hadir di sidang majelis hakim, atau

dia mencoba bersembunyi, maka indikasi yang tampak dari penjelasan

Ahmad adalah, "Boleh menjatuhkan kepufusan kepadanya.", sesuai

dengan keterangan yang telah kami utarakan dari Ahmad dalam riwayat

Harb.

Abu Thalib telah meriwayatkan dari Ahmad mengenai kasus

seorang lelaki yang budaknya dia ternukan di sisi seseorang, lalu dia

menghadirkan saksi yang menegaskan bahwa budak tersebut adalah

budak miliknya, lalu orang yang menyimpan budak tersebut berkata,

"seseorang telah menitipkan budak ini kepadaku-", Ahmad

berkomentar, "(Jlama Madinah yang menjafuhkan kepufusan kepada

pihak yang tidak hadir mengatakan, 'Budak tersebut menjadi milik orang

yang telah menghadirkan saksi tersebut." Ini adalah madzhab Hasan.

Ulama Bashrah yang menjahrhkan keputusan kepada pihak

yang tidak hadir, menyebufurya orang ynng berhalangan hadir, yaitu

tatkala seseorang melayangkan gugatan kekalaan sebesar seribu dinar

kepada seseorang, lalu pihak tergugat mencoba bersembunyi, maka

seorang ufusan diufus untuk mendatangi pintu rumahnya, lalu ufusan

tersebut memanggilnya sebanyak tiga kali, lalu jika dia datang (maka

keputusan langsung dijatuhkan kepadanSfl, jika tidak maka mereka

menganggap dia berhalangan hadir, jadi ini memperkuat pendapat

ulama Madinah; dan inilah maksud madzhab Hasan."

Asy-Syarif Abu Ja'far dan Abu Al Khaththab telah menuhfkan

pendapatrya, "Keputusan boleh dijatuhkan kepada pihak yang tidak

hadir-y44g*menolak hadir di sidang majelis hakim".

Ini adalah pendapat Imam Syaf i, karena kehadirannya dan

memintanya untuk hadir sulit terwujud, sehingga kepufusan boleh

dijatuhkan kepadanya, sarrla qeperti seomng yang tidak hadir yang jauh

tempat tinggalnya, bahkan penjatuhan kepufusan ini lebih tepat, karena
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seorang yang tempat tinggalnya jauh dari daerah tersebut berhalangan

hadir, sementara orang ini sama sekali tidak memiliki halangan unhrk

hadir. Sebagian keterangan ini telah kami sampaikan dalam

pembahasan terdahulu.
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PEMBAHASAN PEMBAGI,AN HAK MILIK
BERSAMA

sumber hukum dalam masalah penrbagian hak bersama ini

adalah lirman Allah &, "Dan bqibl<anlah kepada mereka bahwa

SaungguhnSn aA ifu tubagi anbra mqel<a (dengan unta betina itu);

tiaytiap gitinn minum dihadin (oleh 5ary puryn gilimnl'(Qs. Al Qamar

1541 28)

"Dan apbila sernktu panbgian itu hadir kembat, anak gfim

dan omng miskin, Maka beitah mqela dari hatta ifu (sekdamW) dan

ucapl<anlah kepda mqelm w*atun gang fuik." (Qs. An-Nisaa' [4]:

8).

Dan sabda Nabi $, "Swfah itu lnn5a berlaku dalam bamng

Snng tidak dapat dibagi-bgi, laluiika ildah ada batas-batas ukumn jang

pasti /an ialanialan telah dibebaskan, nnka fidak ada hak sytf'ah-"

'Nabi pemah manbgi tanah l{haibar meniadi delapan

bugrun'9, dan"Beliau manbgi harb ftrmpsan pmang."

99 Abu Daud meriwaptkanrSp dahm pembahasan jihad (3/ 27361, darr

Ahmad dalam Musnadtiklsxsa(3/ ]rzol,namun sanad pegangannya dha'if.
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Para ulama telah sepakat membolehkan pembagian hak milik

bersama. Alasan lain, oftmg-orang sangat berkepentingan terhadap

pembagian hak milik bersama tersebut, agar masing-masing dari pam

rekanan yang memiliki hak milik tersebut mempunyai kesempatan unfuk

mengelola sesuai pilihannya, dan terbebas dari keburukan persekufuan

dan banyaknya pemilik.

1879 Masalah: Abu Al Qasim berkata: Tatkala dua

oftmg rekanan yang terlibat kepemilikan ruang terbuka
(nba) atau lainnya mendatangi hakim, lalu mereka berdua

memohon kepada hakim unfuk membaginya di antara
mereka, masing-masing safu bagian, dan dia menetapkan
dalam kepufusan perkara tersebut, bahwa keputusan
pembagian tanah tersebut di antara mereka berdua atas

dasar pemyataan diri mereka bukan berdasarkan keterangan
sal{si yang bersaksi unfuk mereka yang menyatakan

kepemilikan mereka.'

Jika ketentuann3a memang dernikian, maka kedua omng

rekahan png terlibat kepernilikan barang apapun, apakah ifu ruang

terbuka (mful atau bamng sejenis lainnln, mba'adalah ruang terbuka

yang menjadi bagian dari superblok dan sejenisnSn, tatkala memohon

kepada hakim unfuk membagin3n di antam mereka, maka hakim harus

mengabulkan permohonan mereka, sekalipun hakim tidak memiliki

bukti kepernilikan mereka berdua atas bamng tersebut. Demikian Abu

Yusuf dan Muhammad berpendapat.

Abu Hanifah berpendapat, "Jika barang tersebut berupa tanah

5Bng menjadi ruang te6uka gang mereka hubungkan dengan harta

warisan, maka hakim tidak boleh mengambil kepufusan

sampai dengan kematian tersebut dan para ahli waris benar-benar
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terbukti adanya. Karena harta warisan tersebut tetap dianggap milik

mayit. Jadi hakim tidak boleh mengambil keputusan membaginya

sebagai sikap kehati-hatian menjaga hak milik mayit.

Sedangkan keka5raan selain tanah yang menjadi ruang terbuka,

hakim boleh mengambil membaginya sekalipun itu harta

warisan, karena kekayaan selain tanah yang menjadi ruang terbuka itu

mudah lapuk dan rusak, sehingga kepufusan membaginya dapat

memelihara kekayaannya. Demikian juga tanah yang menjadi ruang

terbuka yang tidak dikaitkan dengan warisan."

Sernentara indikasi drs tu-pak dari pendapat Imam Syafi'i

adalah, "Hakim fidak boleh mengarnbil kepufusan mernbagi, baik ifu

kekafan berupa tanah 5png meniadi nnng terbuka ataupun lainnya,

selama belum ada bukti kepernilikan mereka.

Karena pembagian bamng tersebut berdasarkan pernyataan

mereka sendiri, yang kalau sesudah terjadi pernbagian tersebut

dilaporkan kepada hakim lain, rnaka mudah saja baginya menetapkan

kepufusan unfuk mereka, dan mungkin juga kekayaan itu milik pam

pihak selain mereka.".

Menurut kami, pensluasaan atas bamng mentrnjukl.ran bukti

adan5ra kepemilikan, dan tidak ada safu pihak pun yang menentang

peryluasaan mereka atas barang tersebut, sehingga secara lahir

penguasaan'atas bamng tersebut menjadi bukti kepernilikan mereka.

oleh sebab ifu, mereka bebas mengelolanya sesuai dengan pilihannyn,

boleh membelinya dari mereka, menghibahkannya dan

menyoU.rakannYa.

Argumentasi yang telah diutamkan syafiti tertolak tatkala hakim

menetapkan dalam kepufusanqp, "Baltwasanya aku membaginp

berdasarkan pengakuan mereka bukan melalui saksi yang bersaksi untuk
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mereka terkait kepemilikan mereka, dan setiap pemilik bukti harus

bertanggungjawab atas bukti yang disampaikannya. "

Dan argumentasi yang telah diutarakan Abu Hanifah fidak
benar, karena secara lahir warisan ifu adalah milik mereka, dan mayit

tidak memiliki hak apapun dalam warisan tersebut, terkecuali dia

mempunyai utang, dan tempta utang tidak ada, dan memang hukum

aslinln tidak ada utang. Oleh karena itu, kami menganggap cukup (tdak
memerlukan) adan5ra alasan tersebut dalam pembagian kekayaan selain

tanah pekarangan dan kekaSnan yang tidak mereka hubungankan

dengan warisan.

Pasal: Pembagian barang yang ditaksir menggunakan
takaran dan timbangan dari berbagai jenis makanan dan
jenis lainnya, hukumnya boleh, karena dibolehkannya pembagian

tanah meskipun sfuukfur tanahnya berbeda-beda, mengindikasikan

dibolehkannya pembagian suatu jenis barang yang karakteristiknya tidak
berbeda dengan sistem Snng sudah dikenal.

Baik barang tersebut bot pa bebilian, buah-buahan, batu kapur,
al asynan, bijih besi, biiih fimah dan jenis bamng padat lainnya. perasan

anggur atau kurma, cuka, susu, mentega, madu, minyak zaifun, rnanisan
(perasan buah yang dikentalkan dengan dimasak) dan jenis barang cair

lainnya.

Baik kita mengatakan bahwa pembagian itu adalah jual beli

ataupun pemisahan hak milik bersama. Karena menjualnya boleh, dan

mernisahkannya juga boleh. Namun jika dalam barang tersebut

tersimpan bermacam-macam bamng, seperti gandum putih, dan enjelai,

dan kurma dan anggur, lalu salah seomng dari kedua rekanan ifu
menuntut pembagian bamng tersebut setiap macamnlh secam sendiri-
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sendiri (terpisah), maka pihak yang menolak pembagian harus dipaksa

mengabulkan permohonannya.

Sementara jika dia menunfut pembagiannya berupa barang

sesmi dengan standar harganya, maka pihak yang menolak pembagian

tidak boleh dipaksa mengabulkan permohonannya. Karena kasus ini

merupakan kasus jual beli safu rnacam barang ditukar dengan satu

macarn barang yang lain, iadi ini bukan pernbagian. Sehingga pihak

!,ang menolak pembagian tdak boleh dipaksa mengabulkan

perrnohonan semacatn itu, sama seperti pihak yang bukan rekanan.

Namun jika mereka setuju melakukan hal tersebut, maka hal ifu

dibolehkan. Dan stafusnSra menjadi iual bdi, yang di dalamnyia harus

mernpertimbangkan serah terima sebelum meninggalkan ternpat

transaksi dalam jual beli barang lrang mernpertimbangkan persyaratan

adanya serah terima dan seluruh persr7aratan jual beli lainnya.

Pasal: Lalu iika di antara rekanan ifu ada gabungan

kepemilikan berupa kain, hewan, perabot rumah tangga,

batang pohon yang dikeringkan, tiang, bebatuan, lalu

mereka sepakat membaginyra, maka hal ifu dibolehkan.

Karena Nabi $ pemah membagi rampasan perang pada saat perang

Badar, perang Hunain, dan perang Khaibar, dan rampasan ifu mernuat

beragam jenis kekayaan.

Baik mereka sepakat mernbagi setiap jenis barang di antara

mereka atau menrbaginya berupa bgrang sesuai dengan standar

harganya. Jika salah seorang dari kedua rekanan itu menuntut

pernbagian setiap macaln barang s@ara sendiri-sendiri, sedangkan

rekanan yang lain menuntut pembagian macam barang berupa barang

sesuai dengan standar harganya, maka didahulukan funtutan pihak yang

@ - Al Mughni



menunfut pembagian macam barang secara sendiri-sendiri, jika

pembagian memungkinkan.

Jika salah seorang dari dua rekanan menuntut pembagian,

sementara rekanan yang lain menolak, dan barang yang difuntut untuk

dilakukan pembagian termasuk kategori bamng yang tidak mungkin

dibagi kecuali dengan memberi nilai fukar yang setara sebagai gantinya

dari jenis yang berbeda, atau harus menggunting kain, yang mana dalam

pengguntingannya mengakibatkan nilai jualnya berkurang, harus

memecahkan perabot, atau harus mengembalikan nilai fukar, maka

pihak yang menolak pembagian fidak harus dipaksa memenuhi

funfutannya.

Jika setiap macam bamng dapat dibagi secara sendiri-sendiri,

tanpa menimbulkan kerugian dan tidak hans mengembalikan nilai fukar

yang setara, maka Al Qadhi berpendapat, ."Pihak yang menolak

pembagian harus dipaksa memenuhi funtutannya." Ini adalah indikasi

yang tampak dari madzhab Syafi'i. Dan ini adalah pendapat Abu Al
Khaththab. Dan sepengetahuanku dalam masalah ini tidak sependapat

yang diriwayatkan dari imam kami.

Namun ada kemungkinan pihak lang menolak pembagian tidak

harus dipaksa memenuhi funfutannya. Ini adalah pendapat hnu
14L1-1100 salah seomng mujtahid madzhab Syafi'i.. Karena barang

sernacarn ini hanya dapat dibagi berupa bamng sesuai dengan standar

harganya, sehingga pihak yang menolak pernbagian tidak harus dipaksa

memenuhi funfutannya. Sebagaimana dia tidak dipaksa membagi

sejumlah tanah, misalnya orang ini mengambil sebidang tanah dan

100 66,, Ali Al Husain bin Shalih bin Khairan, salah seorang yang mencoba
merekonfuuksi ma&hab ini, dia seorcmg imam yang zuhud, wara', sangat bersih,
yang meninggalkan kesenangan duniawi, dari kalangan tokoh besar yang menjadi
panutan. AsyspiLh Abu hhaq mengatakan, "Dia pemah ditawari jabatan hakim,
namun dia menolakryn" dia wafat hari Selasa 13 Dzul Hijjah 320 H. Thabqat
Assr-$aft lsah (3 / 27 l-27 4).
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orcng ini mengambil sebidang tanah yang lain, dan sama seperti dua

jenis barang yang berbeda.

Tinjauan pendapat pertama, bahwasanya safu jenis barang sama

seperti sebidang tanah hunian, dan pe6edaan harga satu jenis barang

tidak lebih besar dibanding perbedaan harga tanah kawasan hunian yang

luas (dad dan tanah di kota besar, karena tanah di kota harganya

berbeda-beda, apalagi jika tanah tersebut difumbuhi sejumlah

pepohonan lnng beragam, dan karakterisfik tanah lnng bermacam-

trncarn. Ad4ar adalah kawasan superblok (deretan beberapa gedung

bertingkat sangat yang besar) dan blok hunian Snng sangat sernpit, blok

hunian baru dan lama.

Kernudian perbedaan ini fidak menghalangi pernbagian secam

paksa, dernikian juga safu jenis bamng yang salna. Barang tersebut

berbeda dengan sejumlah. blok hunian, karena pernbagian masing-

rnasing blok hunian secara sendiri*endiri dapat dilakukan.

Sedangkan dalam rnasalah barang ini (kain), pernbagian setiap

ujung kain tersebut atau pembagian sebuah perabot tidak dapat

dilal$kan secara terpisah.

Jika kain tersr2but berrnacam-rnacam jenis, seperti kain dari

benang suta, kain dari benang kapas dan kain dari benang linen, rnaka

kain tersebut seperti beragam jenis barang. Dernikian juga seluruh

kekayaan lainnln. Dan heunn sama seperti kekalnan lainnla, dan safu

ienis heunn itu dapat dibagi. Dernikian qafi'i, Abu Yusuf, dan

Muharnrnad berpendapat.

Abu Hanifah berpendapat, "Seorang h.dak Udak boleh dibagi

dengan model pembagian secara paksa, karena manfaatryra beragam,

dan tujuan dari kepemilikan budak adalah manfaat akal, agama dan

kecerdasannSn, sehingga daldm pembagian budak ini tidak mungkin

dilalnrkan pernbagian secam adil."
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Menurut kami, Nabi &. telah mernbagi sejumlah budak yang

dimerdekakan oleh seomng Anshar pada saat dia sakit menjadi tiga

bagian. Alasan lain, budak ifu sejenis hannn, yang dapat ditaksir

harganya, sehingga dapat dilakukan , sarna seperti jenis

he',,van lainnya. Argumentasi yang telah dikerrukakan Abu Hanifah fidak

benar, karena harga budak menghimpun sernua manfaat dan fujuan

tersebut dan memperhitungkann5ra, sarn r seperti seluruh bamng yang

berbda jenis lainnSn.

Pasal: Pembagian (Qismahl adalah pemisahan hak
milik dan membedal<an salah safu dari dua bagran dari
bagran yang lain. Pernbagian hak milik bukanhh jual beli. Ini adalah

salah satu glari kedua pendapat Imam Slnfi'i. Dahm pendapat yang lain,

dia menyatakan, "Pembagian hak adalah iual be[". Pendapat ini pemah

diceritakan dari Abi AMillah bin Baththah. Karena salah seomng

rekanan menukarkan hak milik png menpdi bagiannta 5;akni salah satu

dari kedua bagian itu dengan hak rnilik yang menidi baghn rekanannya

5nng lain, yakni bagian png lain. Pertuloran hak milik ini adalah

hakikat dari jual beli.

Menurut kami, hak ters€ht tdak mernerlukan

pemyataan tamtik(penyerahan hak milik), dalarn .tlak milik

ini fidak wajib menggunakan prosedur sytfah, pernbagian hak milik itu

bersifat mengikat dengan mengelmrkan urdian dan mengukur salah

safu dari kedua bagan hak rnilik ifu dengan ulflrran bagian yang lain.

Sedangkan dalam jual beli kesemua hal itu udak dibolehkan

Alasan lain, istilah pernbagian hak ntilik dan regulasinya sudah

terpisah dari akad jual beli, jadi kesimpulannf pernbagian hak milik

bukanlah jual beli, stafusqla sama seperti sehrnrh akad lainnln.
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Faedah perbedaan isfilah dan regulasi tersebut adalah, jika

pembagian hak milik itu bukan akad jual beli, maka pembagian buah-

buahan di atas pohon boleh dilakukan dengan prosedur kharch (dugaan

dan perkiraan). Bamng yang ditakar boleh dibagi dengan timbangan dan

bamng yang ditimbang boleh dibagi dengan takaran.

Boleh meninggalkan tempat akad'sebelum serah terima dalam

bamng yang mernpe(imbangkan perqnratan serah terima dalam akad

jual beli. Dia tidak melanggar sumpah jika dia menptakaq sumpah

"fidak akan menjtnl" dengan melakukan pembagian hak rnilik. Dan jika

tanah pekarangan itu atau separuhnSn menjadi tanah wakaf, rnaka

boleh membaginSTa.

Jika kita "Pernbagian hak rnilik itu adalah akad jual

beli", maka sernua regulasi ifu menjadi terbalik. Ini iika pembagian hak

rnilik itu terbebas dari pernberian nilai tukar, jika dalam pembagian hak

rnilik ifu ada unsur pernberian nilai tukar, maka pembagian hak milik ifu

meniadi iual beli, karena pihak lnng memberikan nilai tukar

menyerahkan kekalnan sebagai pengganti dari bamng lrang

diperolehnp takni keilrayaan milik rekanannya, dan pernberian nilai

tukar ini adalah iual b.li.

Jadi, iika mereka berdua melakukan pernbagian hak milik

dengan prosedur semacgm itu dalam baqng wakaf, maka tdak

dibolehkan, karena penjualan harta wakaf tdak dibolehkan.

Jika sebagian tanah wakaf, dan sebagian tanah png bebas

dijual, sementara pernberian nilai fukar dari pihak pernilik tanah yang

bebai diiual, itnl beli model ini tidak dibolehkan, karena dia mernbeli

sebagian tanah wakaf, lalu jika dia termasuk golongan yang mernberi

wakaf, maka jml beli model ifu dibolehkan, karena mereka mernbeli

sebagian tanah yang bebas dilual, dan pembelian tanah bebas tersebut

hukumnya boleh.
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Pasal: Persaksian dari pihak pembagi terkait
pembagian hak milik dapat diterima jika dia bekerja secara
sukarela, dan tidak dapat diterima jika dia menerima upah
sebagai bayaran dia bekerja. Demikian Al Isthakhri berpendapat.

Abu Hanifah berpendapat, "Persaksiannya dapat diterima,

walaupun dia menerima upah sebagai bayaran dia beke4a, karena

kecurigaan berbuat tidak adil tidak melekat pada dirinya. Sehingga

pemyataannya dapat diterima, sama seperti pemyataan wanita yang

bekerja menyrusui". Syafi'i berpendapat, "Persaksiannya tidak dapat

diterima, karena dia bersaksi atas pekerjaannya sendiri, yang masih

perlu memastikan apakah perbuatannla tersebut sudah adil. Sehingga

persaksiannya tidak dapat diterima, sama seperti persaksian hakim telah

dicopot dari jabatannya yang bersaksi atas kepufusannya."

Menurut kami, bahwasanya dia bersaksi terkait sesuafu yang

sama sekali tidak ada kanntungan yang diperolehnya. Sehingga

pemyataannya dapat diterima sama seperti saksi lain. Dan jika dia

menerima upah sebagai bayaran dia beke4a, maka persaksiannya tidak

dapat diterima, karena dia seorang 5rang patut dicurigai berbuat tidak

adil, karena pemyataannya tersebut memberikan kepastian dirinya

berhak memperoleh upah, ini adalah sebuah keuntungan, sehingga

persaksibnnya menguntungkan dirinya. Pernyataan Syafi'i, "Bahwasanya

masih perlu memastikan apakah perbuatannya sudah adil", sudah

terjawab, dan kami tidak dapat menerima pemyataan yang mereka telah

mereka utarakan dalarn persoalan pengambilan keputusan hukum.

1880. Masalah: Abu Al Qasim berkata: Kalau salah
seorang dari kedua rekanan meminta rekanannya
mengambil bagian hak milik yang menjadi bagiannya
masing-masing, lalu dia menolak, maka hakim boleh
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memaksanla agar mengabulkan permohonannlra tersebut,

jika hakim rnemiliki bukh kepemilikan mereka, barang

semacam ifu dapat dibagi, dan mereka madh dapat

mengambil manfaatnya setelah dilalukan pembagian-

Sdangkan jika salah seomng dari dua rekarnn menunfut

pembagian hak milik, lalu rekanan y6ng lain menolak funttrtanry;a, rnaka

masalah tersebut tidak lepas dari dua hal.

Pqblr?4 pihak lnng menolak harus dipaksa melalnrkan

pembagian hak tersebut. Hal ini iika tiga persyaratan terpenuhi. Spmt

Pertam4 hakm memiliki bukE sal{si 5nng menetapkan kepernilikan

mereka berdtra. Karena dalam secara paksa ini menyimpan

keputusan yang dijatuhkan kepada pihak yang menolak pernbagian hak

milik dari kedua rekanan tersebtrt.

Jadi, keputusan tersebut fidak akan memiliki kelnraan hukum

tetap kecuali disertai bukti png menetapkan adanya kepernilikan pihak

yang berselisih dengannya, berbeda k€fika dalam keadaan setuiu, maka

hakirn tidak menjahrhkan kepada salah seorang dari kedua

rekanan tersebut, tetapi haldrn menefapkan penrbagian hak rnilik

mereka berdasarkan pemlntaan mereka dan persettrjuan mereka-

S5ant KduE dalam hak milik t€rs€but fidak

mengandung kerugian. Jadi, iika rrpngandung kqrugian, -"t pihak

yang menolak penrbagian hak rnirk tdak boleh dipaksa, sestrai dengan

saMa Nabi $, "Jangan babmt wnfu Spng metugil<an dai sadai dan

jangan betbuat sesuatu png mqugilan omng latf'FIR- Ibnu Majah)'

Malik telah meriwaptkannln q"- Muwaththakaryanlp berupa

hadits mutsal, dalam redaksi lain, "Bahrilnsaryla Rasulullah &
menetapkan, 'Jangan bqbwt sanmfu gng muugilan dhi sqiliri dan

jangan bqbrat sauafu 5mg maryilan omng lain."
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Syamt Ketiga; sejumlah bagian dapat dibagi secara berimbang,

tanpa ada sesuafu yang terambil bersamaan dengan pembagian hak

tersebut. Jadi, lika hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka pihak yung

menolak pembagian hak milik tersebut fidak dapat dipaksa, karena

pembagian hak milik tersebut berubah status menjadi jual beli, dan salali

seorang dari kedua pihak yang melakukan alad jual beli tidak dapat

dipaksa agar melakukan jual beli.

Contohnya sebidang tanah harganya saatus, di permukaannya

ada pepohonan atau sumber air SBng harganSa jika ditotal sama dengan

dua ratus, lalu jika. seunkfu tanah ifu dibuat safu baghn, maka tanah

tersebut setara dengan sepertiga bagian, sehingga perlu ditaruh bersama

bagian tanah tersebut lnng ada sumber air atau pepohonan tersebut

sebesar lima puluh, yang mana pihak png bagian hak miliknya tidak

pemah munculsumber air atau pepohonan harus mengernbalikannya ke

bagian tanah yang ada sumber air atau pepohonan, agar sumber air dan

pepohonan ifu terbagi menjadi dua bagian yang sama. Jadi, pembagian

tanah sernacarn ini adalah jual beli.

Apakah kamu tidak pemah mengetahui, bahwasanya seseomng

lrang mengambil bagian tanah, benar-benar telah menjual bagian

milik-Sn yakni pepohonan atau sumber air dengan uang lpng telah dia

terima. Dia tidak dapat dipaksa agar melakul.,an jual beh, sesuai firrnan

Allah &, "..., kamti denbanialan pqnlagpan gng berlaku dangw sul<a

mnn-sti<a di antam l<amu,..." (Qs. An-I.{isaa' l4lr 29l.

Jadi, tatkala ketiga perqBntan tersebut telah terpenuhi, maka

pihak yang menolak pembagian hak milik dari kedua rekanan tersebut

dapat dipaksa melakukan pembagian hak milik tersebut, karena

pembagian hak milik tersebut menyimpan tuiuan menghilangkan

kenrgian akibat gabungan kepernilikan (syAkahl dari mereka berdua, dan

mendatangkan keunfungan bagi mereka.
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Karena bagian masing-masing dari kedua rekanan ifu tatkala

dapat dibedakan satu sama lain, maka dia bebas mengelolanya sesuai

dengan pilihannya, dan dia memiliki peluang unfuk memperbaharui

tanaman, membuat bangunan, bedadang, membuat saluran air,

menyalakan dan meniinjamkan. Kesemua ifu tidak mungkin dapat

dilakukan ketika kepemilikan gabungan rnasih menyertainya. Sehingga,

pihak lain harus dipaksa agar memenuhi funfutannya, sesuai dengan

sabda Nabi $, "Jangan berbuat squatu gng merugikan diri sqdiri dan

jangan bqbuat sauafu gng merugikan orang lain."

Jika ketenfuan pembagian hak milik tersebut mesti semacam ini,

maka para ulama berbeda pendapat tentang kerugian yang mencegah

pembagian hak milik. Menurut pendapat Al Khimqi, kerugian yang

mencegah pembagian hak milik ifu adalah sesuafu yang mana salah

sporang dari kedua rekanan tidak dapat mengambilmanfaat dari bagian

miliknya dengan disertai sesuafu tersebut, sebagaimana dia dapat

mengambil manfaatnya di saat masih ada gabungan kepemilikan.

Contohnln di antara mereka terlibat kepernilikan blok hunian png
sangat kecil, yang jika dibagi, maka masing-masing dari kedua rekanan

itu mendapatkan blok hunian lnng sempit, lnng tidak dapat diambil

manfaatrp

Kalau tempat tersebut dapat diambil unfuk sesuafu

selain blok hunim, dan tidak dapat diambil rnanfaatrp sebagai blok

maka dia juga tidak dapat dipaksa agar diadakan pembagian.

Karena hal tersebut merupakan kerugian yang posisin5n sayna seperti

bentuk panghilgngan manfaat.

Pendapat yang berbeda diriwayatkan dari Ahmad, "Sesuafu 5nng

mencegah pembagian hak rnilik adalah berkurangnya nilai jual (harga)

bagian hak milik salah seomng dari kedua rekanan tersebut akibat

pembagian hak milik tersebut jauh dari harga saat masih ada gabungan
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kepemilikan, baik mereka ifu dapat mengambil manfaahrSra setelah

dibagi-bagi atau tidak"

Al Qadhi berkata, "lni adalah indikasi yang tampak dari
penjelasan Ahmad, karena dia merrlntakan dalam riwayat Al Maimuni,
'Tatkala sebagian mereka menunfut pembagian hak milik dan sebagian

yang lain menolak pembagian hak rnilik, maka jika dalam pembagian

hak milik tersebut menimbulkan dampak berkurangnya nilai jual bamng
tersebut, maka solusinya barang ifu harus dilual.', jadi dia lebih
mempertimbangkan aspek berkumngnya nilai jual barang."

Ini adalah indikasi yang tampak dari penjelasan syaf i. Karena
berkurangnya harga jual barang adalah benfuk kenrgian, dan kerugian
tersebut secara slram' harus dihilangkan

Malik berpendapat, "Pihak lrang menolak pernbagian hak harus
dipaksa, sekalipun dia menerirna kerugian, karena dianalogikan dengan

sesuafu yang tidak mengandrmg kerugian", narnun perngrataannln ini
tidak benar karena saMa Nabi $ , "Jangan bqbuat sawfu
gnng mattgilan dai sendiri dan jangan bertwt sauafu 5ang maugil<an
omng lain."

Alasan lain, karena dalam pembagian hak miliknya tersebut
mengandung kenrgian, sehingga dia tidak dapat dipaksa agar memenuhi
funfutannya melakukan pembagian hak milik, seperti pembasqn sebuah
intan berlian dengan cara mernecahkanngra menjadi beberapa bagian.
Alasan lain, dalam pembagian hak milik tersebut mengandung
perusalon kekagnan. Padahal Nabi # telah melarang perusakan

kekapan. Dan menganalogikann5n dengan sesirafu yang fidak
mengandung kemgian tidak benar, karena di antara kedua hal tersebut
ada perbedaan.

Jadi, iika salah seorang dari kedua rekanan ifu menerima
kerugian akibat pembagian hak milik tersebut, sementara rekanan yang
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lain fidak, s@€rti dua orang lang rnana mereka terlibat kepernilikan

blok hunian, salah seotang dari mereka berdua memiliki bagian dua

pertiga dari blok hunian tersebut, sementam rekanan yang lain memiliki

sepertigangra, maka tatkala kdua pihak sepakat mernbaginya, pemilik

hak sepertiga menerima kerugian, karena dia fidak memperoleh bagian

5nng dapat digunal<an sebagai blok hrmian.

Sernentara rekanan 1Bng lain (png memiliki dtra pertiganf)

tidak menerinn kenrgian, karena masih dapat

sebagai blok hunian 5ang terpisah, lalu pihak 5nng merniliki hak dua

pertiga menunfut pembagian hak mihknya, maka pihak 3,ang lain tidak

dapat dipal$a melakukan pernbagian.

Abu Al Khaththab telah menr.turlnnnSn. Dan ini adalah indikasi

yang tarnpak dari penjelasan Ahmad, mengenai riwapt Hanbal, dia

berkata, "setiap pernbagian hak rnihk lang mengandung kenrgian, aku

tidak mernitiki pertimbangan r.urhfi mernbagin5n." Ini adahh pendapat

Ibnu Abi I aila d4 Abu Tsaur.

Al Qaani berpendapat, 'Pihak hin dapat dipaksa agar dilakukan

pernbagian lpk rnilik tersebut." Ini adalah pendapat Imam $pfi'i dan

ularna lrak. IGrena dia menuntut bagian yang. menlldi

milikqn terhadap ses@ftmg, yang rnana dia fidak menerirna k€rugian

akibat p€rnihtEn bagian safu mrna lain, sehingga dia tnrus

mengabullon tunfutannln, s€bagafunqna kalau mereka berdua tidak

menerirna kenrgian akibat pernbaglm hak tersebut

Menurut kami, rnasalah tersehrt sesuai dengan saMa Nabi $,
'Jangan ffirat satafu 5ang ma ugitan diri sqzdiri dan fizngpn bduat
sqrafu Sarg muugil*an oftnghln'. Ahsan lain, pembagian hak milik

ters€but adal"h yang dapat mengakibatkan pernililmSn

menerirna kerugian.
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Jadi, dia tidak dapat dipaksa agar melakukan pernbagian hak
miliknya. Sebagaimana kalau mereka sornd-samd menerinn kerugian.
Alasan lain, dalam pembagian hak milik bersama tersebut mengandung
perusakan keka5nan, padahal Nabi S telah melamng penrsakan

keka5nan tersebut, dan tatkala seseormg diharamkan melakukan
perusakkan kekapan miliknya, maka lebih-lebih melakukan penrsakkan

keka5nan milik omng lain.

Amru bin Jumai'telah meriwayatkan dari Nabi $, 'Bahwasangra

beliau bersaMa, 'Tidak ada pemiahan (yans merugikan) pm ahli waris
kuuali kekagaan gng dapt dibaE."tot.

Abu ubaidah berkata, "Maksud hadits tersebut adalah seseoftrng

harus mengganti suafu barang tatkala dibagi menimbulkan kerugian
yang menimpa sebagian mqd<aatau merugikan mereka setrnua.,

Alasan hin lorni telah sepakat bahwasanp kerugian itu
mencegah diadakanrryn pernbagian hak milik, dan kerugian yang
menimpa hak salah seormg dari dua relonan ifu mencegah perrrbagian

hak milik bersarna. Dan udak mungkin kemgian lang mencegah

diadakanqn pembagian hak milik bersama itu adalah kerugian yang
menimpa pihak png menunfut pembagian, karena kenrgian tersebut
dapat diterima oleh pihak yang menunfut pembagian hak rnilik bersama.

sehingga kenrgian tersebut tidak dapat diposisikan sebagai hal
yang mencegah pembagian hak milik bersama tersebut. sebagaimana
kalau mereka telah saling s€tr{u diadakannSn pembagian hak milik
bersama tersebut, sekalipun mereka menerima kerugian, atau salah

lol 66-p.aqrgrri meriwaptkannya dahm ,As-Sunan (4/ 21rgl, Al Baihaqi
dalam ,4s-sunan (10l 133). Asysyafi'i dahm Al eadimberkata, "Hadits serncam
ini fidak dapat dijadikan landasan hukum, karena sanadngra dha'it Dan ini adalah
komentar seseoftrrg yang pemah kami jumpai dari kalangan fuqeha kami- Asy
syaikh Rahimahullah (Al Baihaq0 berkata, "AqrsFfi'i menyatakan dlnrf lrrrdits
tersebut karena sanadqa terpufus", ini adalah pendapat semua urarna. 

'
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seorang dari mereka menerirrrEr kenrgian- Jadi, kesimpulannlp k€n€ian

yang mencegah hak rnilik bsarna tersebut dapat dipasdlon

ada di pihak png dituntut melakukan pernbagian hak milik ksama
tersebut.

Alasan lain, kerugian tersebut adalah kerugian 1Bng tdak dapat

diterima oleh pihak 57ang mernilildnF, .sehingga kerugian tersebut

mencegah diadakann5n pembagian hak rnilik bersarna, sebagairnana

kalau mereka berdtra sanxr-sarna menerirna kenrgian.

Jika pihak yang menerirna kenrgian akibat pernbagian hak milik

bersama menunfut pembagian hak milik bersama te,rsebut, contohnln

seperti pemilik hak sepertiga bagian, dalam masalah 1png dipastilon

dapat dibagi, mala pihak png lain dapat dipal$a melakukan pernbagian

hak milik bersarna tersebut. Ini adalah madzhab Abu Flanifah dan Malik.

I(arena dia menunfut menghindari kenrgian ahbat gabungan

kepernilikan dari dirinya dengan strafu perkam, yang sarna seltali tidak

ada kemgian lrang menimpa rekarnnrryn dalam mengabulkan

tuntutannp tersebut. Sehingga dia dapat dipal$a melalnrkan pernbagiem

hak milik bersarna tersebut. S€bagairnana pernbagian !,ang tdak

mengandung kenrgian sama sekali.

Masalah tersebut dapat disimpulkan secara konkrit, Uatuasantn

kerugian Fng dialami pihak penunM.pernbagian hak rnifik bsarna
dapat diterima oleh pihak penuntut. Sehingga aldbat hul$rn 1nng timbul

karena kertrgian tersebut gugur. Sedarglen pihak yang lain sarna sekali

tidak mmgahmi kenrgian, sehingga funtutan pernbagian hak rnilik

bersarrna ini sarna seperti funtutan 1ang tidak mengandung

kerugian.

Para muitahid rnadzhab kami menjelaska5r bahwasanl6 menurut

rnadzhab ini, 'Pihak png meholak pernbagian hak rnilik bersarra fidak

dapat dipaksa melakukan pernbaghn. Karena Nabi * melarang
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perusakan kekayaan. Alasan lain, tunfutan pernbagian hak milik

bersama dari pihak yang menerima kaugian adalah findakan bodoh.

Jadi, dia tidak wajib mernenuhi findakan bodoh tersebut."

AsySyarif berpendapat, 'Kapan-kapan salah seorang dari kedua

rekanan ifu mengalami kerugian, rnaka pernbagian hak milik bersama itu

tidak wajib direalisasikan." Abu Hanifuh berpendapat, "Kapan-kapan

salah seomng dari kedua rekanan ifu dapat mengambil manfaat akibat

pembagian hak milik bersama ifu, maka pembagian hak milik bersama

itu wajib direalisasikan. "

Imam S5nfi'i berpendapat, "JilG pihak penunfut dapat

mengambil manfaat akibat pernbagian hak milik bersama ifu, maka

pembagian hak milik bersama itu wajib direalisasilmn. Dan jika pihak

penunfut pembagian hak milik bersama tersebut mengalami kerugian

akibat pembagian hak milik bersarna tersebut, maka ada dua pendapat."

Malik berpendapat, "Pembagian hak milik bersarna uajib direalisisikan

dengan kondisi apapun. "

Kalau di antara tiga orang terlibat kepernilikan sebmh blok

hunian, salah seorang dari mereka memiliki separuh bagian, dan

separuhnya lagi menjadi milik dm rekanannp yang lain, masing-masing

dari mereka berdua memiliki seperernpat bagran blok hunian tersebut,

lalu tatkala blok hunian itu dibagi-bagi, maka masing-rnasing dari mereka

berdua mengalami kerugian, sernentam pihak lnng memiliki separuh

bagian blok hunian tersebut tidak mengalami kenrgian.

[alu, pemilik separuh baglan blok hunian telsebut menuntut

pembagian blok hunian tersebut, maka wajib mernenuhi funfutannya,

karena tanah tersebut dapat dilakukan pembagian menjadi separuh-

separuh, sehingga hak mereka berdtn yang mereka peroleh menjadi

blok hunian tersendiri, dan pihak penunfut pernbagian memperoleh
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separuh bagian blok hunian png lain, sehingga salah seorang dari dua

rekanan ifu fidak mengalami kerugian.

Namun, ada kernungkinan mereka berdua tidak wajib memenuhi

funfutannya, karena masing-masing dari mereka berdtn mengalami

kerugian akibat pernisahan bagian milikq;a. Jika kedua rekanan itu

sarna-sarna menunfut bagiannSn masing-rnasing, lalu pihak yang

memiliki separuh bagian blok hunian menolak, maka dia dapat dipal$a

melakukan pembagian blok hunian tersebut, karena salah seorang dari

mereka sama se&ali tidak mengalami kenrghrr.

Jika mereka berdua sdnrHiorra menr.nrfut pernimhan badan

masing-masing dari mereka berduq atau salah seoremg dari kedua

rekanan itu menunfut pernisahan bagian miliknyra, maka pernbagi,an ttak

milik tersebut tidak unjib direalisasikan, berdasarkan analogi madzhab

ini, kerena pembagian ifu menrgikan piha& penunfut dan s€hnh
findal<an 3nng bodoh.

Sedangkan menunrt tinlLwr yang telah l@ni utaml<an,

pernbagian hak milik bersama uafrb direalisaikan, kariena pihak 1nng

ditunfut melalnrkan pernbagian hak mifk tersebut fxlak rnengalarni

kertrgian.

Hal Kdue 3nifu senrafu !,ang rnna salah seomng dari kedrn

rekanan itu tdak dapat dipdsa melahrkan hak rnilit(-

bersama, gnitu pernbagian hak milik lpng rnarn tatlola salah safu dari

ketiga persgaratan yang mernbolehkan pernbagftm hak milik'bersama

secam paksa tidak ada, rnaka penrbagian hak rnilik bersama fidak boleh

direalisasikan kecuali berdasarkan persetujuan mereka berdua, dan

pembagian hak milik bersama ini disebut dengan qisnnh tamdhi

(pembagian hakim milik atas dasar suka sarna sr.rka).

Pembagian hak milik'bersarna model ini dibolehkan sekalipun

seluruh perslnratan tersebut tidak terpenuhi, karena pefirbagian hak
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milik bersama model ini sarna seperti jual beli dan saling mengalihkan
hak milik (,munaqalah), penjualan hak milik dengan model semacam ini
dibol€hl€n.

PasaL Ketika di antara dua orang terlibat kepemilikan
sebuah blok hunian (superblok), baik gedung bagian atas maupun
gedtrng basan bawah blok hunian tersebut, rnaka tatkala mereka sorra-
sama menunfut pernbagian blok hunian tersebut, maka kamu harus

secara teliti.

L^alu jika salah seorang dari kedtn rekanan ifu menunfut
gedung badan bawah dan gedung bagian atas di antam

mereka berdua, dan penrbagian tersebut sama sekali tidak mengandung
'kertrgian, maka pihak lain dapat dipaksa melakukan pembagian

tersebut, karena gedung yang berdiri di atas tanah sama seperti
tananEn, sehingga gedung bergantung pada tanah dalam penjualan dan
syufah.

Kernudian kalau dia menunfut pernbagian tanah }nng difumbuhi
tanarnan, rnaka dapat dipaksa melakukan tanah
ters€but, dernikian juga dengan Sedung.

' Jika salah seorang dari kedm rekanan ifu menunfut gedung

bagian bauah meniadi milik salah seorang dari mereka berdua,
sementam gedtrng bagian atas blok hunian menjadi milik rekanan lang
hin, dan dilakulon pengundian di antam merika, rnaka pihak rekanan
yang lain tidak dapat dipaksa, karerra fia malma.

Pahtn4 gedung bagian atas blok hunian berganfung pada
gedung bagian baurah blok hunian tersebut. oleh karena ifu tatkala
kedrn gedung itu dijual, maka di dalam peniualan kedua gedung

ters€but terdapat hak ryuf'ah
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Sedangkan jika gedung bagian atas blok hunian dijual secam

terpisah, maka tidak terdapat hak syuf'ah di dalam penjualannya- Jika

gedung bagran atas bergantung pada gedung bagian bawah blok hunian,

maka gedung png diikuti tidak diletakkan sebagai bagran sendiri dan

gedung yang menyertai tidak diletaLkan sebagai bagian yang lain,

sehingga mengakibatkan gedung 5nng menyertai menjadi bagian 5nng

pokok.

Kdua gedung bagian baurah dan gedung bagian atas blok

hunian posisinya sama seperti dua blok hunian yang saling berhimpitan,

karena masing-masing dari mereka berdua tinggal menetap secam

terpisah.

Kalau di antara kedua omng rekanan ifu terlibat kepernilikan

kedua blok hunian (1nng terpisah), rnaka salah seorang dari mereka

berdua tidak berhak menunfut dengan melehkkan setiap blok hunian ifu

sebagai bagian png terpisah, demikian juga dalam masalah ini.

K"tige pemilik gedung blok hunian itu merniliki gedung blok

hunian sekaligus ruang terbukanyn, jadi tatkala gedung bagian bawah

diletakkan sebagai bagian lEng tersendiri, maka rekann5n hanya

mernperoleh gedung bagian atas saja, dan pernbagian blok hunian

model ini bukan pernbagian 1ang berimbang. Dernikian Irnam Slpfi'i

berpendapat.

Abu Hanifah berpendapat, "Hakim boleh menetapkan

pembagiannya, dia meletakkan safu hasta dari gedung bagian bar,rnh,

dan dua hasta dari gedung bagian atas." Abu Yusuf berpendapat,

"Masing-masing safu hasta (gedung bagian bawah dihfiar dengan

gedung bagian atas)." Muharnrnad berpendapat, "Hakim menetapkan

pembagian blok hunian tersebut sesuai standar harga."

Mereka sexnua beralasan, bahtmsanya blok hunian ifu adalah

sebuah blok hunian, sehihgga tatkala hahm menetapkan penrbagian
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blok hunian berdasarkan pertimbangan yang dia !,akini dapat
mendatangkan manfaat, maka hal ifu dibolehkan, sarn r seperti blok
hunian yang tidak memiliki gedung bertingkat.

Menurut kami, masalah ini seperti ketiga maknayang telah kami
utarakan- Dalam ketiga matntadi atas mengandung bantahan tahadap
pendapat yang telah mereka kernukakan. Mekani.sme pernbagian hak
milik yang mereka utamkan ifu rekaSrasa hukum, !,ang rrnna
sebahagiannya membantah sebagian Snng lain.

Jika salah seorcmg dari kedua re!€nan ifu hanp menunfut
pembagian gedung bagian atas saja, atau hanSn gedung baglan baunh
sja, maka pihak lain fidak raajib memenuhi , karena
pembagian itu bertujuan unfuk memisahkan kepemilikan bersama,

sernentara tatkala masih ada kepemilikan bersama pada salah safu dari
kedua gedung (seduns lantai atas dan gedung lantai baunh) tersebut,

maka fujuan pemisahan kepemilikan bersama tidak tercapai.

Jika dia menunfut pernbagian gedung lantai bau,ah (dari blok
hunian) secara terpisah, atau pernbagian gedung lantai atas (blok hunian)
secaftr terpisah, maka funfutannya udak wajib dipenuhi, karena kadang
masingmasing dari kedm rekanan itu mernperoleh gedung lantai ab,
lEng rnana gedung lantai bauahrya itu milik pihak lain, sehingga

masing-rnasing dari kedu rekanan ifu mengalami kertrgian, dan kedua

hak milik tersebut tidak dapat dipisahkan satu sarna lain.

Pasal: Jika di antara kedua rekanan terlibat
kepemilikan bersama sebuah superblok atau khan (tempat
penginap.rn para musafir; hotel) ]rang sangat besar, lalu salah

seoftmg dari mereka menunfut pembagian zuperblok atau klnntersebut,
dan pernbagian itu sama sekali tidak mengandung kerugian, rnaka pihak
yang menolak pernbagian ifu dapat dipaksa, dan sebagian dari seiumlah
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penginapan dipisahkan dari sebagian yang lain, walaupun penginapan

tersebut jumlahnya amat banyak.

Jika di antara kedua rekanan terlibat kepemilikan bersama dua

buah superblok atau dua buah pengirnpan para musafir (hotel) atau

Iebih, lalu salah seorang dari mereka menuntut penggabungan bagian

miliknya ke dalam salah safu dari kedua superblok tersebut atau salah

safu dari kedua penginapan para musaffr (hotel) tersebut, dan sisanSa

diletakkan sebagai bagian terpisah, rnaka pihak yang menolak

pembagian tersebut fidak dapat dipaksa. Demikian Imam Sgnfi

berpendapat.

Abu Yusuf dan Muharnrnad berpendapat, "Jika hakim mq/akini

hal tersebut dapat mendatangkan manfaat, maka dia boleh melakukan

pembagian tersebut, baik kedua superblok tersebut saling berdekatan

atau berjauhan, karena pembagian tersebut lebih bermanfaat dan lebih

adil."

Malik berpendapat, "Jika kedua superblok atau kedua

penginapan tersebut berdampingan, rnaka pihak lnng menolak

pembagian tersebut dapat dipaksa, karena kedua superblok atau dtra

hotel yang be,rdampingan fidak iauh berbeda, berteda

dengan dua buah zuperblok atau dr.a btnh hotel Snng lokasinp

berlauhan.'

Abu Hanifah berpendapat, "Jika salah satu dari kedua superblok

atau kedua hotel menufup akses menuju superblok yang lain, rnaka

pihak yang menolak dapat dipaksa, jika fidak demikian maka fidak

dapat dipaksa, karena kedua superblok atau kedua hotel ifu posisinya

sama seperti sebuah superblok."

Menurut kami, pembagian model tersebut merupakan benfuk

pengalihan suatu blok htrnian'ke blok hunian yang lain, sehingga pihak
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lrang menolak fidak dapat dipal$a unfuk mernenuhi funfutanqra, sarna

seperti dua buah blok hunian SBng terpisah di bawah safu keperrilikan.

sama seperti kasus kalau Abu Hanifah tidak mernilih alasan
tentang pembagian tersebut. Dan sama seperti kasus kalau kedua
superblok itu adalah sebmh blok hunian dan sejumlah pertokoan, kalau
Abu Yusuf dan Muhammad merniliki alasan pembagian tersebut.

Padahal regulasi yang mengatur pernbagian sejumlah pertokoan sama
seperti regulasi yang mengafur p.ernbagian sejumlah superblok.

Dan sama seperti kasus kalau sejumlah superblok ini merniliki
sejumlah ruang tambahan png kecil-kecil, yang mana pernbagian

masing-masing dari kedua bagian tersebut tidak mungkin dibagi secaftr
sendiri-sendiri, maka pihak Snng menolak perrbagian sejumhh ruang
tambahan tersebut tidak dapat dipalsa.

PasaL Jika di antara mereka berdua terlibat
kepemilikan sebidang tanah, yang dapat ditakukan
pembagian, dan dalam pembagian tersebut ditemukan sejumrah
persyamtan yang telah kami sebutkan, maka pihak 5nng menolak
pembagian tanah tersebut dapat dipaksa. Baik tanah tersebut kosong
atau ada pepohonan dan gedung.

Jika di permukaan tanah tersebut fumbuh pohon kurma, anggur
dan beragam jenis pohon lainnSn, serta berdiri sebuah gedung, lalu salah
safu dari kedua pemiliknya menunfut pembagian masing-masing bamng
tersebut secam sendiri-sendiri, sernentara pernilik yang lainnya menunfut
pembagian sernuemla secara berimbang sesuai dengan standar harga,
maka Abu Al Khaththab berpendapat, "setiap barang dibagi secara
sendiri-sendiri, dernikian juga seluruh bamng yang dapat dibagi, jika
pembagian secara merata di antara kedua rekanan tersebut dapat
dilakukan, baik bagian yang berkualitas tinggi maupun 5nng berkualitas
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rendah, rnaka pernbagian ini menladi hal yang lebih penting

didahulukan."

Pendapat serupa juga dikernukakan oleh para mujtahid madzhab

Syaf i. Karena mereka menyatakan, "JilG dapat dilakukan pembagian

secara merata di antara kedua relonan tersebut, baik bagian lnng
berkualitas tinggi maupun 1tang b€rl$alitas'rendah, misalnya kebun ynng

berkualitas tinggi ada pada tanah bagian d.pur, dan fng"berkualitas
rendah ada pada tanah bagian bdakang, lalu tatkala kita menetapkan

pernbagian tanah tersebut, setiap relonan mernperoleh bagian kebun

5nng berktnlitas tinggi dan kebr.m yang b€rlrualitas rendah sarna seperti

bagian 3nng diperoleh rekarnn gnng lain, maka pembagian tersebut

dapat dilakukan, dan pihak Snng menolak melalorkan pembagian dapat

dipaksa.

Sedangkan jika pembagian tanah fidak berjalan semacam ini,

misalnya gedung atau pohon dan kebun yang berkualitas tinggi, masing-

masing bagian tersebut tidak dapat dilal$lon pembagian secara melata,

narnun dapat dibagi secam b€rimbang berdasarkan standar harga, maka

tanah tersebut dibagi secam berimbang berdasarkan standar harga, dan

pihak gnng merrolak perrbagian s€suai dengan strandar harga tersebut

dapat dipal$a."

Aslrs!,afi'i dalam salah satr &ri kedtn pendapatrya

menlptakan, "Pihak yang menolak pernbagian sesuai dengail standar

hargu tanah tersebut tidak dapat dipal$a"

Mereka , "Jika tanah tersebut harganya tiga puluh

jarib, yarg rrrrur harga sepuluh iarib dari ketiga puluh Wb itu setara

dengan harga drra puluh jaib, naka pihak lBng menolak pernbagian

tersebut sesuai dengan standar lurga ifu tidak dapat dipaksa. Karena

sulitrya melakukan pernbagian tanarnan tersebut secam merata. Alasan

Iain, kalau ada dua tanah sawah yang saling berdampingan, rnaka pihak
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yang menolak pembagian tidak dapat dipaksa, jika pembagian itu tidak

dapat dilakukan kecuali dengan meletakkan masing-masing dari kedua

tanah sawah tersebut sebagai bagran yang terpisah. Demikian juga

dalam masalah ini."

Menurut kami, bahwasanya tanah tersebut adalah sebuah lahan

yang dapat dilakukan pernbagian dan membaginya secara berimbang

tanpa harus memberi nilai fukar tertentu, serta tidak ada kerugian sama

sekali (dalam pembagian lahan tersebut), sehingga pembagianirya wajib

direalisasikan sama seperti sejumlah superblok.

Alasan lain, pendapat yang telah mereka kemukakan

mengakibatkan munculnya penolakan funfutan melakukan pembagian

seluruh lahan perkebunan dan sejumlah superblok, karena pohon dan

gedung yang berdiri di sejumlah superblok dan sejumlah unit
penginapannya ifu tidak dapat dilakukan pembagian secara merata

kecuali berdasarkan standar harga.

Alman lain, tanah tersebut adalah sebuah (lahan perkebunan)

yang kalau sebagian lahan tersebut dijual, maka dalam penjualan

sebagian lahan tersebut terdapat hak syrf'ah bagi seorang rekanan

penjual, sehingga pernbagiannya unjib direalisasikan.'sebagaimana

kalau pembagian tanaman secam merata tersebut dapat direalisasikan.

Jika ada dua blok perkebunan, lang rnna setiap blok dari kedua

blok perkebunan tersebut tersedia plan (untuk peialan kaki; ialan
masuk), atau ada dua bidang lahan pesaunhan, dua buah superblok atau

dua buah pertlkoan, yang posisin5n berdampingan atau berjauhan, lalu

salah seorang dari kedua rekanan tersebut menunfut pembagian hak

miliknya, yang mana setiap safu baglan dari (dua bidang lahan

pesawahan, dua buah superblok atau dua bmh pertokoan) tersebut

diletal':kan secam merata di antam mereka, rnaka pihak lain tdak dapat

t
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dipaksa memenuhi funfutan tersebut, baik kedua hal tersebut

mempunyai karakteristik yang sama atau berbeda-

Inilah indikasi yang tampak dari madzhab Spfi'i. karena kedua

blok perkebunan tersebut merupakan dua blok yang hak miliknya dapat

dibedakan safu sama lain, yang rnana kalau seandainya salah.safu dari

kedua lahan perkebunan tersebut dijual, inaka dalam penjualan salah

satu dari kedua blok perkebunan ifu tidak terdapat hak syrf'ah bagi

pemilik blok perkebunan yang lainnya.

Berbeda dengan sebuah blok perkebunan atau sebuah lahan

terbuka, apabila dalam skala besar, maka jika sebagian blok perkebunan

atau tanah tersebut dijual, maka pernilik sebagian blok Snng tersisa

memiliki hak syr.rf 'ah.

Dan syuf'ah sama seperti pernbagian hak milik. Karena, masing-

masing dari kedua perbuatan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaifu

menghilangkan kerugian akibat adanp gabungan kepemilikan dan

kerugian akibat mengumngnln kebebasan mengelola sesuai pilihannya.

Jadi, lika suatu blok tidak dapat dilakukan penrbagian, maka

tidak ada tuntutan hak syuf'ah di dalamnp. Jadi, dernikian pula suatu

blok yang mengandung hak syuf'ah, blok tersebut tidak dapat dilakulon

pernbagian. Namun sebaliknlp, jika stmtu barang ifu dapat dilal$kan

pernbagian, maka di dalamn5ra terdapat hak qnrflah, dan jika stntu

barang mengandung hak syuf'ah, maka bamttg tersebut dapat dilakulon

penrbagian

Atasan lain, kalau tingkat kernatangan buah sudah tampak

terlihat di sebagian lahan perkebunan, maka otomatis sebagian Sang

tersisa dari lahan perkebunan tersebut buahnya mengalami tingkat

kematangan lnlrg sama, sekalipun perkebunan dalam skala besar, dan

tingkat kematangan itu tdai( merambat ke lahan perkebunan png

berdampingan dengan perkebunan tersebut, sekalipun dalam sliala kecil.
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Pasal: Jika di permukaan tanah fumbuh tanaman
(anggur atau enjelai), lalu salah satu dari kedua rekanan
pemilik tanah tersebut menunfut pembagian tanah tanpa
menyertakan tanaman tersebut, maka pihak yang menolak dapat

dipaksa, karena tanaman di permukaan tanah sama seperti qumasy

(segala sesuafu yang terce*er di permukaan tanah)102 di sekitar

superblok. Sehingga funfutan penrbagian tanah tanpa menyertakan

tanaman ifu tdak melarang pembagian tanah tersebut, sama seperti

qumasy. Baik tanaman tersebut itu sudah fumbuh atau baru berupa bibit

yang belum fumbuh menjadi tanaman.

Jadi, tatkala kedua rekanan tersebut sepakat membagi tanah

tersebut, maka tanaman itu masih tetap menjadi milik bersama di antara

mereka. Sebagaimana kalau mereka berdua menjualnya kepada pihak

pembeli selain mereka.

Jika salah seorang dari kedua rekanan menunfut pembagian

tanaman secara terpisah (tanpa menyertakan tanahnya), maka pihak

rekanan yang lain tidak dapat dipaksa mernenuhi funfutannya, karena

dalam pembagian, setiap bagian harus diletal,kan secam berimbang, dan

pembagian tanaman dengan mernecahnya menjadi beberapa bagran

fidak mungkin dilakukan secam berimbang, karena tanaman ifu

dipersyaratkan harus tetap ada di permukaan tanah lnng menjadi milik

bersarna.

Jika dia menunfut penrbagian tanah sekaligus dengan

tanamannya, dan tanaman tersebut telah benar-benar keluar (fumbuh),

maka funtutan tersetut dapat diterima, dan pihak yang menolak

tuntutan tersebut dapat dipalrsa, baik tanaman itu bulimya masih hijau

atau bulimya telah berisi brji 1nng sudah mulai mengeras, karena

tanaman (perkebunan gandum atau enjelai), strnel seperti sebuah pohon

102 661 Lisanul Anb (qsgnt-
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di perrnukaan tanah, sementam pembagian tersebut bermakna

pemisahan hak milik atas tanah, bukan jual beli.

Jika kita katakan pembagian tersebut adalah akad jual beli, maka

dia tidak dapat dipaksa, ketika bijinya sudah mulai mengercF, karena

penjualan (biji gandum atau enjelai) tidak menyimpan (menyertakan)

peniual bulim5n, sebagian bulir ditukar dengan sebagian bulir yang lain.

Namun ada kemungkinan tukar-menukar bulir tersebut

dibolehkan, karena bulir-bulir tanaman di sini telah menjadi bagian yang

tak terpisahkan karena berganfung pada tanah tersebut, tetapi bulir-bulir

tersebut bukanlah target penjualan tanaman. Sehingga menyerupai jual

beli pohon kurma yang telah berbuah dengan pohon yang serupa.

Imam $nfi'i berpendapat, 'Pihak yang menolak pembagian

tanah sekaligr-rs dengan tanamann5ra tdak dapat dipaksa, karena

tanaman ifu ditanam dalam tanah untuk dicabut kembali dari tanah

tersebut. Sehingga pembagian tanaman sekaligus dengan tanahnya tidak

dapat dilakukan, seperti segala sesuafu 5ang tercecer di permukaan

tanah."

Menurut kami, tanaman (gandum atau enjelai) tersebut adalah

sesuafu png tumbuh di dalam tanah unhrk dikernbangkan dan diambil

hasilnla, sehingga menyerupai pohon Snng ditanam, tanaman gandum

atau errjelai berbeda dengan qurnsy(sqala lnng te,rcer,er di permukaan

tanah), karena qumasy itu tdak menlnfu dengan superblok, dan tidak

mendatangkan kerugian bagan superblok tersebut pada saat

mencabutr5n

Jika tanaman tersebut masih borpu benih yang tertan"rt O,

dalam tanah, maka pam mujtahid madzhab kami berpendapat,

"Pembagiannya tidak dibolehkan, karena benih tersebut tidak dapat

dipastikan tumbuh menjadi tanaman dan kebemdaan benih tersebut

tidak dapat dipisahkan." Ini adalah rnadzhab $raf i.
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Namun ada kemungkinan boleh dilalilkan , karena

b€nih menjadi bagian png tak terpisahkan karena bergantmg pada

tanah, jadi ketidakpastian meniadi tanaman fidak

mendatangkan kerugian, sarna seperti pondasi pqpr lnng mengelilingi

perkebunan, demikian juga kalau dia meribeJi tanah yang di

permukaannya tumbuh tanaman, lalu dia mengaiukan perqnratan

merniliki tanaman tersebut, maka dia dapat menriliki4;a derrgan qBrat

tersebut, sekalipun masih berupa benih yang tntak dapat dipastikan

tumbuh menjadi tanaman.

Pasal: Tatkala di antara kedua rekanan terlibat
kepemilikan tanah, yang mencapai seratus dinar,

yang di salah satu dari kedua bagiann!,a terdapat sr.nnber air png
harganya serafus dinar, dan di bagian 1Bng lain terdapat tanarnan pohon

yang harganya serafus dinar, rnaka tanah tersebut dibagi secala

berimbang berdasarkan harga tersebut, sumber air beserta separuh

tanah diletakkan sebagai bagian tersendiri, dan tanarnan pohon beserta

separuh tanah yang lain diletal,kan sebagai baghn tersendiri-

Jika tanah tersebut menjadi milik bersarna di anbra tiga orang

atau lebih, maka kamu tranrs melihat nihi rual tanah tesebut, misalryn

harga tanah serafus dinar atau l11ang, rnalo perrftagAan hak milik

bersama tersebut tidak dapat dihlnrkan, karena Fka harya tanah ifu

kurang dari serafus dinar, rnalo tidak dapat dilalukan pernbagian s@arel

berimbang kecuali disertai pernbagian surnber air dan tanarnan pohon,

dan masing-masing dari kedu barang ini terrnasuk barans 3nng tidak

dapat dipecah menjadi beberapa bagian.

Sedangkan jika harga tanah seratus dinar, malra kita mdetaltkan

tanah sebagai bagian tersendiri, sumber air sebagian bagian tersendiri,

dan tanaman pohon sebagai bagar, tersendiri, rnala derrgan meletakkan
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sumber air dan tanaman pohon sebagai bagian lnng tersendiri, bagian

tanah tidak mendapatkan bagian apapun (dari sumber air dan tanaman
pohon tersebut), sehingga pembagian ini menjadi seperti hanya

melakukan pembagian tanaman pohon secara terpisah dan hanya

melakukan pembagian tanah ifu secara terpisah, bukan pernbagian hak
milik bersama s@ara paksa lqismah ijbl.

Jika tanah tersebut nilai jualnya sangat besar, misalnln sebagian

rekanan pemilik hak bersama mendapatkan bagran mereka dari tanah

tersebut, dan masih ada sebagian tanah yang tersisa sekaligus dengan

surrber air dan tanaman pohonn5a, maka pernbagian tanah tersebut

dapat dilakukan.

Contohnln harga tanah dua ratus lima puluh dinar; asumsinSa

seratus lima puluh dari dua mtus lima puluh diletakkan sebagai bagian

tersendiri, lantas tanah yang nilainSp lima puluh dinar digabung dengan

sumber air (serafus dinar) menjadi bagan tersendiri, dan tanah png
harganya sama (lima puluh dinar) digabung dengan tanaman pohon
(seratus dinar) menjadi bagian tersendiri, hasilnya menjadi tiga bagian
yang sama rata, setiap baglan mendapatkan sebagian tanah, sehingga
jika kondisinya semacam ini, pembagian tersebut dapat dilakukan.

Kalau jumlah pemilik ernpat oftlng, dan harga tanah ernpat rafus

dinar, maka pembagian hak milik bersama dapat dilakukan. Asumsinya
kita letakkan tiga mfus dinar dari empat mtus dinar tersebut menjadi dua

bagran, dan seratus dinar yang digabung bersama sumber air dan

tanaman pohon kita letakkan menldi dua bagian yang lain, sehingga

seluruh bagan tersebut memperoleh hasil yang berimbang.

Kalau tanah tersebut milik dua orang, lalu salah safu dari mereka

menghendaki pembagian sumber air dan tanaman pohon, tanpa

menyertakan tanah, maka pembagian model ini bukanlah pembagian

hak milik bersama secara paksa (qismah ijba). Derrrikianlah mekanisme
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pembagian tanah 5nng memiliki tanaman pohon, tatkala tanaman

pohon tersebut ditunfut pembagian tanpa menyertakan tanahnya, maka

tidak disebut pembagian hak bersama secam paksa (qismah ijbafl.

Kalau mereka sepakat melakukan penrbagian tanah sekaligus

dengan tanaman pohonnya, maka pembagian model ini disebut

panbagian hak milik bersama secam paksa (qismah iibaj. l\arerra

tanaman pohon tersebut termasuk bagran yang tak terpisahkan karena

berganfung pada tanah, sehingga semuanya menjadi seperti safu

kesatuan yang tak terpisahkan. Oleh sebab itu, jika sebdgian tanah

beserta tanaman pohonnla dijual, malo di dalamnya dapat dilakukan

alad sgfah

Tatkala tanaman pohon tersebut dilakukan pembagian tanpa

menyertakan tanahnya, maka tanaman pohon tersebut menjadi barang

pokok dalam pembagian tersebut, Snng tidak berganfung pada apapun,

sehingga tanaman pohon tersebut statusnya seperti deretan gedung

yang berdiri sendiri dari sejumlah superblok dan komplek pertokoan

yang terpisah-pisah. Karena ifu dalam kasus ini fidak dapat dilakukan

akad syuf'ah jika dijual per unit, setiap pembagian yang uiak dapat

dilakukan, tatkala kedua pernilik sepakat melakukan pembagian, maka

penrbagian tersebut adalah akad jual beli, yang mana regulasi png
b€rlaku di dalamnyra sarna seperti regulasi png berlaku di dalam iml

1881 Masalah: Abu Al Qasim berkata: Tatkala hak
milik bersama telah dilakukan pembagian, maka kesemua

bagran dilakukan proses pengundian, sehingga setiap safu

orang pemilik mendapat bagianny'a sesuai dengan undian

lpng keluar unfuk dirinyra, kecuali mereka melakukan
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pembagian atas dasar suka sama suka, sehingga setiap safu
or.rng pemilik mendapat bagian yang dia sukai.

Secara garis besar maksud pemyataannya adalah, bahwasanya

pembagian hak milik bersama ada dua macam jenis pembagian,

pembagian dengan sistem paksa (qismah ijball dan pembagian atas

dasar suka sama suka (qismah tamadh). Kami telah singgung di muka

bahwasanya pembagian dengan sistern paksa adalah sistem pembagian

yang mana perolehan secara berimbang dapat terwujud di dalamnya

tanpa ada pemberian sejumlah nilai fukar tertentu kepada pihak lain.

Sistem pembagian model ini fidak lepas dari empat kategori.

Pertam4 semua bagian memperoleh hasil pernbagian yang

merata, dan harga tiaptiap bagian dari obyek yang telah dilakukan

pembagian ifu nilai jualnya sama.

Kedu4 semua bagian memperoleh hasil pembagian yang

merata, tetapi harga tiap-tiap bagan dari obyek yang telah dilakukan

pembagian itu nilai jualnya berbeda-beda.

Ketig4 sexnua bagian mernperoleh hasil pembagian yang

berbeda-beda, sementara harga tiaptiap bagran dari obyek yang telah

dilakukan pembagian ifu nilai jualnya sama.

Keempat, setnua bagian memperoleh hasil pernbagian

berbeda-beda, dan harga tiaptiap bagian dari obyek yang

dilakukan pembagian itu nilai jualnya berbeda-beda.

Kategori pertama contohnya adalah misalnya tanah dimiliki

enam orang, setiap orang dari mereka memperoleh hasil pembagian

yang sama yakni sep.renam dari tanah tersebut, dan harga tiap-tiap

bagian dari tanah tersebut nilai jualnya sama. Maka untuk mepdapatkan

perolehan hasil yang berimbang dalam pembagian kategori ini dengan

cara melakukan pengukuran'luas tanah, menjadi enam bagian yang

sama.

llang
telah
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Karena dengan cara melakulon pengukuran luas tanah

diperoleh hasil pembagian png berimbang, tentr:nya pembagian tanah

dengan mernpertimbangkan standar harga, juga diperoleh hasil png
berimbang, karena tiaptiap bagbn tanah merniliki nilai jual yang sarna.

Kernudian dilal$kan proses pengundian di antara mereka. Dan sistem

apapun yang mereka pergunakan dalarn proses pengundian, menunrt

indilosi yang tarnpak dari peqntaan Ahrrnd, dibolehkan.

Karena dia dalam mengomentari riuayat Abu Daud men5atakan,

"Baik iil<a dia menghendaki rnalo boleh menyediakan kertas undian,

dan jika dh menghendaki rnalo boleh menyediakan k€rtas 5nng telah

dicap sternpd, lrang rnana ifu sernua dibailon ke pangkuan orang !,ang

belum mendapatkan hasil pernbagian, dan rnasing-masing memperoleh

secarik kertas 5nng tdah dicap sternpel tertenfu. Kemudian dikeltnrkan

perintah, 'Ketuarkan secarik kertas 5ang telah dicap stempel unfuk

bagian ini', maka siapa Snng cap sternpelryn keluar, maka bagian ifu

menjadi miliknln."

Berdasarlon ini, kalau seseorang melakukan proses

pengundian menggunalon bafu l$ihl atau media lainnSa, rnaka

dibolehkan.

Para muihhkl nndzhab lorni dalam nrasalah pengurdian ini

mernihh melenisme b€rikut ini, "qgiunrlah urdian dibrnt sarna sesuai

dengan ,urnhh baghn yang diundi, di sini dia dibedkan kebebasan

mernilih antam apakah lrarg diundi n rna para pernilik untuk

menentrlran rnasing:rnasing dan apakah yang diundi bagian-

bagian tersebut untuk menentukan perniliknp.

Idu iika dia mernilih mengundi nanra-narna p€rxrilik hak untuk

menentulon bagianrryn masing-masing, rnalo dia harus mencatat narnr

setiap orang dari semua rekanan dalam sebuah kertas undian, dan

ditaruh pada seiumlah bx:lla lbundqafitFng terlruat dari tanah atau Hin
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yang sama besar dan beratrgra, dan ditaruh di pangkuan orang yang

belum mendapatkan hasil pembagian ters€but.

,' Kemudian dia diperinhh, 'Keh.rarkan sebuah bola unfuk

memastikan bagian yrang ini', lalu jika da telah mengeluarkarrn5ra, maka

bagian tersebut menjadi milik orang yar4g rErrar[E keftrar dalam bulatan

tersebut. Kemudian bola yang lain diundi untuk mernastikan bagian lrang
lain, demikian mekanisme pengundian dilalnrkan sampai tinggal

menyisakan bagian unfuk orang terakhir, sehingga bagian teralfiir ini

dapat dipastikan menjadi milik omng lBng temsisa."

L^alu jika dia memilih mengundi se(nua bagian unfuk menenfukan

nama-nama pemilik bagian tersebut, rnala dia mencatat nirrn-nilnir
dari semua bagran tersebut dalam beberapa kertas undian. Jadi, pada

kertas undian pertama dia mencatat 'Bagian muhi dari arah sini sampai

dengan arah sini." kernudian dilanjutkan penullsan bagian pada kertas

undian kedua, dan setenrsnya sampai dengan dia selesai mencatat

sebanyak enam bagian.

Kemudian dia mulai mengundi kertas rmdian pertarna unfuk

memastikan seoftrng pernilik dengan inisial tertenfu, sehingga bagian

yang tercatat pada kertas undian ihr menldi miliknya. Pengundian ifu

dilakukan sampai tinggal menyisakan bagian terakhir, sehingga bagian

terakhir ifu dapat dipastikan menjadi milik orang yang rrEsih tersisa.

Abu Bakar menyebutkan mekanisrne. pengundftrn berilart ini,

"Sejurnlah bola ditaruh tanah liat, bolabola ters€but diletakkan di air,

duur masing-masing bola diperunfukan bagi orang tertenfu, lalu dari bola

mana saja tanah liat ifu terlepas, dan kerAs urndiannta mtrncul d'
permukaan air, maka bola ifu untulmyn, denrikian iuga dengan bola

kedua, ketiga, dan seten:sngla, lalu iika dua orang yang mr.urcul, maka

pengundian diulang kernbali." Narnun, me&anlsrne !,arg pertarna !,ang
lebih baik dan lebih mudah.
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Katqori Kdua; sexnua bagian memperoleh hasil pembagian

Sang meiata, tetapi nilai jualnya berbeda-beda.

Sehingga tanah harus diukur dengan harga. Dibagi menjadi

enam bagian yang sama nilai jualnya. Proses pengundian kesemua

bagian tersebut dilakukan sama seperti pernbagian kategori sebelumnya,

tidak ada. perbedaan di antara pernbagian kedua kategori tersebut,

hanya saja pembagian secara berimbang dalam kategori kedua ini

dengan cam membagi-bagi menjadi beberapa bagian Sang terpisah,

sedangkan dalam kategori pertarna pernbagian secaftl berimbang

dengan cara diukur dengan standar harga.

I{ategori Ketiga; nilai jualqn sama tetapi sernua bagian

memperoleh hasil pembagian yang berbda-beda.

Contohnln tiga orang terlibat kepernilikan sebidang tanah, orang

pertama memiliki separuh, orang kedua merniliki sepertiga, dan orang

ketiga merniliki seperenarn dari luas tanah. Masing-masing bagian dari

tanah tersebut nilai jualnSn sama. Maka cam pernb adalah,

tanah dibuat beberapa bagran dengan mernpertimbangkan kadar

kepernilikan yang terkecil. Yaifu sepereffrn dari lua. tanah tersebut.

langl<ah selanjutrya sediakan kertas undian dibuat rangkap tiga dengan

difulisi rxurn-niuncr pernilik tanah tersebut.

Sesudah ifu sumt undian pertama diundi unfuk mernastikan

kepemilikan bagian yang pertama. Hasilnln jika surat undian milik

pemilik bagian seperenam yang keluar, maka dia mendapatkan bagran

yang pertama tersebut. Kemudian untr.rk selanjutrln surat undian png
lain diundi unfuk memastikan kepemihkan bagian Snng kedua. Hasilnya

jika sumt undian milik pemilik baglan sepertiga 5nng keluar, dia

mendapatkan bagran yang kedua dan ketiga. Sedangkan ketiga bagian

yang tersisa otomatis menjadi milik pernilik bagian separuh dari luas

tanah tanpa diundi.
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Jika undian kedua keluar unfuk pemilik bagran sepamh, maka

dia mendapatkan bagian kedua, ketiga dan keernpat. Sedangkan bagian

yang kelima dan keenam meniadi milik pemilik bagian sepertiga dari

luas tanah.

Jika undian pertama keluar unfuk pemilik bagran separuh, maka

dia mendapatkan ketiga bagan pertarna (bagran pertama, kedua dan

ketiga)- Undian kedua diundi untrfi mernastikan bagian yang keempat.

L-alu jika undian kedua keluar unhrk pernilik sepertiga, maka dia

mendapatkan bagian yang keempat dan bagian kelima. Dan secara

otornatis bagan prig keenam meniadi milik pemilik seperenam bagan

dari luas tanah.

Jika undian kedua keluar unfuk pernilik seperenatn, maka dia

mendapatkan bagian keempat. Dan orang terakhir (pemilik sepertiga),

merrdapatkan bagran yang kelima dan keenam.

Jika undian pertama keh-rar untuk pemilik sepertiga, maka dia

mendapatkan bagran yang pertama dan kedua, kernudian undian kedua

ditrndi untuk merrastikan bagan SBng ketiga. Jika undian kedua keluar

trnhrk penrilik separuh, maka dia mendapatkan bagran prig ketiga,

keanpat dan kelima. Sedangkan otang terakhir (pernilik seperenam)

mendapatkan bagran yang keenam.

Jika undian kedua keluar untuk penrifik seperenam, maka dia

mendapatkan baglan yang ketiga. Sedangkan pernilik separuh dari luas

tanah mendapatkan bagian yang tersisa (baglan yang keernpat, kelima

dan keanam).

Menurut sebuah pendapat, '$rat undian dibuat rangkap enaln.

Nama pernilik separuh dari luas tanah difulis Rngkap tiga, nama pemilik

sepertiga difulis rangkap dua, dan nanra pemilik seperenam safu surat

undian." Mekanisme pengundian serncam ini tidak ada gunanya sama

sekali, karena target undian ihr adalah memastikan narna pernilik
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s@aruh dari luas tanah ifu keluar. Dan jika sumt undian dibuat rangkap

tiga, maka target tersebut telah terpenuhi' Jadi pembuatan sumt undian

rangkap tiga ini sudah menanlmpi

Tidaktepatkalausumtundiandibuatrangkapenamderrgan

menulis narna dari tiaptiap bagran, dan mengundinya unfuk memastikan

nilrner-natna perniliknln, karena pada waktu seseorang mengeluarkan

suratundianpertanur,yarrgdidalamnyaterhrlisbagiankeduaunfuk
pemilik bagian seperenam, kemudian dilanjutkan mengeluarkan surat

undian 5nng lain unhrk pernilik bagian separuh atau sepertiga, yang

mana di dalamnp terdapat tulisan bagian yang pertama' maka dia perlu

mengambil bagiann5ra s@ara terpisah, akibatrya dia menderita kerugian'

I{atqoi Keempfi kefika sanua bagan dan nilai jualnya

mernperoleh hasil penrbagian yang berbeda-beda' maka pertama-tama

pefugas pembagi menghitung perolehan lrang berimbang dengan

mengikuti standar harga, dan mernisat*annf meniadi enam bagian

yang nilai iualnya sarna, kenrudian sesudah itu sejumlah strat undian

lrang telah ditulis narna pam pernilik diundi unhrk memastikan

kepemilikan masing-masing hagan tersebut'

Sebagaimanatetahkamisinggungdalammekanismepembagian

kategori ketiga. Tidak ada pe6edaan di antara kedua kategori tersebut'

Harryasaiadatamkategorikeempatiniperrrrbagiarrnyamerrggunakarr

standar harga, sedangkan dalam kategori ketiga menggunakan standar

ul$ran luas kePenrilikan tanah'

JqlisKduaperrrbagianhakmilikbersamaberdasarkanprinsip

snrka sama suka. Penrbagian lpng di dalamnya menekankan pemberian

nilaifukar.Dantidakmt.rngkindilakukanpemisahanmasing-masing
bagiansecamberimbang.Kecualidenganmeletakkannilaifukartertenfu

b€rserta sebagian peroletran tersebut'
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Jadi, pembagian model ini tdak mengandung unsur paksaan,

karena pernbagian ini merupakan benfuk fukar-menukar hak milik. Dan
seseorcmg tidak dapat dipaksa melakukan tukar-menukar hak milikryn.
Dernikian juga semua kekayraan png tidak harus dilakukan

Contohnya dua buah superblok, yang mana masing-rnasing dari
kedua superblok tersebut diletatkan menjadi bagian gnng terpisah safu
sama lain, dan tidak ada kerugian yang menimpa kedua superblok tadi
kalau dilakukan pembagian. Dan contoh-contoh lain 3Bng serupa
dengan contoh ini. dan sebagian contoh-contoh kasr.rs tersebut telah
kami kernukakan dgl* pembahasan terdahulu. .

Jika ketenfuan pembagian hak milik bersama ini mekanismenya

mesti dernikian, maka pernbagian hak milik secarur pal$a dapat
mengikat setelah undian diumurnkan, karena undian tersebut ibarat
petugas pernbagl dari pihak hakim, lpng h*ilqn sanur seperti

hakim. Sehingga penrbagian ifu bersifat mengikat setelah
undian diumumkan, sama seperti keputusan hahm.

Sedangkan pembagian berdas&kan prinsip suka sama suka
(qismah bmadhi, ada dua pendapat pam mujtahid madztab. pabma;
pernbagian model ini juga bersifat mengikat, sama seperti pernbagian

secara paksa, karena petrgas pernbagi kedudukanryn sama seperti
hakim. undian yang dilakukannya sama seperti keputr:san hakim.
Kdua; tidak bersifat mengikat. Karena pembagian model ini adalah

akad jual beli. Dan jual beli bersiht mengikat setelah t€rjadi kesepakatan

dari kedua belah pihak, bukan melalui undian. Namun undian di sini
hanya bersifat pemberitahuan pihak per$ual terhadap pernMi..

Sedangkan jika mereka berdua telah menplin kesepakatan,

masing-masing dari mereka mernperoleh safu dari kedua bagian tersebut

tanpa diundi, maka hal ifu .dibolehkan. Karena hak melakukan hal
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tersebut berganfung pada mereka berdua, dan hak tersebut fidak akan

lepas dari mereka.

Demikian juga, kalau salah seorang dari mereka merirberikan

kebebasan terhadap rekanannla unfuk mernilih, lalu dia menjafuhkan

pilihan, dan di sini pernbagian tersebut bersifat mengikat setelah adanya

kesepakatan dan kedtnnSn telah meninggalkan tempat bansalsi.

Seperti persyamtan 5nng membtnt jual beli bersiht mengikat.

PasaL Kedua rekanan diperkenankan melakukan
pembagian sendiri, boleh menghadap hakim agar dia menrnjuk

pefugas pernbagi Snng melakukan unfuk merbka, dan

mereka boleh menunjuk seoftrng pernbagi png melakukan pernbagian

unfuk mereka.

lalu, jika hakim telah menunjuk seorang pernbagi buat mereka,

maka di antara persyamtannya adalah merniliki sifat adil, mengetahui

ilmu hihrng, harga dan metode pernbagian. TujuannSn agar dia

mernberikan hak kepada omng 5nng berhak men€rimanya. Ini adalah

pendapat Irnam Spfi'i. Hanya saF db menambahkan p€rgraratan

seomng pembagi fng tlituniuk hakim tranrs orang merdeka.

Jika mereka mengangkat seonng pernbagl di antara mereka,

rrnka dia harus merriliki siht'seperti seorang pernbagl SBng diturfuk

hakim, baik silat adil rnaupun pengetahuannya. Sehingga dia

kedudukannp sama seperti seomng pernbagi 1nng difuniuk hakim.

dalam hal pernbagiann!,a bersifat mengikat setelah undian diumumkan.

Jika dia seorang 5rang kafir, fasik atau bukan seorang lang
mengerti tentang mekanisme pernbagian, maka pernbagiannp tidak

bersilat mengikat kecuali setelah mereka berdua menyetujui pernbagian

tersebut. Dan keberadaannya dianggap fidak pernah ikut arnbil bagian

dalam p€kerraan lpng menrbuat pernbagiilt ifu bersifat mengikat-
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Dalam pembagian yang tidak memerlukan penghifungan harga

diorlmpkan safu orcng penrbagi. Sedangkan jika pernisahan hak

mernerlukan penghifungan lrarga, maka memerlukan dua orang

pernbagi- Karena penghifung lrarga dibufuhkan dua orang.

Jadi, ketika mereka menuniuk seoftrng pembagl, atau hakim

menunjuknya, dan dia benar$enar oftmg 3nng te$ukti mernenuhi

selurnlah persyaratan tersebut, rnaka pernbagian melalui undian yang

dihln*annta bersifat mengikat. Dan jika sebagian pers!/aratan tersebut

tidak terpenuhi, maka pembagian tersebut tidak bersiht 'mengikat

kecuali mereka menyetuiui (hasil pe$rbagiannln). Karena ada dan tidak

adanSp dia sarna salr.

Jika mereka pernbagian sendiri, dan mereka.telah
melakukan proses pengundian, mail<a pernbasian tersebtrt udak bersifat

mengikat kecuali telah satng meyetujui pernbagian tersebut dan
setelah dilakukan pengundian. Karena frdak ada hakim di tengah-tengah

mere&a, dan fidak ada ada pula orang gang menggantikan poslsiqn.

Pasa[ Imam hanrs menyediakan gaji pembagi dari
baitut mal (APBN), karena pembagian hdk milik bersama ini
termasuk kepentingan umum. Telah diriwayatkan, "Bahurasangra

Ali A, telah menuniuk seorang pernbagi kekapan milik bersarna, dan

dia merryediakan gajin3p dari baiful ma1."103.

Lalu, jika irnam tidak menyediakan gajinya, maka haldm berkata

pada kedua pihak Sang mernohon pernbagian hak milikqTa, "Beri
seorang pembagi ini upah karena dia akan melakukan pernbagian hak

milik bersama di antara kalian".

lm Al Baihaqi meriwayatkanrrya &bm As-Sunan (l/ 132, 133)- Dan dh
berl*ata, "Sanad pegangan hadits ini dln if,Mu* bin Tharif hadibrya tidak dapat
dihat landasan hulilm".
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Jika setiap orang dari mereka menye\ la jasanya dengan upah
.tertenfu, agar dia melakukan pembagian perolehan yang menjadi

miliknya, maki hal ini dibolehkan. Jika semua pemilik hak menyewa

jasanya dalam safu akad sewa, agar dia melakukan pembagian

superblok di antara mereka, dengan upah masing-masing, maka setiap

orang dari mereka harus memberi upah sesuai besaran perolehan

bagian yang dimilikinya Demikian Imam Syafi'i berpendapat.

Abu Hanifah berpendapat, "Upah pembagi menjadi ker,vajiban

mereka sesuai dengan jurnlah kepala. Karena pekerjaan yang dia

lakukan dalam pembagian perolehan bagran png. menjadi milik salah

seorang ddri mereka sama seperti pekerjaan yang dia lakukan dalam

pembagian perolehan bagian yang menjadi rnilik pihak yang lain. Baik

perolehan mereka sama rata atau berbeda-beda, sehingga upah tersebut

harus sama rata di antara mereka."

Menurut kami, upah pembagian tersebut erat kaitannya dengan

kepemilikan. Sehingga upah tersebut disesuaikan dengan besaran

kepemilikan di antara mereka, sama seperti pemberian biaya hidup

budak.

fugumentasi yang telah mereka kemukakan tidak tepat, karena

pekerjaan dalam pembagian perolehan yang lebih besar dari kedua

bagian itu lebih banyak. Apakah kamu fidak tahu, bahwasanya

perolehan bagian kalau dilakukan dengan cara ditakar atau ditimbang,

takaran dengan perolehan yang banyak, kerjanya lebih banyak

dibanding takaran dengan perolehan png sedikit. Demikian juga

dengan timbangan dan mernbagi tanaman. Dan pemSataan mereka

terbantahkan dengan seorang kumtor, karena pengawasan kekayaan

yang sedikit dan banyak kerjanya sama saja, narnun upah yang

diterirnanya berbeda, sesuai perbedaan kekapan yang diawasi.
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Pasal: Upah pembagian ifu dibagi di antara mereka

berdua, sekalipun salah seoftIng dari mereka berdua adalah

pihak yang menunfut pembagian tersebut. Demikian Abu Yusuf,

Muhammad dan syafi'i berpendapat. Abu Hanifah berpendapat, l'upah

pembagian ifu menjadi tanggungan pihak lrang menuntut panbagian.

Karena pembagian itu merupakan haknln.']

Menurut kami, upah penrbagian itu wajib sebab adanya

pemisahan sejumlah peroletnn. Mereka dalam perolehan tersebut

kedudukannya sarna, sehingga upah pernbagian ifu menjadi tanggungan

mereka berdga. Sebagairrnrn kalau- mereka saling sepakat atas

pernbagian tersebut.

Pasal: Jika salah seorirng dari kedua orang lpng telah

menerima bagran 'menggugat bahwasanya telah terjadi

kesalahan dahm proses pembagian, dan dia menyatakan

bahwasanya dia telah menerirna bagian yang kurang dari hak milik yang

semestinya dia terima. Maka kamu harus menelitinln.

Jika pembagiannya itu bersiht mengikat setelah diumumkannya

undian, dan pembagian ifu tidak berdasarkan prinsip suka sama suka di

antara mereka, rmka pemyataan l,ang dapat dibenarkan adalah

. pem5ntaan pihak tergugat dengan disqta! sumpah. Dan gugatan pihak

penggtqlat tidak dapat dikabull6n kecuali da salsi png mernbukfikan

kebenamn gugatann5n

[-alu, jika penggugat dapat menghadirkan dua orang saksi yang

adil,'pembagian tersebut dibatalkan dan dilakukan pernbagian ulang.

Jika fidak ada saksi yang merrrbenarkan gugatannya, dan dia meminta

rekanan 5nng digUgatn!/a untuk menptakan sumpah "bahwasanln tidak

ada kelebihan bagian sama Sel<3li bersarna dirin5ta", maka dia boleh

menunfutrln bersumpah
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Namun kami tetap mendahulukan pemyataan pihak tergugat.

Karena secara fakfual pernbagian sudah dianggap cukup, dan amanah

telah difunaikan dalam pernbagian tersebut..

Jika sejumlah pernbagian ifu ternasuk pembagian yang bersifat

tidak mengikat kecuali melalui persetuiuan dari kedua belah pihak,

seperti pembagian 5nng dilakukan oleh mereka sendiri, dan jenis

pembagian lainnya, maka gugatan pihak Srang menyatakan adanya

kesalahan pembagian tidak dapat dikabullon.

Demikian para mujtahid madzhab kami berpendapat. Dan ini

adalah pendapat rnadzhab Syafi'i. Karena dia telah menyefujui

pembagian tersebut. Dan persefujuann!,a atas penambahan perolehan

, pernbagian tersebut bersifat mengikatrya.

Sedangkan pendapat Srang slnhih menumtku adalah, masalah

ini sarna seperti masalah sebdumnya, dan tatkala dia dapat

menghadirkan saksi png membuktikan adanln kesalahan pernbagian

tersebut, maka pernbagian tersebut harus dibatalkan. Karena

gugatannya itu masih memuat kernungkinan lain, Snng ifu dapat

dibukfikan dengan adanp saksi yang adil. Jadi, kasus ini merryempai

kasus kalau seoftIng saksi bersaksi atas dirinSn terkait penyerahan uang

muka atau barang pesanan, kenrudian dia menggugat telah terjadi

kesalahan dalam takaran atau timbangannya.

Pemyataan mereka, "Bahwasanya haknya menunfut tambahan

bagian telah gugur dengan adanln persetujuan dari dirinl,a untuk

melakukan pembagian tersebut" tidak tepat, karena gugumya hak

menunfut tambahan bagiannya tersebut iika dia mengetahuinya.

Sedangkan jika dia mengim bahwasanla dia telah merrberi hak

miliknya, lalu dia menyetrrjuinp s€suai dengan perolehann5p ini,

kemudian tempta perkiraannya kefiru, maka akibat perkiraannya ini

haknya menuntut tambahan bagian tidak gugur.
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Sama seperti kasu" punyerahan uang muka atau barang

pesanan. Kalau seseomng telah menerima barang pesanan (muslam

fiih), sesuai dengan yang dijanjikan, yaifu sepuluh takaran, serta

menyepakati jumlah takaran tersebut, kemudian temyata jurnlahnya

hanya delapan takaran, atau pihak produsen barang menggugat bahwa

dia telah melakukan kesalahan, karena dia telah menyerahkan

kepadanya sebanyak dua belas takaran, dan kesalahan ifu dapat

dibuktikan oleh saksi, maka hak setiap orang dari kedua orang tersebut

tidak gugur sebab adan5ra kesepakatan tersebut, dan tidak mencegah

pengabulan gugatan dan saksi yang dimilikinya.

Alasan lain, pihak tergugat dalam masalah kami ini, kalau dia

menyatakan ada kesalahan, maka pernbagian hak milik bersama harus

dibatalkan. Kalau hak penggugat gugur sebab adanya persefujuan

tersebut, maka pastinya pernbagian ifu tdak dibatalkan akibat

pemyataannya tersebut. Sebagaimana kalau dia menghibahkan

kelebihan bagian tersebut kepadanya.

Para mujtahid madzhab kami dan ulama lainnya telah

menjelaskan hukum terkait seseorang yang menjual sebuah superblok,

bahwasanya dia mengaku luasnya sepuluh hasta, temyata luasnya

hanya sembilan hasta atau justru luasnya sebelas hasta, "Akad jual beli

tersebut batal menurut salah satu dari dua pendapat para mujtahid

madzhab.

Sedangkan menurut pendapat yang lainnya, "Kelebihan itu milik

penjual dan kekurangannya menjadi tanggungan penjual. Dan jual beli

ifu hanya akan bersifat mengikat kalau ada kesepakatan. Jadi, kalau

kesepakatan dari kedua belah pihak itu menggugurkan haknya menuntut

kelebihan, maka pasti hak penjual menuntut pengembalian kelebihan

dan hak pembeli menuntut kekurangan menjadi gugur." wallahua'lam-
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Alasan lain, jika seseorang mau menyefujui sesuafu karena

sesuai dengan dugaan png temlpta salah, maka haknya tidak gugur

sebab dia telah memberi persetujuan tersebut. Sebagaimana kasus kalau

dua rekanan telah menerima bagan masing-masing, dan telah

menyepakatinya, kemudian tempta bagian lnng diperoleh salah

seoftmg dari mereka telah beralih menladi hak milik pribadi.

Jika muncul pertanyaan, "Mengapa kamu tidak memberi pihak

png teraniaya hak Snng mesti dia terima sesuai dengan perolehann5n

ddam kedua masalah tersebut dan kamu tidak membatalkan pernbagian

tersebut. Sebagaimana kasus katau kesalahan dalam'pembayaran uang

muka dan bamng pesanan jelas-jelas terjadi?".

Kami dapat menjawab, "Kesalahan di sini mumi teriadi dalam

pernbagian akibat salah safu dari sejumlah persyamtan tidak terpenuhi,

yaifu pernbagian perolehan yang berimbang. Sehingga pembagian

tersebut batal karena tidak terpenuhinya sebmh persyaratannlra.

Sedangkan dalam masalah barang pesanan dan uang muka,

kesalahan terjadi dalam penyerahan kedm hal tersebut bukan dalam

akad salam, kalena akadnya telah ftnal sesuai dengan persyaratannla,

sehingga kesalahan dalam penyerahan nilai fukar dalam akad tersebut

tidak berpengaruh pada keabsahan akad salam tersebut.' Berbeda

dengan masalah kami ini."

Pasal: Tatkala kedua rekanan telah mendapatkan
bagian masing-masing, lalu temlnta sebagian perolehannyra telah

beralih menjadi hak milik pribadi, maka kamu harus menelitinln. Jika

sebagian perolehan yang telah beralih meniadi hak milik pribadi itu ada

dalam bagian lrang diperoleh salah s@rang dari mereka, rnaka

pernbagian tersebut batal. Dernikian Imam Syafi'i berpendapat.
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Abu Hanifah berpendapat, "Pembagian tersebut tidak batal,

bahkan pihak yang mana sebagian png ditentukan sebagai milik pribadi

itu tampak jelas ada pada bagian 3nng diperolehnya, dia diberikan

kebebasan memilih antam membatalkan pembagian dan menunfut

haknya yang masih tersisa. Sebagaimana kalau dia temukan cacat pada

bagan yang telah dia dapatkan."

Menurut kami, pembagian tersebut adalah pernbagian yang

mana sejumlah perolehan tdak berimbang. Sehingga pembagian

tersebut batal. Sebagaimana kasus kalau mereka berdua melakukan hal

tersebut, sekalipun mereka mengetahui kondisi itu.

Sedangkan jika terbukti bagian yang diperoleh salah seorang dari

mereka ifu cacat, maka ada kemungkinan masalah ini dapat dihindari

dan kami mengatakan pembagian tersebut batal, karena tidak ditemukan

pembagian secara berimbang sesuai dengan standar harga.

Kemungkinan lain bagian yang cacat itu dibagi secara memta di antara

mereka. Karena cacat ifu tdak dapat dihindari, sehingga tidak

menimbulkan dampak pembatalan pembagian tersebut, sama seperti

cacat dalam akad jual beli.

Jika kepemilikan yang telah ditentukan itu ada pada masing-

masing perolehan mereka dengan besamn yang sama, maka pembagian

itu tidak batal, karena bagian yang masih tersisa yang diperoleh setiap

orang dari mereka, setelah dipotong bagian png telah ditenfukan

menjadi milik pribadi masing-masing, besarannya sesuai dengan hak

milik yang dia peroleh.

Alasan lain, penrbagian ifu adalah pemisahan hak salah seorang

dari mereka dari hak pihak lain. Dan masing-masing dari mereka telah

memisahkan hak miliknya, kecuali jika kerugian akibat adan5n bagian

yang telah ditentukan menjadi hak milik pribadi itu lebih banyak

menimpa perolehan salah seorang dari mereka. Contohnya dia
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menufup akses jalan keluar masuknya, saluran aimya, penerangannya

atau tindakan sejenis lainnya, maka pembagian tersebut batal. Karena

tindakan semacam ini dapat menghalangi pernbagian hak secara

berimbang.

Jika bagian yang telah ditentukan menjadi hak milik pribadi itu

diternukan pada perolehan salah seorang dari mereka lebih bunyuk

dibanding rekanan yang lain, maka pembagian tersebut batal, sesuai

dengan argumentasi yang telah kami kemukakan.

Jika bagian yang telah ditentukan menjadi hak milik pribadi itu

ditemukan secara merata pada perolehan mereka, maka pembagian

tersebut batal, karena pihak ketiga adalah pihak yang menyertai

kepemilikan mereka, padahal mereka telah melakukan pembagian tanpa

kehadirannya dan tanpa seizin dariqn. sehingga pembagian ini

menyempai kasus kalau mereka berdua memiliki rekanan lain, yang

mana mereka mengetahuinya, lalu mereka melakukan pembagian tanpa

menyertakannya.

Jika mereka berdua atau salah seorang dari mereka mengetahui

bagian yang telah ditentukan menjadi hak milik pribadi itu pada saat

pembagian,. hukum pembagian tersebut sama seperti kasus kalau

mereka berdua sama sekali fidak mengetahui, sesuai penjelasan Snng

telah kami utamkan secara detail. Wallahu a'lam.

Pasal: Jika pada perolehan salah seor.rng dari mereka
terlihat ada cacat yang fidak dia ketahui sebelum pembagian,

maka dia berhak membatalkan penrbagian ifu atau menuntut ganti

unfung akibat cacat. Karena cacat tersebut mengurangi perolehann5ra,

sehingga dia memiliki hak tersebut, satna seperti penjual. Ada

kemungkinan pembagian tersebut batal, karena pemerataan perolehan
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dalam pembagian itu adalah sebuah persyaratan, dan persyaratan ini

tidak ditemukan, berbeda dengan jual beli.

Pasal: Jika kedua rekanan menuntut pembagian dua

buah superblok. [-alu masing-masing dari mereka mendapatkan

sebuah superblok dan dia mendirikan gedung di atasnya, atau mereka

menuntut pembagian dua bidang lahan terbuka, lalu salah seorang dari

mereka mendirikan gedung di atas perolehannya, atau bercocok tanam.

Kemudian perolehannya itu telah beralih menjadi hak milik rekanannya,

gedungnya dirusak, dan tanamannya dicabuti, maka dia berhak

menunfut rekanannya mengganti separuh gedung dan tanaman. Asy-

Syarif Abu Ja'far telah menuturkannya. Abu Al Khaththab telah

menceritakannya dari Al Qadhi.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan berpendapat, "Dia

tidak berhak menuntut apapun kepadanya, karena dia mendirikan

gedung dan menanam tanaman atas inisiatif dirinya sendiri, sehingga dia

tidak boleh menuntut kepada pihak lain akibat berkurangnya bagian

tersebut, sebagaimana kalau dia mendirikan bangunan di atas lahan

miliknya sendiri."

Menurut kami, pembagian sernacam ini posisinya sama dengan

jual beli, karena kedua superblok tersebut tidak dapat dilakukan

pembagian dengan mekanisme pembagian secara paksa, karena

masing-masing dari kedua superblok tersebut menjadi bagian yang

terpisah. Tetapi kedua superblok itu dapat dilakukan pembagian

semcam itu dengan syarat ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Sehingga pembagian ini praktiknya seperti yang terjadi dalam jual beli.

Kalau seseorang menjual sebuah superblok secara utuh kepada

seorang pembeli, lalu temyata superblok itu telah beralih kepemilikan,

maka dia berhak menuntut ganti gedung secara utuh kepadanya.
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Jika dia hanya menjual separuhnln, maka dia berhak menuntut

ganti separuh gedungnya. Demikian juga sesuatu yang muncul dalam

setiap pembagian yang praktiknya sama seperti yang terjadi dalam jual

beli, yaifu pembagian berdasarkan prinsip suka sama suka, png di

dalamnya menekankan pernberian nilai fukar tertenfu, dan segala

sesuatu yang tidak dapat dipaksa unfuk dilakukan pembagian karena

menyimpan kerugian dan lain sebagainya

Sedangkan pembagian berdasarkan paksaan, tatkala perolehan

salah seorang dari mereka berdua temyata telah beralih kepemilikannya

sesudah pendirian gedung dan ditanami tanaman, lalu gedung itu

dihancurkan, dan tanamann5n dicabuti, maka jika kita mengatakan

bahwa pernbagian itu adalah jual bdi, maka ketentuan yang berlaku

pembagian itu juga demikian (dapat menuntut ganti kepada pihak lain).

Jika kita mengatakan bahua pembagian itu bukan jual beli, dia

tidak dapat menunfut ganti kepada pihak lain, karena rekanannya tidak

pemah melakukan penipuan terhadapnSn, dan jual beli udak pemah

dikomunikasikan terhadap rekanannya dari arah dirinln, tetapi

rekanannya hanya memisahkan haknya dari hak rekanannya yang lain,

sehingga dia tidak berhak menanggung kerugian yang menimpa

perolehannya. Inilah maksud yang diperlihatkan dalam pemyataan pam

mujtahid madzhab kami.

Pasal: Tatkala para ahli waris telah membagi-bagl

harta peninggalan si mayit, kernudian temyata dia memiliki

sejumlah utang yang tidak dapat dilunasi kecuali bersumber dari

kekayaan 5nng telah mereka bagi-bagi, maka pembagian tersebut tidak

batal. Karena keterkaitan utang dengan harta peninggalan si mayit, tidak

menghalangi kebebasan mengelola kekayaan tersebut, karena

keterkaitan utang dengan harta peninggalan si mayit itu tanpa
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persefujuan mereka. sehingga utang ini menyerupai keterkaitan utang

akibat tindak kejahatan dengan diri pihak yang melakukan keiahatan.

Utang ini berbeda dengan utang gadai, karena utang gadai itu

memiliki keterkaitan dengan persefujuan pemiliknSra dan inisiatifnya

sendiri. Jadi, berdasarkan ketenfuan ini, maka disampaikan saran

kepada para ahli waris, "Jika kalian menghendaki, maka kalian dapat

melunasi utang, sedangkan pembagian harta peninggalan mayit tetap

sesuai dengan kondisi sernula. Dan jika kalian menghendaki, maka

kalian dapat memLatalkan pernbagian itu dan harta peninggalan mayit

dijual untuk melunasi utang."

Jika salah seorang dari mereka mengabulkan permohonannya,

dan pihak yang lain menolaknya, maka yang dijual haqn perolehan

pihak !/ang menolak, sedangkan perolehan yang mengabulkan

permohonan pembayaran utang ifu tetap sesuai dengan kondisi semula.

Kalau dalam kasus utang maylt ifu ada wasiat yang berkenaan

dengan sebagian kecil dari kekayaan png telah dilakukan pembagian,

maka ketenfuan dalam masalah irii sama seperti ketenfuan perolehan

seseorang yang temyata telah beralih menjadi hak milik pribadi

seseorang, seperti detail Srang telah disampaikan, karena dia berhak

mendapatkannya. Jika wasiat itu berkaitan dengan kekayaan yang tidak

ditenfukan sumbemya, contohnya "dia berwasiat seratus dinar", maka

ketentuan hukum wasiat tersebut sama seperti utang seperti keterangan

yang telah kami kemukakan.

Pasal: Jika salah seorirng dari kedua rekanan meminta

memanfaatkan hak milik bersama secara suka rela
(muhaaSa 'ab) dari rekanan yang lain tanpa pembagian hak milik. Baik

ifu pemanfaatan tiap-tiap bagian hak milik, misalnya salah seorang dari

mereka mendapatkan sebagian superblok yang hendak dia buat hunian
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ternpat tinggal, atau sebagian lahan pesawahan, yang hendak dia

manfaatkan unfuk bercocok tanam, dan rekanan yang boleh membuat
hunian tempat tinggal dan bercocok tanam pada sebagian superblok
yang tersisa, atau salah seorang dari mereka menjadikannya sebagai

hunian dan bercocok tanam selarna satu tahun, dan pihak rekanan 3nng
lain mernbuat hunian lnng sama dan bercocok tanam pada tahun yang

lain, maka pihak Snng menolak dari mereka berdua tidak dapat dipaksa.

Denrikian Imam Syafi'i berpendapat.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat, "Pihak yang menolak
dapat dipaksa, karena di balik penolakan dari dirinya itu tersimpan
kerugian, sehingga kerugian itu harus dihilangkan sesuai sabda Nabi $,
'Jangan berbuat kerugian pda dirt sendiri dan jangan berbuat kerugian
pda omng lain." Abu Hanifah sepakat dengan kami khusus dalam
persoalan budak, karena dia tidak dapat dipalsa untuk melakukan
pekeriaan secam suka rela.

Menurut kami, pemanfaatan hak milik bersama secam suka rela

lmuhaaSa 'ah) merupalmn akad mu'auadhah (fukar menukar hak milik),
sehingga seseorang tidak dapat dipaksa agar melakukannya, sarna

seperti jual beli.

Alasan lain, hak setiap ormg dalam pemanfaatan hak miliknya
bersifat langsung, jadi tdak boleh menangguhkannya tanpa
persetujuannya, sama seperti haln5ra utang. Dan sebagaimana dalam

masalah budak menurut Abu Hanifah. Berbeda dengan pembagian

barang pokok, karena pernbagian ifu pemisahan kedua perolehan dan

pernilahan salah satu dari kedua hak milik.

Jika ketenfuannya mesti demrikian, rnaka tatkala mereka berdm
sepakat unfuk memanfaatkan hak mili,k bersama setrara suka rela
(muhaa5a'ar1) tanpa pembagian, maka ini dibolehkan, karena hak
melakukan hal tersebut berganfung pada mereka, sehingga mereka
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bebas melakukan apapun terkait haknya, yang mana mereka telah

sepakati bersama unfuk melakukannya.

Sama seperti pembagian birdasarkan prinsip suka sama suka.

Namun hal tersebut bersifat tidak mengikat. Bahkan kapanpun salah

safu dari kedua rekanan ifu menariknya kembali, maka kesepakatan

memanfaatkan hak milik bersama secara suka rela (muhaaSn 'ah) tanpa

pembagian menjadi berakhir.

Kalau salah seorang dari mereka menunfut pembagian, dia

boleh melakukan hal tersebut, dan kesepakatan memanfaatkan hak milik

bersama secara suka rela (muhaaSn 'ai) tanpa pembagian seketika itu

juga berakhir. Abu Hanifah dan para mujtahid madzhabnya sepakat

dalam masalah berakhimya kesepakatan memanfaatkan hak milik

bersama secara suka rela (muhaagn 'ar\) tanpa pembagian akibat adanya

permohonan pembagian.

Malik berpendapat, "Kesepakatan memanfaatkan hak milik

bersama secara suka rela (muhaa5n'ai) tanpa pembagian bersifat

mengikat", karena menurutnya seseorang dapat dipaksa unfuk

melakukannya, sehingga kesepakatan tersebut bersifat mengikat, seperti

pembagian barang pokok.

Menurut kami, perbuatan tersebut hanyalah penyerahan

sejumlah manfaat lahan tanpa disertai akad sev,ra, sehingga bersifat tidak

mengikat, sebagaimana kasus kalau dia merninjamkan suafu barang

kepada seseorang, tujuannya supaya dia meminjamkan barang lain

kepadanya, tatkala dia membutuhkannya. Penyerahan manfaat ini

berbeda dengan pembagian hak milik bersama, karena pembagian ifu

adalah pemisahan hak berdasarkan persyaratan yang telah kami

kemukakan.
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Pasal: Ahmad, dalam masalah sekelompok orang yang

melakukan pembagian sebuah superblok, dan sebagian mereka

mendapatkan kelebihan bagian beberapa hasta, sementara sebagian

yang lain mendapatkan perolehan yang kumng, kernudian mereka

menjual superblok secara ufuh, berkomentar, "superblok tersebut dibagi

di antara mereka sesuai dengan besaral hastanya", maksudnya adalah

uang hasil penjualan superblok ifu dibagi-bagi di antara mereka sesuai

dengan besaran kepemilikan mereka. Pemyataan ini diletakkan pada

masalah kalau kelebihan perolehan beberapa hasta yang menjadi milik

salah seorang dari mereka sama seperti kelebihan miliknya dalam

supertlok tersebut.

Contohnya salah seorang dari mereka mendapatkan bagian dua

perlima, jadi memperoleh empat puluh hasta, pihak yang lain

mendapatkan bagian tiga perlima, jadi totalnya dia memperoleh enam

puluh hasta, maka uang hasil penjualan superblok itu dibagi menpdi

bebelapa seperlima di antam mereka sesuai dengan besaran

kepemilikan mereka berdua atas superblok tersebut.

Jika kelebihan beberapa hasta itu karena stnrktur tanah yang

didapatkan pemiliknya karena berkmlitas rendah. Contohnya sebuah

superblok dibagi di antara mereka masing-masing mendapatkan bagian

separuh, lantas salah seorang dari mereka mengambil perolehannp dari

superblok yang berkualitas tinggi, sebanlnk ernpat puluh hasta, dan

rekanan yang lain mengambil perolehannln dari superblok yang

berkualitas rendah sebanyak enEun puluh hasta, maka tidak sernestinln

uang hasil penjualan superblok dibagi sesuai dengan besaran hasta Snng

dimilikinya, bahkan 
"harus 

dibagi di antam mereka masing-masing

mendapat bagian separuh, karena enarn puluh hasta dalam masalah ini

setam dengan ernpat puluh hasta. Maka dengan demikian harus

berimbang pula dalam pembagian uang hasil penjualan superblok

tersebut. Wallahu a'lam.
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Ahmad, dalam kasus sekelompok orang yang menunfut

pembagian sebuah superblok, yang berdiri sebuah gedung bertingkat

empat, di atas permukaan superblok ifu terdapat saluran tempat

mengalirkan air. lalu tatkala mereka menuntut dilakukan pembagian,

salah seorang dari mereka bemiat mernbendung saluran air milik pihak

lain yang mengalir di atas perolehannya, dan dia berkata, "lni adalah

saluran air yang telah menjadi milikku", dia berkomentar, :'Jika di antara

mereka terikat persyaratan menahan air, maka dia berhak melakukan

hal tersebut, namun jika tidak ada persyaratan apapun, maka dia tidak

berhak membendungnya. "

Tinjauan Ahmad adalah, bahwasanya mereka melakukan

pembagian sebuah superblok dan mereka melakukannya tanpa dibatasi

persyaratan tertentu, sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwasanya

masing-masing pihak memiliki bagiannya sesuai dengan kadar

kepemilikan mereka dalam superblok tersebut. Dan sebagaimana kasus

kalau seseorang membeli superblok tersebut beserta selnua hak yang

melekat padanya, di antara hak yang melekat pada superblok itu adalah

mengalirkan air di superblok ifu ke tempat penampungan air,

sebagaimana biasanya air mengalir, yaitu di atas lantai pihak yang

menolak. oleh sebab itu, dia berhak memilikinya pada saat pembagian

dilakukan tanpa dibatasi pers5nratan tertenfu .

[-alu jika mereka berdua saria-sama mengajukan persyaratan

mernbendung air, maka persyaratan ifu adalah yang paling berkuasa

(harus dipenuhi), dan kaum mukminin memiliki hak jika mereka telah

memenuhi persyaratan

Abu Al Khaththab berpendapat, "Jika 'rnereka berdua telah

sepakat melakukan pembagian sebuah superblok, lalu temyata jalan

yang lurus berada pada perolehan salah seorang dari mereka, sementara

pada perolehan pihak yang lain ada jalan namun unfuk melaluinya harus
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berputar, jika tidak memutar maka tidak bisa masuk, maka pembagian

superblok ifu batal. Hal ini karena pembagian menuntut adanya

perolehan yang berimbang, dan perolehan yang tidak merniliki akses

jalan tidak memiliki nilai iual kecuali nilai iual Sang amat rendah, karena

perolehan secam berimbang tidak terpenuhi.

Alasan lain, di antam persyaratan pernbagian secara paksa

adalah perolehan yang didapatkan oleh masing-masing pihak masih

dapat diambil manfaatrya, sedangkan perolehan ini pihak yang

mendapatkannya tidak dapat mengambil manfaatrya.

Lalu jika dia telah benar-benar setuju mengambilnya serta

mengetahui bahun perolehannya tidak memiliki akses jalan yang lurus,

maka ifu dibolehkan. Karena pembagian atas dasar kesepakatan

bersama adalah jual beli, dan penrbeliann3Ta dengan mekanisme

sernacam ini dibolehkan."

Analqli masalah sebelum rnasalah ini bahwasanya jalan masuk

tetap sesuai dengan kondisi sernula berada pada perolehan pihak lain,

selama tidak ada perqnratan menjauhkan jalan tersebut darinya, sama

seperti saluran an. Wallahu a'lam.

Pasal: Ahmad berkata, "seomng ayah dan penerima wasiat

berhak melakukan pembagian kekayaan seomng anak kecil bersama

rekanannya. Karena pembagian ifu adalah pemisahan hak atau akad jual

beli, dan kedua-duanya dibolehkan bagi mereka berdua.

Alasan lain, di balik pernbagian ifu tersimpan kemaslahatan bagi

anak tersebut, sehingga pernbagian itu dibolehkan, sarna seperti
pembelian barang unfuknya. Mereka bolefi melakukan pembagian

berdasarkan prinsip suka sama suka tanpa ada penambahan nilai fukar,

karena dalam pembagian ini tersimpan fujuan menangkal kerugian

akibat gabungan kepemilikan. Sehingga kasus ini menyerupai kasus
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kalau dia menjualnya karena kesulitan kebufuhan mernbaSnr utang, atau

kebufuhan memberi nafkah. "

Pasal: Kekuasaan kehakiman tidak mencukupi kecuali

berdasarkan pengangkatan imam atau pemberian jabatan

tersebut oleh imam kepadan5n.

Jadi, jika seseorang yang diangkat oleh imam sebagai hakim

bukan seorang yang adil, apakah kekuasaannya mengadili perkara

dianggap mencukupi? Ada dua pendapat para mujtahid madzhab.

Untuk mengisi jabatan hakim sebaiknSra imam memilih di antara kaum

muslimin yang paling istimer,rua, yang mampu mengemban fugas tersebut

buat mereka.

Pemyataan yang membuat pengangkatan jabatan hakim itu

menjadi sah terbagi menjadi dua, pemyataan yang tegas dan konkrit dan

pemyataan kinayah. Pemyataan yang tegas dan konkrit ada tujuh

macam, "Aku telah memberimu kev,renangan mengadili perkara, aku

telah menunjukmu, aku telah menjadikanmu sebagai penggantiku, aku

telah menunjukrnu sebagai penggantiku, aku telah menyerahkan tugas

mengadili perkara kepadamu, aku telah menyerahkan kepadamu, aku

telah memberi mandat mengadili perkara kepadamu."

Jika salah satu dari kesemua pemyataan tersebut keluar dari

pihak yang memberikan kekuasaan tersebut, maka jawabannya dari

pihak yang diangkat dengan kata-kata "saya terima", maka

pengangkatan jabatan tersebut sah.

Sedangkan pemyataan kinayah ada empat pemyataan, "Aku

benar-benar berpegang teguh kepadamu, aku menjadikanmu sebagai

peganganku, aku ma,r,rakilkannya kepadamu, aku sandarkan padamu."

Jadi, pengangkatan jabatan hakim ini tidak sah sampai dengan

pemyataan tersebut diikuti dengan kata-kata yang menunjukkan
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pengangkatan jabatan tersebut, contohnya, "Pufuskan perkara yang

telah kuserahkan kepadamu, adili apa yang telah kusandarkan

kepadamu, laksanakanlah kev.renangan yang mana aku menjadikanmu

sebagai peganganku di dalamnya."

Jika pengangkatan jabatan tnkim ifu sudah mencukupi, dan

kekuasaan yang diberikan adalah kekuasaan yang bersifat

umurn, maka dengan kekuasaan sernacarn ini dia memiliki fugas sepuluh

macarn perkam.

Memutuskan perselisihan di antam kedua pihak yang berselisih.

Menerima hak dari seseorang 5nng telah ditetapkan kepadanya dan

menyerahkannya terhadap orang yang berhak menerimanya.

Mengawasi kekayaan anak yatim dan orang gila. Mencekal seseorang

yang menurutnya baik jika dia dicekal karena kebodohan atau jatuh

pailit.

Mengawasi harta wakaf di wilayah kerjanya, dan

mernpertahankan barang pokok dan mengernbangkan furunannya

sesuai dengan persyaratan yang diajukan peurakaf. Mengawinkan orang-

orang perempuan gadis yang tidak mempunyai wali. Mengeksekusi

hukuman. Mengawasi sejumlah fasilitas urnum milik kaum muslimin di

wilayah kerjanya, dengan menjauhkan segala rintangan dari jalan-jalan

yang dilalui kaum muslimin dan halaman mereka. Memeriksa keadaan

para saksi dan orang kepercalnannya, dan mencari pengganti saksi

yang terbukti cacat. Menjadi imam shalat Jumat dan hari mya.

Sedangkan dalam penarikan pajak dan mernungut sedekah ada dua

pendapat para mujtahid madzhab.

Pasal: Abu Al Qasim berkata: Hakim harus memberikan pesan

kepada para wakil dan sejumlah omng tertenfu di depan pinfunya agar

senantiasa bertakwa kepada Alluh &, bersikap ramah terhadap para
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pihak yang berselisih, tidak mkus, dan'diusahakan mereka adalah para

syaikh dan orang fua yang religius dan selalu menjaga diri dari

perbuatan haram dan sYubhat."

Pasal: Ibnu Al Mundzir berpendapat, "Hakim makruh

mengeluarkan fatwa dalam berbagai masalah hukum." Syrmih berkata,

"Aku bertugas mengadili perkam, dan aku tidak akan mengeluarkan

fatwa hukum." Sedangkan pemberian fatwa dalam masalah bersuci dan

semu.r tidak ada keputusan hukumnya sama sekali, maka tidak ada

masalah berfatwa dalam persoalan ini.
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Pembahasan sghadah (kesaksian) memiliki beberapa landasan,

diantamnya di dalam Al Qur'an, As-Sunnah, Al IJ'ma', dan Al lbrah.

landasannya di dalam AI Qur'an yaitu:

;i:, 6K d r|'p.€; u i.4 t'!,ii;i,

g6[::rQq
KITAB KESAKSIAN

";;'^iot'n{';;j&g\4Y;G't!.,3

"Dan persal<sikanlah dengan dua omng saki dari onng-oftng
lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua o-ng lelaki, maka holeh) seoftng
lelaki dan dua orang perernpuan dan salsi-saksi gng kamu ridhai." (Qs.

Al Baqarah I2l:2821

@i:{ )r",iist,'1*1i
'Dan pusaksikanlah dangan dua omng aki 5ang adit di anbm

l<amu. "(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

i*QCfsytj'a$5
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"Dan persaksikanlah apabila kanu beriual beli."(Qs. Al Baqamh

l2l:282)

Adapun landasannya di dalam As-Sunnah, sebagaimana

diriwayatkan oleh Wa'il bin Hulr, dia berkata: Seorang lelaki dari

Hadhmmaut dan seorang lelaki dari Kindah mendatangi Nabi $. lalu

lelaki Hadhrami itu berkata kepada beliau $, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya fielaki)ini telah merampas tanah milikku."

. Lelaki Kindi pun berkata, "Tanah ifu adalah tanahku, dan di

bawah kekuasaanku, dia tidak memiliki hak apa pun dari tanah

tersebut. "

Nabi $ lalu bertanya kepada lelaki Hadhmmi, "Apakah kamu

memiliki buk6?"

t€laki Hadhrami menjawab, "Tidak, uahai Rasulullah."

Beliau lalu bersaMa,

"Maka karnu hans menganbil swnphn5a.'

Lelaki Hadhrami meniawab, "Wahai Rasulullah, (dia) seomng

letaki yang fajia mal<a fidak akan mempedulikan apa yang telah dia

sumpahkan, dan dia tidak akan menjauhkan dfui dari apa pun."

Beliau bersabda,

"I(arnu tidak mqiliki ap put kauali (cam) itu."

Lelak Hadhrami pun bertolak untuk mendatangi lelak Kindah,

guna mengambil sumpahnlB. Kefika dia ke b€rbalik belakang, beliau $
bersabda, 'Apbila dia bercumpah afrls hartanSa unfuk dk nnkan

sffim zlnlim, rrnka nisatp kelak dia alan mandatangi Allah,

sqnenbm Allah belpaling darnga. to+

At-Tirmidzi menyatakan bahwa derajat hadits ifi hasan sh;hih.

104 Hadits telah ditakhril k:r,..1777,401-
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Muhammad bin Abdullah Al Arzami dari Amr bin Syr'aib, dari
aSnhnya, dari kakeknlB, bahwa Nabi # bersabda, "Bukti (sal$i)

dikenakan kepda omng tnng manuduh, sqnentam sumph dikenal<an

kepda omng trug diduk*u.aos

At-Tirmidzi mengatakan bahura snad hadits i"i hanrs

diperbincangkan (ditinFu) kernbali, dan Al Arzami menyebabkan dln'if
hadits ini karena hafalannya yang ternah.

hnu AI Mubamk dan ulama hadits lainnya memvonis dha'if N
Arzami, hanya saja pam ularna sepakat terhadap berlakunya huijat

hadits ini.

At-Tirmidzi berkata, "Pengamalan terhadap hadits ini
berlandaskan pengamalan pam ulama dari kalangan sahabat Nabi $
dan lainryn. Selain itu dikarenakan haiat (kebutuhan) memaksa urntuk

melakukan persaksian (syahadah) guna mendapatkan hasil dari adanSn

pengingkamn di antam manusia. Oleh karena ifu, wajib unfuk meruiuk

kepada syahadah (kesal.sjan).

Syrmih berkata, "Hukum adalah kerikil, maka doronglah dia

dengan dua kayu, maksudnp adalah dua saksi. Perselisihan adalah

sebuah penyakit, sementara kesaksian adalah obat, maka fuangkanlah

obat tersebut ke dalam penSnkit itu."

Pasal: Kesaksian dan pelaksanaann!,ir diindikasikan
memiliki hukum fandhu kifa5Tah

Berlandaskan firman Allah &,

@t t r1,fy{',qAta*,;-{;

r05 Hadits tetah ditakhrij (no. 807, 34).
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'Janganlah sal<si-saksi ifu enggan (memberi apabila

mereka dipanggil. "(Qs. AlBaqarah 12]r. 282)

,*"Ar,rg Gz-S-,;i 7'.,r4i LrK3 7',

'Dan janganlah kamu (pam saki) menyembunyikan persakian.

Dan barangsiapa yang menyembunyikannim, maka sesungguhnSm dia

adalah orang tnng berdasa hatin5a. "(Qs. Al Baqamh l2l 2831

Dalam ayat ini disebutkan secara khusus keterkaitan hati dengan

dosa, karena hati merupakan ternpat yang mengetahui akan (benamya)

kesaksian tersebut, selain itu dikarenakan kesaksian adalah sebuah

amanat yang wajib ditunaikan sebagaimana amanat-amanat lainnya.

Apabila ketetapan ini benar, maka apabila seseomng dipanggil

untuk memikul (tahammul kesaksian dalam umsan nikah, utang-

piutang, dan lainnya, maka wajib hukumnya untuk memenuhinya.

Apabila dia memiliki kesaksian, lalu dipanggil untuk melaksanakannya,

maka wajib unfuk menunaikannya.

Apabila seseorang menunaikan kewajiban tahammul (memikul

kesaksian), menunaikan kesaksian, atau melakukan keduanya, maka

gugurlah hukum kewajiban tersebut, namun apabila dia enggan

menunaikan kesaksiannya, maka seluruh orang mendapat dosa. Selain

ifu, orang yang enggan memberikan kesaksian pun mendapat dosa

apabila dia tidak memiliki halangan untuk memberikan kesaksian

padahal kesaksiannya itu sangat dibutuhkan. Namun apabila dia

memiliki halangan unfuk memikul kesaksian dan menunaikannya, atau

termasuk orang yang tidak diterima kesaksiannya, atau membufuhkan

rekomendasi kelakuan baik (supaya masuk ke dalam golongan yang

dapat diterima kesaksiannya) dan sebagainya, maka tidak diharuskan

untuk memenuhinya, sebagaimana diperintahkan Allah & dalam firman-

Nya,
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"Dan janganlah penulis dan saksi aling sulitmenylitkan " (Qs-

Al Baqarah l2l:2821

Sabda Nabi S, -Tidak membahaiakan Hin sendiri) dan

ma nbahaSnkan omng lain. "1o6

Ifu karena dia tidak diperkenankan untuk membahayakan dirinya

sendiri bagi kebaikan orang lain.

Apabila dia termasuk omng yang tidak diterima kesaksiannya,

maka dia tidak wajib memenuhi kesaksian tersebut, karena fujuan

kesaksian itu tidak tercapai olehn3;a.

Namun apakah dia berdosa dengan tidak melakukan kesaksian

apabila dia mendapati orang yang dapat menggantikan posisi

(kesaksian)nya? Ada dua pendapat:

Pertama: Dia tetap berdosa, karena pernanggilannya unhrk

melakukan kesaksian telah ditetapkan, dan dilamng untuk mangkir dari

panggilan tersebut, sebagaimana firman Allah &,

'Janganlah saksi-salrsi itu anggan (membei ketemngan) apbik
merel<a dipansgl. "(Qs. Al Baqamh l2lz 2821

Kedua: Dia tidak berdosa, karena orang lain telah

menggantikan posisinya, maka kev,rajiban bersaksi tidak ditetapkan

padanya sebagaimana apabila dia Udak mendapatkan Pang$lan

tersebut.

Adapun berkenaan dengan firman Allah &,

i&tY6g'4iaY-{;

lffi Hadits telah ditaltuii lno. 437,421.

AI Mughni - ls23l



e

3"1:,Si ArGrkTS
"Dan janganlah penulb dan saksi alks sulit-menylitkan. " (Qs.

Al Baqarah 12lz 2821, terkadang dibaca dengan fathah dan terkadang

dengan nfaldhammahl.

Mereka yang membacanya dengan mfa (wda lalazh iptf dan

4ef,) mara mereka menpdikannya sebagai khahf png artinSn sebuah

larangan, dan ini mengindikasilon kepada dm makna: .

Pertamat Penulis sebagai subjek (pelaku), malrsudnp adalah si

penulis dan saksi tidak dibolehkan unfuk menyrlitkan oftmg-orang yang

memanggilnya, dengan tidak mernenuhi (panggilan) atau menulis selama

tidak diminta unfuk menulis, atau bersalsi sebelum diminta unfuk

bersaksi.

Kedua: Menjadikan yudhaar (saling menyulitkan) sebagai kata

kerjq yang tidak disebutkan siapa pelakunp, maka maknanya (dengan

mfal, dan makna dengan kthah adalah sarn. Maksudnp adalah tidak

menyulitkan si penulis dan salsi dengan memufus keduanp dari

kesibukannya dengan menulis dan persalsian, hingga keduanya tidak

melakukan hajat kedtnn3p.

Musytaq (asal kata) sgtndah (kesaksian) diambil dari kata a/

musjnhadah (menyaksikan), karena seorang saksi mengabarkan dan

menjelaskan apa yang telah dia sal$ikan. Selain itu ada !/ang

berpendapat karena seorang saksi dengan kesaksiannya (penjelasannya)

mernbuat seorang hakim seolah-olah menSnksikan apa lrang disaksikan

olehngn. Saksi disebut sebagai bvl<h (taWkefi; penjelasan) karena dia

menjelaskan segala sesuafu lnng samar dan menyingkap kebenaran dari

segala sesuatu 5rang diperselisihlon.
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1882- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Tidak diterima kesaksian dalam urusan zina kecuali dari

empal oftmg lelaki yang adil, merdeka, dan muslim.'

Umat muslim sepakat bahwa tidak diterimanya kesaksian dalam

unrsan zina adalah apabila kumng dari empat orang saksi. Allah & telah

menetapkann5ra dalam Al Qur'an:

'^+ gAXt [1;3WU ? 39Vqi ;4fr, *{; iv $t

@6isrf?6i
"Mqgary mqel<a (lpnq mquduh itu) ddak mendatangl<an

enlryt onng sksi atris bqib bohong ru? Oleh karqa me.reka tidak

mandabngl<an saksi-sakst male mqela itulah pda sisi Nlah oftnSF

omng trurg dusb."(Qs. fui-Nuur I24t: l3).

Juga ayat-alnt lainn5ra png senada dengan apt ini.

Telatr diriunyatkan iuga dari Nabi $, bahwa beliau bersaMa,

'Empt (nl$i) dan iil<a frdak mah dibe,rlald<an (hukum) had di
pungungmu.'

Masih terdapat ktrabar-l.habar lain ]Eng berkaitan dengan

perrnasalahan ini.

Mereka (umat muslim; para ularna) sepakat bahwa dis5amtkan

salsi-salsi tersebut merupakan olansforang muslim png adil, baik

secara zhahir maupun batin, baik 3nng dipersalrsitran tersebut orang

muslim maupun seorang fl<aftr) dzirnrni.

Jumhrn ulama berpendapat bahwa disyamtkan saksi-saksi

tersebut adalah lelaki-lelaki yang merd€lo, rnaka kesaksian kaum wanita

dan para budak tidak dapat diterima. Pendapat ini iuga dianut Malik,

AsyS5nfi'i, dan lainn5n. Namun Abu Tsaur menganggap pendapat ini
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syadz, dia berpendapat bahwa kesaksian seorang hambasahaya dalam
urusan ini dapat diterima. Dia menceritakan dari Atha dan Hammad,
bahwa keduanya berkata "Dibolehkan kesaksian tiga orang lelaki dan
dua orang wanita, ketika di antara saksi tersebut kurang safu saksi dari
seorang lelaki, maka kedua wanita tersebut menempati posisi seorang
lelaki, seperti dalam urusan harta.

Dalil kami dalam masalah ini adarah: zhahir ayat tersebut, dan
sementara ifu kesaksian hambasahaya masih menjadi perselisihan dalam
un$an harta, yang hal tersebut menjadi syubhat dalam hukum rlad
sementara had dapat ditolak dengan adanya sesuafu yang syubhat. Di
samping ifu, tidak rele'.ran mengqipskan permasarahan zina ini dengan
urusan persaksian harta, karena ringannya hukumannya (dalam urusan
harta), banyaknya kebutuhan orang-orang unfuk membuktikannya
karena banyaknya kasus yang terjadi, dan kehati-hatian dalam
menjaganya. oleh karena itu, jumlah saksi dalam umsan zina metebihi
jumlah saksi dalam un$an harta.

Pasal: Pengakuan berbuat zina

Tentang pengakuan berbuat zina, terdapat dua riwayat yang
telah disebutkan oleh Abu Bakar.

Berkaitan dengan ini Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat:

Peftama Ditetapkan (dikuatkan) oleh dua orang saksi, sebagai
benfuk qiyas terhadap pengakuan-pengakuan daram umsan lainnya.

Kdua: ndak dapat ditetapkan kecuali dengan empat orang
saksi, karena dia akan dikenakan hukum hadanayang setimpal dengan
yang telah dia lakukan.
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1883. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Tidak diterima kesaksian atas apa l,ang dilihat oleh kaum

pria yang kurang dari dua 0elaki) dalam urusan-unEan selain

unsan harta.'

BaEan ini memiliki dua rnacamr ;

Pertama: N uqubat, yaifu hudud, dan qishash. Berkenaan

dengan ini tidak diterima suatu kesaksian kecuali datang dari dua omng

lelaki. Namun Atha dan Hammad berpendapat bahwa dalam urusan ini

barfu qishashl diterima kesaksian safu omng lelaki dan dua omng

wanita, sebagai bentuk qiyas terhadap kesaksian dalam unEan harta.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: sebuah kehati-hatian unfuk

pembatalan had dan pengslugurannya, maka hukum iad dibatalkan

dengan sesuafu yang syubhat, dan haiat fidak menunfut kepada

penetapanngn. Sementara itu, dalam kesalsian kaum wanita terdapat

syubhat, berlandaskan firman Allah & berikut ini:

IsfrI cb s;y;v:ii cb,ct'JS s
"SuF a iik seoft,ng lury maka yang seomng

magingatkann5a. " (Qs. Al Baqarah 121: 2821.

Kesaksian kaum wanita tidak dapat diterima meskipun jumlah

mereka banyak selama kesaksian mereka tidak bersama seoftmg lelaki,

maka kesaksiannyn wajib tidak diterima dalam permasalahan tersebut

(had atau qishashl, dan tidak sah mengqiyaskan kesaksian permasalahan

ini (llaifu qishash) dengan kesalsian harta, sebagaimana perbedaannya

telah kami sebutkan.

Pernaparan kami telah dikatakan pula oleh sa'id bin Al

Musayyab, AsySya'bi, An-Naktra' i, Hamrnad, Az-Zuhi, Rabi'ah, Malik,

Aslrsyaf i, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan (Ashhab Ar-Ra'yi) lainnya.
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Mereka dan yang lain sepakat bahwa uqubat dapat ditetapkan dengan

kesaksian dua orang lelaki kecuali dalam un$an zina. Namun Al Hassan

berpendapat bahwa kesaksian dalam umsan pembunuhan sama dengan

kesaksian dalam urusan zina, karena dia (pernbunuhan) (hadnfn)

berkaitan dengan penghilangan n!raw?I, rnaka dia serupa dengan zina.

Dalil kami dalam rnasalah ini adalah: dia menrpakan salah safu

dari dua rna@m qistnsh, rnalo dia mertrpakan qishash dalam safu sisi,

dan sifat-sifat 5nng telah dia sebutkan fidak memiliki atsar yang

melandasinya, karena dm yang wajib dijatuhi had hdak dapat

ditetapkan kecuali dengan ernpat orang saksi. Selah fu, l<arerlla had
zina adalah hak (hubungan kepada) Allah &, yrang pelakunya dapat

menarik kembali pengakuann5n atas perbuatan zina tersebut.

Adapun kriteria saksi-saksi yang dapat dijadikan acuan dalam

uqubat ini diantaranya orang lnng merdeka, lelaki, Islam, dan adil,

sebagaimana yang dijadikan kriteria saksi-saksi dalam zina yang akan

kami paparkan nanti.

Kedua: Segala sesuatu lnng di dalamnya fidak terdapat

uqubah, seperti nikah, rujuk, thalak, pembebasan budak ('ikql, ila,

zhihar, nasab, perwakilan, wasiat, wala, dan mukabbah.

Al Qadhi berkata, "Hal yang dominan dalam madzhab bahwa

(macam yang kedua) ihi tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dua

orang saksi laki-laki, dan tidak diterima kesalsian wanita dalam kondisi

apa pun."

Ahmad telah menetapkan dalam riwapt jamaah bahwa tidak

dibolehkan kesaksian wanita dalam unrsan nikah dan thalak. Telah

dinukil dari Ahmad dalam urusan uakalah (penrakilan) pitu apabila

berkenaan dengan penagihan utiang, dibolehkan kesaksian seorang lelaki

dan dua orang wanita dalam Unrsan tersebut, narnun apabila di luar itu

maka tidak dibolehkan.
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Alasan knjhl tersebut: wkalah (perwakilan) dalam urusan

penagihan utang dengan tujuan mendapatkan harta, maka dalam urusan

tersebut diterima kesaksian safu orang lelaki dan dua orang wanita

seperti halnya hiunlah.

Al Qadhi berkata, ,Lalu keluarlah dari ini, bahwa kesaksian

wanita tidak dapat diterima dalam unrsan nikah serta berbagai haLnlp

seperti rujuk, safu riwayat, sementara selain ihr (nikah dan hak-haknya),

ada dua riwayat."

Namun Abu Al l(haththab berkata, "Dalam unrsan riikah dan

pembebasan budak juga keluar dua riwalnt (pendapat):

Pertama: Tidak diterima kesaksian kecuali dari dua orang laki-

laki, dan ini merupakan pendapat An-Nakha'i, Az-zuhri, Malik,

penduduk Madinah, dan Asy-syafi'i. Pendapat ini merupakan pendapat

Sa'id bin Al Musa5ryab, Al Hasan, dan Rabi'ah dalam thalak'

Kedua: Dalam urusan tersebut (nikah dan pembebasan budak)

diterima kesaksian dua omng lelaki dan dua orang wanita. Pendapat ini

diriwayatkan dari Jabir bin Zaid, Iyas bin Mu'awiyah, AsySya'bi, Ats-

Tsauri, Ishaq, dan ahli ra'yi. Pendapat ini iuga diriwayatkan dari Atha

dalam pembahasan nikah. Mereka sexnua berhujiah bahwa urusan ihr

tidak gugur dengan sesuatu yang sytrbhat, maka dapat ditetapkan

dengan satu orang lelaki dan dua orang wanita, seperti dalam unrsan

harta.

Menurut kami: urusan tersebut (nikah) bukanlah unls In harta,

tujuannya juga bukanlah harta benda, dan diketahui oleh kaum pria,

sementara itu kaum wanita tidak memiliki tempat masuk untuk

memberikan kesaksian dalam urusan tersebut seperti dalam un$an

hudud dart qishash. Pernaparan mereka dalam hal tersebut fidaklah sah,

karena syubhat tidak merniliki ruang masuk dalam umsan pemikahan,
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dan seandainya sSlubhat tersebut menggambarkan bahwa si wanita

dalam keadaan hamil, malo tidak sah pemikahannya.

Pasal: AI i'sar (yang sulit membalrar utang atau
tanggungan lainnya)

Ketenaran orang yang sulit membayar tersebut tidak dapat

ditetapkan kecuali dengan adanya tiga orang (salrsi), sebagaimana

diseiritkan dalam hadits Qabishah bin Al Mukhariq, bahwa beliau

bersabda:

u)bf s y-*',y4t rt)i.-ufi>rtW-&*
ctz z z I

aiu tfx
"Hingga ada tiga omng trug benkal (pintar) dan l<aumnSn jnng

bercalrsi bahwa si fulan menang benar-bqar bufuh (fakir)."1o7

Ahmad berkata, "Dernikianlah yang ada pada hadits."

' Jadi, secara zhahir (pernapamn) ini dia b"rp"garrg pada

pendapat tersebut.

Diriwayatkan juga dari Ahmad, bahwa dia tidak menerima

pendapatrya (bahwa dia dapat ditetapkan berwasiat; diberi wasiat)

hingga ada dua orang atau safu oftrng adil yang bersaksi padanya. Jadi,

secara zhahir dia menerima kesaksian safu orang lelaki dalam umsan

wasiat.'Selain itu, mengenai seoftmg lelaki yang benuasiat dan tidak ada

yang menghadirinya kecuali kaum wanita, dia berkata, "Aku

membolehkan kesaksian wanita." Jadi, secara zhahir dia juga

107 9u616 telah ditaktuij (no. 430, 120).
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menetapkan (keabsahan) wasiat dengan kesaksian wanita secam

menyendiri, apabila tidak ada satu orang lelaki pun yang hadir pada saat

itu.

Namun Al Qadhi berkata, "Hal yang diyakini (acuan) pitu,

sernua ini tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dua orang saksi,

sementam itu hadits Qabishah berkenaan dengan penghalalan untuk

meminta (menyelesaikan masalah), bukan berkenaan dalam urusan a/

iSar(sulit membayar utang atau tanggungan lainnya)."

Pasal: Dua macam (perkara; uqubah[yaitu hudud darr

qishashl dan bukan uqubah [seperti nikah dan thalakl)

Dua macam perkara tersebut tidak dapat ditetapkan dengan satu

saksi dan sumpahnya si penunfut, karena apabila kesaksian safu orang

lelaki dengan dua orang wanita saja tidak dapat memberikan ketetapan,

maka bagaimana mungkin kesalsian safu orang lelaki dan sebuah

sumpah dapat memberikan ketetapan.

Ahmad dan Malik berpendapat bahwa safu orang saksi dan

sebuah sumpah hanya dapat memberikan ketetapan dalam urusan harta

saja, tidak dalam umsan hudud, nikah, thalak, pembebasan budak,

pencurian, dan pembunuhan.

Al Kharqi berkata, "Apabila si budak mengaku bahwa fuannya

telah membebaskannya, lalu dia mendatangkan sebuah saksi, kemudian

dia bersumpah bersama saksinya, maka dia merdeka. Demikianlah 1nng

ditetapkan oleh Ahmad.u

Dia berkata berkenaan dua orang yang bersekutu (berserikat)

dalam satu budak, lalu budak ifu mengaku kepada masing-masing

mereka bahwa sekufunya telah mernbebaskan haL-Sn. darinya;

sementara keduanya adalah mu'simin dan adil: hendaknya budak
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tdrsebut bersumpah bersama dengan masing-masing dari keduanya,

maka dengan ifu dia merdeka. Atau hendaknya dia bersumpah dengan

salah safu dari keduanya, dengan itu setengah dirinya (si budak)menjadi

merdeka.

Al Qadhi berkata, "Pendapat 5ang dominan dalam semua

paparan yang kami sebutkan adalah, tidak dapat ditetapkan kecuali

dengan dua saksi, dan ini merupakan pendapat AsySyafi'i.u

Ad-Daraquthni meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu

Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi $ bersabda,

'j:rG /r*Jt '{ ,/$u,r,@t G rhb L';*,t
u; i3 Y Jr,tri ,f ,*

"Aku b*tanga kepda Jibrit tentang o7**, berlandaslcan

sumpah gng diserbi seonng saksi, lalu dia menunjukl<an pdaku
bahwa ifu berlaku dalam urusan haria, 'Jangan ulangi ity'.4aa

Umar bin Dinar berkata: Dari lbnu Abbas, dari Nabi $, bahwa

beliau $ memberi keputusan berlandaskan seorang saksi dan sebuah

sumpah. Dia berkata, "lya, dalam urusan 1lur1u."l09

108 p6"6r6.n oleh As-Sugthi dalrrm Al Jamt Al l{abir (L/705), dia
menyandarkannya kepada Abu Nu'aim dan Ibnu Mandah dalam Al lvla'rifah; dan
Ad-Dailami dari Ibrahim bin Al Husain, dari Usaid, dari kakeknya l\4aslamah bin
Qais.

Disebutkan oleh Ad-Daraquthni dalam As-Sunan 14/273), dari hadits Abu
Hurairah, dengan redaksi, "Nabi S menghakimi (memberi putusan) dengan
sumpah atas seorang saksi."

10e HR. Abu Daud (3/36O8l; hnu Majah (2/2370); dan Ahmad (L/zN,915,
323).

Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam,4s-1umn Al Kubn(10/1681.
Sanadnya shahih.
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Selain ifu, penafsimn seoftmg periwayat lebih utama daripada

penafsiran png lainnYa.

sementara ifu, Imam Ahrnad dan lainnya meriwayatkan dengan

srlnadmere)<a.

1884. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Tidak diterima (kesaksiarr) dalam unrsan harta kurang dari

seorang lelaki dan dua wanita, serta seorang lelaki yang adil,

lnng disertai oleh sumpah si penunfut-"

Penjelasannya: Harta seperti al fardh, ghashab, dan utang, serta

segala sesuafu yang fujuannya adalah harta seperti jual beli, wakaf,

se\ ra, hibah, musaqah, mudhambah (bagi hasil), syirkah (koperasi), dan

wasiat, serta jinaSah (lsiminal) yang mewajibkan harta, seperti jinayah

keliru (dalam membunuh), sengaja keliru, dan sengaja, 9il9 ma,trajibkan

adanSn kompensasi harta selain qishash seperti orang yang terkejut

(ketakutan) dan selainnya yang tidak jelas lukanya, maka dapat

ditetapkan dengan kesaksian seorang lelaki dan dua wanita.

Abu Bakar berkata: Jkaghyang berkaitan dengan badan tidak

dapat ditetapkan dengan kesaksian seorang lelaki dan dua orang wanita,

karena dia merupakan ikawh lrang ketenfuannya salna dengan

ketentuan wajib Snng berlaku pada hukum qishash'

Pendapat yang pertama lebh shahih karena ketentuan wajibnya

berkaitan dengan harta, maka sama dengan unrsan jual beli'

Dia membedakan segala sesuatu yang mauajibkan qishash,

karena qishash tidak menerima kesaksian wanita, Begitu pula berbagai

perkam yang maruajibkan hukum qishashtersebut. Adapun harta, dapat

ditetapkan oleh kesalsian wanita, begrfu pula yang berkaitan dengan

ket€nfuan wajib berkaitan dengan harta. Tidak ada perselisihan
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pendapat bahwa urusan harta dapat ditetapkan oleh kesaksian wanita

yang disertai lelaki. Allah & telah menetapkannya dalam Kitabnya:

K,,Ff 6ty* F::;
6 W ;U{i i:.*y A\L'# eKiiV#at
y-rt *$,sirl ,ll4l ,:.i-4$fuU;(z- (,!k-

UJI *4; c$i i,(ofWir;;,5-7j,er'i,i t4i
1.rrr, ttj :y;#'; U fi pg {'J tU" i\ W
3i:; ;{:, 6k { rl'ps.q u gia:" ir1.i:i;t3

@;'{ha'o;ii&ea%
"Hai orang-omng yang beriman, apabila kamu betmuamalah

tidak secam funai untuk unktu yang ditenfukan, hendaHah l<amu

mauliskann5n. Dan hendaHah seoftng penulis di antara kamu

menulisl<anryn dengan benar. Dan penulis enggan

menuliskanryn Nlah mangajarl<ann5n, maka hendaHah

dia menulis, dan hendailah omng tang berutang itu mengimlal*an (apa

Sang akan ditulis itu), dan hendaHah' dia bertakwa kepada Allah

Tuhannya, dan janganlah dia mengumngi sedikit pun daripda
utangnya. jika yang berubng ifu omng gnng lenah akalnga atau lemah

kadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka

hendaHah walinya mengimlakkan derzgan jujur. Dan perakikanlah

dengan dua orang saksi dari.onng-omng lelaki (diantammu). Jika tak

tiL r$f, <rti 6k
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ada dua mng lelaki, maka holeh) seoft,ng lelaki dan dua omng

perempuan dari saksi-sal<si gng l<amu ndhai. "(Qs. AI Baqarah 121 282)

Para ulama pun sepakat dengan pendapat ini, dan kami telah

menyebutkan khabar Abu Humirah dan Ibnu Abbas dalam

perrnasalahan tersebut.

PasaL Mayoritas ulama' berpendapat bahwa kdtetapan
(urusan) harta bagi penunfutn3;a harus berlandaskan pada

seor.rng salsi dan sumpah

Pendapat ini diriwaptkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman,llo

6li.1u

Pendapat ini juga merupakan pendapat fuqaha yang tujuh,

Umar bin AMul Aziz, NHasan, Syr.rmih, Iyas, Abdullah bin Utbah, Abu

Salamah bin Abdurrahman, Yahf bin Ya'mar, Flabi'ah, Malik, Ibnu Abi

laila, Abu Az-Znad, dan AsySyrafi'i.

Namun, Asy-SF'bi, An-Nalrtra'i, ahli rd'9n, dan Al Auza'i
berpendapat bahwa tidak dapat diberi putusan (dihakimi) berlandaskan

safu omng saksi dan sebtnh sumpah.

Bahkan Muhammad bin Al Hasan berkata, "Barangsiapa

memberi keputusan berlandaskan seorang saksi dan sebuah sumpah,

maka hukumnya batal, karena Allah $ berfirman,

110 p;""6u6*, oleh Ad-Dar4trthni dalam /4s-&rnar, (4/2L51.
Dalam sanad hadits tersebut terdapat Abu Bakar bin Abdullah bin

Muhammad bin Abi Sirah Al Qurasyi AI Amiri.
iarhmad dan Ibnu Adi meriwayatkann5n dengan palsu, sementara ihr yang

lainnya memvonis dhalf
11r gp. At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum-hukum ,3/627 ,6281.
Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam r4s€r.mar (10/L69, 170, 17Ll dan Ad-

Daraquthni dalam As-Sunan (4 / 215L
Sanadnya munqathi'.
Al Albani mershahihkannya dalam Shahih At-Timidzi (2/38).
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'33.,3 ;9, 6K { ry "p1q n i-4 :iqfrr,

E6ri*
"Dan persaksikanlah dangan dua orang sal$i dati orang-orzng

telak (di antaramu). Jika tak ada dua omng lelaki, maka (boleh) seo,zng

tetaki dan dua orang peranpr,an." (Qs. Al Baqarah 12]2821

Siapa saia yang menambahkan dalam hal itu, maka dia telah

memberikan penambahan dalam nash, dan tambahan dalam nash

adalah sebtnh naskh. selain itu, karena Nabi $ bersabda, "Bukti (saksi)

adalah kantaiibn bagr si penunfut, dan sumpah bagt tnng
mengingkai."ll2 Su6i, ketentuan sumpah dibatasi hanya bagi yang

difuntut, sebagaimana sebuah bukti (seorang saksi) dibatasi bagi yang

menunfut.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: riwayat Suhail dari

ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Flasulullah & memberi

keputusan dengan flandasan) sumpah bersamaan dengan satu orang

saksi."113

Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunar

nyia, dan para Imam lainnya pengarang kitab Sunan dan Musnad.

At-Tirmidzi berkata, "Deraiat hadits ini hasan gharib."

Dalam bab ini (yaifu sumpah 1nng dibarengi sahr orang saksi)

diriwayatkan pula hadits dari Ali, Ibnu Abbas, Jabir, dan Masruq.

112 Takhriinva telah disebutkan (no. 807, 34).
1r3 gp. Abu Daud (3/36101i lbnu Majah (2/23681; dan Al Baihaqi dalam z4s-

Sunan(LO/768, L69).
Sanadnya shahih.
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Arr-Nasa'i berkata, "&nad
p6mbahasan tentang sebuah sumpah

menrpakan sanad yarrg jaryid."

Abbas dalam

seorang saksi

Sumpah juga disyariatkan bagi orang-orang yang telah diketahui

kejujumnnya, dan keberpihakannya pun kuat. Oleh karena ifu,

dis5nriatkan bagi sang pernilik (shahibul Wdr, karena alasan

keberpihakannya yang kuat terhadap sesuafu tersebut, sementara hak

orang yang ingkar karena kuatrya keberpihakannya, pada dasam3Ta

ka,vajibannya adalah memrbebaskan tanggungann5p, dan sang penunfut

di sini telah jelas kejujurannyra, maka diqpriatkan baginya unfuk

melakukan sumpah, dan mereka tidak merniliki hujjah dalam apt
tersebut, karena ayat tersebut menunjukkan pensgnriatan dua saksi, dan

safu orang saksi lelaki beserta dua orang saksi wanita. Tidak ada

perselisihan dalam hal ini.

. Adapun pendapat mereka lnng mengatakan bahwa tambahan

dalam nash adalah naskh (penghapus) fidaklah tepat, karena naskh

adalah pengangkatan dan penghapusan (hukum), sementara tambahan

dalam sesuafu merupakan sebuah penetapan bagi hal tersebut, dan

bukan pengangkatannya (penghapusannya). Di samping ifu, hukum

dengan seorang saksi dan sebuah sumpah tidak mencegah atau

menghilangkan hukum diberlakukanqp ketetapan dengan dua omng

saksi. Selain ifu, penambahan tersebut apabila bersambung dengan png
ditambahkan, maka penambahan tersebut tidak mengangkat (hukum)

sesuatu yang ditambahkan dan tidak pula menghapuskannya. Begifu
pula seandainya tambahan tersebut terpisah darin5n, karena a!/at

tercebut tersimt dalam bhammul (pengernbanan) bukan ada'
(penunaian). Oleh karena itu, Allah S berfirrnan,

hadits lbnu

yang disertai

"vfiIctrry$:ls4ct;SS
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'SupW jika s@ftng lup maka tang seoftng

mengingatkann5a."(Qs.Al Baqamh 12]r- 2821. o

Sementara ifu, perselisihan terfiili dalam ada' (penunaian).

Adapun berkenaan dengan hadits 17ang dijadikan landasan oleh

mereka ("bukfi [saksi] adalah karajiban bagi si penunfut, dan sumpah

bagi yang mengingkari.) adalah hadits dha'if, dan tidak menunjukkan

penrbatasan, dengan alasan sumpah juga disyariatkan bagi orang 5nng

dititipi apabila dia mengaku telah mengernbalikannya atau bamng

wadi'ah tersebut telah rusak. DisSrariatkan juga kepada oftmg-orang yang

amanah unfuk menjelaskan kejahatan mereka, bagi orang yangm*li'an,

dalam unrsan pembagian, dan disyariatkan bagi seomng penjual dan

pembeli apabila keduanya berselisih dalam harga sementara barungnya

telah ditunaikan.

Adapun berkenaan dengan pendapat Muhammad, bahwa lnng
menyatakan pembatalan pufusan orang yang memutuskan hukum

berlandaskan seoftmg salsi dan sebuah sumpah, maka pemyataan

tersebut termasuk pada pernbatalan hukum 5ang telah diputuskan oleh

Nabi $, dan para l,halifah yang telah melakukan putusan dengan hal

tersebut, sementara Allah & telah berfirman,

#,t:.+.'!is63- # 5i4t-s (4rr9"

\i { i' (,i:6 C;V; e:fi ei'31-1 "i ;i;5.

@ E4:3

'Maka derni Tuhannu, merel<a (pda hakikabW) tidak beriman

hingga mere.l<a mer{adikan kamu haldn terhadap perkam gng muel<a

percelisihkan, kqnudian mqeka tidak memsa dalam hati mereka
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sauafu kebemtan terhadap pufusan 5ang kamu berikan, dan merel<a

menerinn derzgan sepenuhnSa."(Qs. An-Nisaa' [4]: 65)

Juga memberikan keputr"rsan dengan yang dilakukan oleh Nabi

$ lebih utama daripada putusgn yang dilakukan oleh Muhammad bin Al

Hasan yang menyelisihi beliau.

Pasal: Al Qadhi berkata, "Dibolehkan bagi seseoftmg
bersumpah terhadap sesuafu yang tidak dibenarkan
menggunakan kesaksian terhadapnya, seperti dia
menemukan fulisan piutangngn atas seseorang dengan
fulisannya sendiri, sementara dia mengetahui bahwa dia
tidak akan menulisnya kecuali ifu memang terjadi dan dia
tidak mengingatnya, atau dia menemukan dalam raznang
(daftar kitab) ayahnya piutangnya atas seseorang dengan
tulisannya sendiri, dan diketahui bahwa ayahnya adalah
orang yang amanah, dia tidak menulis kecuali memang
suafu yang benar, maka dia berhak unfuk bersumpah
terhadapnp, dan tidak boleh bersaksi dengannyia.
Seandain5n dia berusaha memberitahu orang tersebut akan
hak ayahn3a yang benar, lalu berusaha memberikan
ketenangan padanya, maka dia boleh bersumpah
terhadapnya dan tidak boleh memberi kesalsian
dengannya."

Itu merupakan pendapat Asy$7afi'i.

Perbedaan antam sumpah dengan kesaksian adalah dua sisi

(wajah atau pendapat'madzhab):

1. Kesaksian untuk orang lain, maka ada kemungkinan

seseorang yang memberikan kesaksian telah memanipulasi

fulisannya, dan kemungkinan ini tidak akan terjadi terhadap
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sumpah atas fulisan tersebut, karena hak (kebanaran) ifu

hanya bagi omng png bersumpah, maka tidak ada seomng

pun yang dapat memanipulasi fulisan tersebut.

2. Segala sesuatu yang difulis oleh seseorang !/ang merupakan

hak-haknya bertambah banyak, lalu dia pun lupa, berbeda

dengan sumpah.

Pasal: Seluruh tempat (berbagai urusan) dapat
menerima seorang sat$i lah-laki dan sebuah sumpah, baik si
penunfut muslim maupun kafir, baik orang l7ang adil
maupun orang yang fasik, baik lelaki maupun perempuan

Pendapat ini ditetapkan oleh Ahmad.

Siapa saja yang dislpriatkan dalam haknya unfuk melakukan

sumpah, maka hukumnyra tidak belteda dengan perbedaan sifat-sifat

tersebut, seperti orang ynng ingkar apabila dia tidak memiliki sebuah

bukfi.

Pasal: Ahmad berkata, "sunnah telah menetapkan
bahwa hendaknya (seorang hakim) memberikan putusan

dengan sebuah sumpah lpng dibarengi satu orang saksi
(laki-lak). Apabila dia enggan untuk bersumpah, maka
hendakryn si hakim meminta sumpah yang difunfut."

Ini merupakan pendapat Mdik dan Spfi'i.

Driwayatkan pula dari Atrmad, bahwa apabila png dituntut

tersebut enggan unfuk menrberikan sumpah, rnalo ditetapkan bahwa

hak tersebut adalah kepadanya.
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Pasal: Kesaksian dua orang wanita dan sumpah
seorang penuntut tidak dapat diterima

Inilah pendapat Asy$nfi'i.

Namun, Malik berkata, "Ketenfuan tersebut dapat diterima

dalam urusan harta, karena dua omng wanita dalam urusan harta

menempati posisi seorang lelaki, maka si penuntut dapat bersumpah

dengan kedua orang wanita tersebut sebagaimana dia bersumpah

bersama safu orang lelaki."

Menurut kami: Sebuah bukti (kesaksian) dalam unsan hartia,

apabila tidak ada seorang lelaki di dalamnya, maka kesaksian tersebut

fidak dapat diterima, meskipun ada empat orang wanita lrang

memberikan kesaksian. Pemapamn mereka dapat dibatalkan dengan

berikut; apabila kedua omng wanita menggantikan posisi

seorErng lelaki dalam segala urusan, maka kesaksian empat orang uanita

cukup unfuk menempati posisi dua orang lelaki. Dapat diterima juga

dalam unsan selain urusan-un$an harta kesaksian safu orang lelaki dan

dua orang wanita. Disamping ifu, kesal$ian dua orang wanita adalah

lemah, dan dapat diperkuat hurrln dengan kesaksian seorang lelaki.

Jadi, ketika sebuah sumpah merupakan sesuafu yang lernah, lalu

disandingkan kepada sesuafu yang lernah (pifu sumpah dua orang

wanita), maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima.

Pasal: Apabila seorang lelaki menuduh lelaki lainnSTa

telah mencuri (harta) sampai nislnb dari tempat
pengaman.rnnya (hirzl, kemudian dia mendatangkan seorang
sal$i dan dia bersumpah bersamanlra, atau satu orang letaki
dan dua orang wanita memberikan kesaksian kepadanya
berkaitan pencurian tersebut
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Dalam kasus tersebut, harta yang dipersaksikan itu wajib menjadi

miliknya (dikernbalikan padaryn) apabila masih tersisa, atau nilainya

apabila harta tersebut telah rusak (tidak .ada), dan tidak diwajibkan

adanya pemotongan (tangan sebagaimana dalam hudud karena ini

merupakan hujjah dalam urusan harta bukan dalam umsan pemotongan

(dalam hudud.

Apabila dia menuduh seorcrng lelaki telah mernbunuh waliqn
dengan sengaja, lalu dia mernberikan seoftmg saksi flelaki) dan dua

orang wanita, atau dia bersumpah bersama seorang saksinya, maka itu

semua tidak dapat menetapkan hukum qishash dan tidak pula ketetapan

ditnt.

Perbedaan antara dua masalah ini (pencurian dan penrbunuhan)

adalah: pencurian mauajibkan pemberlakuan hukum potong dan denda

secara bersamaan. Apabila salah safunyra tidak dapat ditetapkan, rnaka

yang lainnya dapat ditetapkan. Adapun pembunuhan secam sengaja,

me,uajibkan pemberlakuan hukum qishash secara penentuan, dalam

salah safu dari dua riwa5nt, dan kedudukan di5nt sebagai penggantinya

(qishash), namun tidak diwajibkan penggantian selama tidak ada sesuatu

Snng dapat menggantikan.

Sementara ifu, dalam riwapt lain, uHal yang wajib adalah salah

safu dari keduanya, bukan dengan penentuannya, maka fidak

dibolehkan menentukan salah safu dari kedmnya kecuali dengan cam

memilih atau adanya udzur dan tidak ada salah satu dari keduanya.'

Ibnu Abi Musa berkata, "Tidak diwajibkan (ketentuan) harta

dalam pencurian juga kecuali dengan dua omng saksi, karena dia

merupakan kesaksian terhadap perbmtan Snng meurajibkan sebuah /ra4

dan harta apabila batal salah safu dari keduanya, maka batal pula pada

grang lain."

Yang pertama lebih utarna, sebagaimana kami sebutkan.
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Apabila seorang lelaki menuduh lelaki lainnya telah memanah

saudaranya dengan sebuah anak panah secara sengaja, lalu

membunuhnya, kemudian anak panah tersebut menembus hingga

sampai kepada saudaranya yang lain, lalu membunuhnya secara salah

(tidak sengaja; qatl khata ), kemudian dia mendatangkan seorang saksi

laki-laki dan dua saksi wanita, atau seorang saksi laki-laki yang dibarengi

dengan sebuah sumpah, maka kesaksian tersebut dapat menetapkan

pembunuhan yang kedua, karena dia merupakan pernbunuhan yang

keliru (tidak sengaja) yang mou,rajibkan konsekuensi harta, sementara

(dua cara) kesaksian tersebut tidak dapat ditetapkan pada pembunuhan

yang pertama, karena dia merupakan pernbunuhan yang disengaja,

yang merr,lajibkan diberlakukannya hukum qishash. Jadi, kedudukan

keduanya seperti dua kejahatan yang berbeda (terpisah). Namun apabila

dikaitkan kepada pendapat Abu Bakar, maka kedua macam kesaksian

tesebut (yaifu seorang lelaki dengan dua orang wanita, dan kesaksian

seorang lelaki disertai sebuah sumpah) fidak dapat memberikan

ketetapan apa pun pada hal tersebut, karena jinaSnh (kejahatan)

menurufrrya tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dua orang saksi, baik

konsekuensinya berupa harta maupun yang lainnya.

Seandainya seorang lelaki menuduh lelaki lainnya telah mencuri

darinya dan merampas harta, lalu dia bersumpah dengan thalak dan

pembebasan budak bahwa dia tidak mencuri darinya dan tidak pula

merampasnya, kemudian si pendalsra ifu mendatangkan seomng saksi

laki-laki dan dua orang wanita bersaksi bahwa dia telah mencuri dan

meratnpas, atau dia mendatangkan seorang saksi dan bersumpah

bersamanya, maka dia (si pendalsua) berhak atas sesuatu yang telah

dicuri dan dirampas itu, karena dia mendatangkan kesaksian (bukti) 11ang

sesuai dalam permasalahan tersebut, dan tidak dapat ditetapkan dengan

kesaksian thalak atau pun pembebasan budak, karena kesaksian (bukfi)
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ini merupakan sebuah hujjah dalam umsan harta, bukan thalak dan

pembebasan budak.

Secara zhahir, madzhab Asy-Syafi'i dalam pasal ini seperti

madzhab kami, kecuali perbedaan-perbedaan yang telah kami sebutkan

dari para sahabat kami.

Pasal: Jika seorang budak perempuan mengaku

kepada seorang laki-laki bahwa dia adalah ibu dari anak laki-

laki tersebut, dan anaknya si perempuan adalah juga anak

laki-laki tersebut, dan dia membuktikannya dengan

membawa satu orang saksi laki-laki dan dua orang

perempuan, atau dia bersumpah bersama saksinya

Dalam kasus tersebut, dia dihukumi dengan status budak

perempuan, sebab status ibu dari anak tersebut dimiliki olehnya (anak

itu).

Oleh karena itu, laki-laki tersebut memiliki hak untuk

menggaulinya, menyanrakannya, atau menikahinya. Si ibu juga

ditetapkan hukum ikrar melahirkannya, karena ikramya tersebut

dilaksanakan dalam kepemilikannya, dan kepemilikannya ifu dengan

safu orang saksi laki-laki dan dua orang wanita dengan satu orang saksi

dan sumpah, tetapi dia tidak dihukumi sebagai anak karena nasabnya

diakui, dan nasab tidak ditetapkan dan kemerdekaannya pun diakui,

maka anak tersebut ditetapkan sebagai miliknya.

Itu merupakan salah safu perkataan Imam Syafi'i, dia berkata,

"Dia dapat mengambil dan mengakui sebagai anaknya."

Abu Al Khaththab menyebutkan dari Ahmad sebanyak dua

riwayat sebagaimana perkataan AqrSyafi'i.
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Menurut kami: Dia tidak berhak mengakuinya sebagai anak,

tetapi anak tersebut diakui kemerdekaan dan nasabnya.

Pasal: Apabila seorang lelaki mengaku telah
memberikan hak khulu' kepada istrinya, namun istrinya
mengingkarinya

Dalam kasus tersebut, dapat ditetapkan dengan safu orang saksi

laki-laki dan dua orang wanita atau sumpah si penuntut, karena dia (si

suami) mengaku dengan tujuan harta sebagai kompensasi khulu'.

Namun jika si istri mengaku (menuduh) hal tersebut (khulul maka tidak

dapat ditetapkan kecuali dengan kesaksian dua omng lelaki, karena dia

tidak merniliki tujuan lain selain berpisah dan melepaskan diri dari

suaminya, hal tersebut tidak dapat ditetapkan kecuail dengan bukti

(kesaksian)ini.

1885. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Kesaksian seorang wanita yang adil dapat diterima
terhatap segala sesuatu yang tidak dapat ditilik (dilihat) oleh
kaum pria, seperti persusuan, persalinan, haidh, dan iddah."

Kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat di antara

ulama dalam permasalahan diterimanya kesaksian kaum wanita secara

menyerrdiri (tanpa kaum laki-laki) dalam iumlah yang banyak.

Al Qadhi berkata, "Ada lima permasalahan yang kesaksian

wanita secara menyendiri (tanpa seorang pria) dapat diterima,

diantamnya:

1. Persalinan.

2. Istihlal

3. Persusuan
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4. Aib yang berada di bawah (dibalik) pakaian, seperfr itq
(kemaluan wanita yang rapat kecuali lubang kencingnya),

qam, keperawarran, dan penyakit kusta.

5. Habisnya masa iddah.".

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, "Kesaksian mereka (kaum

wanita) secara menyendiri (tanpa kesaksian seorang pria) dalam

permasalahan persusuan tidak dapat diterima, karena persusuan boleh

dilihat oleh kaum pria dari golongan mahramnya, maka tidak dapat

ditetapkan oleh (kesaksian) kaum wanita secara menyendiri seperti

pemikahan."

Menurut kami: riwayat Uqbah bin Al Harits, dia berkata, "Aku

menikahi Ummu Yahya binti Abu lhab, lalu datanglah seorang budak

wanita berkulit hitam, dia berkata, 'Aku telah menyusui kalian berdua'.

Aku pun mendatangi Nabi $, lalu aku memaparkan permasalahan

tersebut kepada beliau, lalu beliau berpaling dariku. Aku lalu mendatangi

beliau kembali dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia

pendusta'. Beliau bersabda, 'I-antas bagaimana, sementam dia telah

meng*u ifu?"114

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Diceritakan dari Abu Hanifah, bahwa kesaksian wanita secara

menyendiri dalam un$an istihlal tidak dapat diterima, karena istihlal

terjadi setelah proses persalinan.

Namun pendapatnya dibantah sahabatnya (muridnya) dan

mayoritas ulama, karena istihlal teriadi saat persalinan, yang sulit bagi

kaum lelaki untuk mendatangi wanita dalam keadaan tersebut. Jadi,

istihlal sama dengan persalinan.

1141u6v11np telah disebutkan (no. 1367, 5).
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Diriwayatkan dari Ali, bahr,rn dia membolehkan kesaksian wanita

yang dabng sendirian dalam perrnasalah*, it617u1.175

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dan Sa'id bin Al
Manshur, hanya saja dia bemsal dari hadits Jabir Al Ja'fi, dan hal itu
juga dibolehlon oleh Syrmih, Al Hasan, Al Harits, Al Akli, dan

Hammad.

PasaL Apabila ini shahih, maka setiap tempat yang
kami katakan diterima di dalamnya kesaksian kaum wanita
secarir menyendiri, sesungguhnln diterima juga kesaksian
safu orang wanita

Thawus berkata, 'Dibolehkan kesaksian seoftng wanita dalam

unrsan perstrsuan meskipun dia berkulit hitam."

Diriwayatkan oleh Ahrnad dalam riunpt lain, "fidak diterima

kesaksian dalam permasalahan tersebut (persr.rstnn) keruali oleh dua

otang wanita."

Ini juga merupakan pendapat Al Hakam, Ibnu Abi Laita, hnu
Subrumah.

Pendapat ini juga yang dianut oleh Malik dan Ats-Tsauri, karena

masing-masing gender yang dengannya cukup unfuk menetapkan

kebenamn (suafu lrang hak) dalam permasalahan tersebut adalah dua

u5 p;r"6rgon oleh Ad-Daraquthni drllam,*-funan (4/2331melalui jalur Jabir
bin Abdullah bin Naja, dari Ali, dia berkata .... ldu dia menyebutkannya.

Dalam sanadnya tedapat Jabir, yaitu Al Ju'ft, orang yang sargat dln'if,
sernentara Abdullah bin Naja orang lnng slmduq.

Disebutkan oleh Al Baihaqi Sunan Al kilnqi (10/151) dan AMurrazzaq dalam
Al MuslntnafV/13981.

Al Baihaqi berkata, "Jabir Al Ju'ft adahh perawi yang mabuk, sementara
Abdullah bin Naji perlu ditinjau ulang. Diriunyatkan juga oleh Srnraid bin AMul
Aziz, seorang periwapt yang dha'if ...."
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orang saksi, sebagaimana kaum pria. Kaum pria manang lebih

sempuma akalnya daripada kaum wanita, natnun kesaksian safu orang

pria tetap tidak dapat diterima kecuali oleh dua orang saksi lelaki.

Utsman Al Batti berkata, "Cukup dengan tiga omng salrsi,

karena setiap tempat (permasalahan) yang di dalamnya diterima

kesaksian kaum wanita, jumlahnya tiga (orang saksi), sebagaimana bila

mereka (kaum wanita)bersama satu omng lelaki.'

Sernentara ifu, Abu Hanifah berkata, "Kesaksian safu orang

wanita dapat diterima dalam urusan persalinan wanita yang masih

memiliki suami, dan tidak pada persalinan wanita yang telah dithalak.'

Atha, Asy-Sya'bi, Qatadah, Asy-Syafi'i, dan Abu Tsaur

berpendapat, "Tidak diterima kesaksian wanita dalam un$an tersebut

kecuali oleh kqsaksian empat orang (wanita), karena dia merupakan

kesaksian yang di antara syaratrya adalah merdeka (al hurrttltahl, maka

tidak dapat diterima kesalsian satu omng wanita dalam unsem tersebut

sebagaimana kesaksian-kesaksian lainn5a. "

Nabi $ bersabda,

,y;{t@ crf-*ti;W
"Kaaksian dua omng wanita (sama) ,;;, kesat<sian atu

omng lelaki."116

Dalil kami dalam masalah ini adalah: riwayat Uqbah bin Al

Harits, dia berkata, "Aku menikahi Ummu Yahya binti Abi lhab, lalu

datanglah seorang budak wanita berkulit hitam, dia berkata, 'Aku telah

menyusui kalian berdua'. Aku pun mendatangi Nabi $, lalu aku

115 6p. Al Bukhari l1/304/Fath N Barit; Muslim (pembahasan: Keimanan

iman, l/79, 86, 87h Abu Daud (4/46791; At-Tirmidzi (5/26l3li Ibnu Majifi
(2/4W3)i dan Ahmad (2/671.
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menceritakan hal tersebut kepada beliau, namun beliau .berpaling

dariku, maka aku menyebutkan (kernbali) hal tersebut kepada beliau,

dan beliau bersabda, 'Lantas bagaimana sqnqttam dia telah merzgaku

seputi itu?'t

Hadits ini diriwayatkan oleh AlBukhari dan Muslim.

Selain itu, Khudzaifah meriwaSntkan bahwa Nabi $
mernbolehkan kesaksian seoftmg wanita !/ang datang

mernberikan kesaksiannya. I 17

Ini disebutkan oleh pam fuqaha dalam kitab-kitab mereka.

Diriwayatkan pula oleh Abu Al l(haththab dari lbnu Umar,

bahwa Nabi $ bersabda, "Dibolehkan (ditqima) kqakian safu omng

wanita dalam un$an persusuan.4lS

Disamping itu karena makna dari ungkapan "ditetapkan oleh

kesaksian kaum wanita secara menyendiri (tanpa kesaksian seomng

pria)" tidak mensyaratkan adanya jumlah tertentu seperti riwayat dan

kabar-kabar agama, adapun pendapat Asf$nfi'i yang mensyamtkan

kernerdekaan (al hurriWhl tidak dapat diterima, dan sabda beliau $
adalah,

,t@,firri;W
,t 6,. zz c- ltc .

h)t € H r{.ff

lu D1"€bug12l oleh Ad-Daraqgthni (4/292,2331-
Ad-Daraqnthni berkata dalarn At-Tanqih, "lni menrpakan hadits 5nng batil,

fidak memiliki landasan lsanadl, sementara Abu Ubaid Al Mada'ini seorang

periwaSnt yang majhul."
r18 piri*uru1Ln oleh Abdurrazzaq dalam AI Muslnnnaf (7/L39871-

Ac

,ilr *?, €, y\,y;
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"Kesaksian dua omng wanita bama) dengan kqaksian safu

orang lelaki pada urusan Sang dia (wanita) bersaksi bersama seomng

lelaki."

Pasal: Apabila seorang lelaki bersaksi dalam urus.rn

t"t*o;:, 
Al Khaththab berpendapat bahwa kesaksiann5n dapat

diterima karena dia lebih sempuma daripada seorang wanita. Apabila

permasalahan tersebut cukup dengan kesaksiann5n (si wanita) seoralrg

diri, maka kesaksiannya (seorang lelaki) lebih utama, selain ifu karena

segala permasatahan yang di dalamnya diterima perkataan seorang

wanita, maka diterirna pula perkataan seomng lelaki seperti riwayat.

1886. Masalah: Abu Al Qasim At Kharqi berkata,

"Siapa saia yang mendapatkan kewaiiban unfuk

memberikan kesaksian, maka waiib unfuk menunaikannya

baik, kepada orang dekat maupun orang iauh- Tidak

diperkenankan unfuk meninggalkan kewaiiban tersebut

sementara dia mampu unfuk melakukannya.'

Menunaikan l'ada) kesaksian termasuk fardhu kifayah, apabila

telah ditenfukan bahwa dia menanggung kesaksian karena tidak ada

seorang pun yang mumpuni unfuk menanggung itu selain dia. Namun

apabila ada dua orang selain dirinya yang melakukan itu, maka

gugurlah kavajiban menunaikan kesaksian tersebut apabila kesaksian

tersebut diterima oleh sang hakim.

Apabila kesaksian tersebut dita7ggung oleh jamaah (sekelompok

orang), maka diwajibkan. bagr masing-masing mereka untuk

melakukannya. Apabila mereka enggan melakukannya, maka mereka
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sernua berdosa sebagainiana hukum-hukum fardhu kifayah lainnya.
Dalil wajibnya kesaksian disebutkan dalam firman Allah & berikut ini:

,,*?y",r9 t&7-.;, 7 gAi :ry3]. { i
'Dan janganlah l<atnu (pn ski) menyernbunyikan

Dan Elamngsiap Wng menyembunyikanrya, maka sesungguhnya dia
adalah omng yang berdos hatin5a."(Qs. Al Baqarah l2l:283il

tri;t{'# v;{uuj,wtfi(
q{5Wgi

'Wahai omngoftng 5ang beriman, jadilah kamu orang ,ang
benar-bqtar pqegak keadilan, manjadi sal<si karena Allah biarpun
tuhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kembatrnu. Jita ia
l<a5a abupun miskin, naka Allah lebih tahu kqraslahatannga., (es.
An-Nisaa' [4]: 135)

-#t ; a I i |baiU'll,(i ;+ G-ut, ;jg

'Jadi onng-omng Sang selalu manqakl<an kebenamn) l<arqta
Allah, mer{adi sal$i dangan adil. Dan sel<ati-lati

kebazciannu terhadap sauafu kawn, mandorong kamu unfuk bertaku

tidak adil. Berlaku adillah, karqta adil itu lebih dekat kepda takun.'
(Qs. ru Maa'idah [5]: 8).

fiiqv.

'{;i.$ J. i31:,;^thrllrs$1rg # i(4

i-1:),1,&N;y,
q-$'iie

of "qr;'.its
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Disamping ifu, kesalsian menrpakan sebuah urn*ut, maka dia

wajib menunaikannya pada saat diminta, sebagaimana firman Allah &
berikut ini:

'sesungguhnSn Allah menryruh kamu mengnpikan amanat

kepda Sang berhak meneriman5a."(Qs. An-Nisaa' [4]: 58).

Namun apabila dia mendapati kesulitan atau mendapati sesuatu

yang berbahaya apabila menunaikannya, maka dia tidak wajib

melakukannya, sebagaimana firman Allah & berikut ini:

\i)fr dy q*li't;$ S'{';U':rt'bL

@'p-,"

Gt'6;i ii|'1Ji3 bt;'i4,{iU( 5:i

"Dan janganlah penulis dan nl<si saling sulit menylitkan. Jika

kamu takukan (lpng denikian), maka sesungguhn5n hal ifu adalah

suatu kefasikan pda dirimu."(Qs. Al Baqamh 12lt 282L

Pasal: Barangsiapa memiliki (hak) kifayah, maka dia

tidak berhak unfuk mengambil upah atas kesaksiannya,

karena ifu merupakan penunaian terhadap kewajiban

Apabila sebagian orang melakukannya, maka ifu telah menjadi

sebuah kauajiban bagi mereka. Namun apabila dia tidak memiliki

(ker,vajiban) kifayah, dan tidak pula keurajiban itu ditentukan'padanya

(fardhu ain), maka dia boleh mengambil upah tersebut, karena mencari

nafkah terhadap orang-omng Snng ditanggungnya merupakan fardhu

?h, maka tidak boleh melalaikannya karena sesuatu yang fardhu

kifayah. Jadi, apabila dia mengambil rele}o (upah) tersebut, maka dia
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telah menghimpun dua perkara (fardhu ain dan fardhu kifayah)

tersebut. Namun jiln kesaksian tersebut memang ditenfukan

karajibannya baginya, dan dimungknkan baginya unfuk mengambil

rr*:elri. (upah), atau dimungkinkan juga tidak dibolehkan bagnya untuk

mengambil upah tersebut, maka dia sebaiknya tidak mengambil

kompensasi terhadap penunaian fardhu ain.

Sernentara itu, para murid AsySyafi'i berpendapat bahwa tidak

dibolehkan mengambil upah bagi orang yang kawajiban itu telah

ditenhrkan bagrnya (fardhu 'ain), dan apakah dibolehkan bag Srang

lainnp? Dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat madzhab.

1887. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
lSegala sesuafu yang didapati oleh seseorang, baik secara

melihat, atau mendengamya dengan yakin meski tidak
melihat yang dipersaksikannya itu (al masyhud 'alaihi),

maka hendaknya dia bersaksi dengan apa yang didapatinlp
ifu."

Kesaksian tidak dibolehkan kecuali dengan segala sesuatu yang

dia ketahui. Ini berlandaskan firrnan-N5n berikut ini:

"Al<an tetapi (omng gng dapt metnberi qnfaat ialah) oftng
gng mengakui wng hak (buhid) dan mereka megkini(n5a)."(Qs. Az-

Zukhruf t43l: 86)

'b;.c?- fi ,>^'U*F,;Sy

{i:;i-'bful,Ii
i{;WV;46'€aiiy-W 4r(i A\i JfrJ;

Al Mughni - ls53l /
f-J
i

)-J



'Dan ienganlah kamu mangikuti aF Wng kamu frdak

mempunSai pengetahuan tentangn5a. Sesungguhn5n pandengamn,

panglihatan dan hafr, sexn.mnp ifu akan diminb

pqtanggwgjawabann5a. " (Qs. Al Israa' t17]: 36).

Dalam ayat ini. terdapat pengkhususan dimintainya

pertanggungjawaban terhadap ketiga perkara (hati, pendengaran, dan

penglihatan), dikarenakan pengetahuan dengan hati bersandar kepada

pendengaran dan penglihatan. Selain ifu, indra kesaksian adalah

melihat serta mendengar, dan keduan5ra dapat dilakukan oleh mata

(pandangan) serta pendengaran.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah & pemah

ditanya tentang kesaksian, rnaka beliau bersabda, "Arykuh kamu

melihat matahai?" Dia berkata, 'lya." Beliau lalu bersaMa, "Sesuai

maka bersaksilah abu tinggalkan!"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Khilal dalam Al Jami dengan

sanadnya.llg

Apabila ini benar, maka indm pengetahuan yang dapat dijadikan

sebagai landasan kesaksian adalah dua, yaitu penglihatan dan

pendengaran. Adapun indm pengetahuan yang lainnya, seperti indra

penciuman, indra perasa, dan indm peraba, kebanyakan tidak

dibutuhkan dalam sebuah kesaksian.

11e pit"6r6.n oleh Al Hakim (4/97,98) dan Al Baihaqi dalam Sumn Al
hilnqi(10/1561,

Al Hakim berkata, "Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim
tidak meri',rnyatkann5ra. "

Adz-Dzahabi berkata, "Waahin, berkenaan dengan Amr, lbnu Adi mengatakan
bahwa dia sering mencuri hadits, sementara Ibnu Masymul, lebih dari satu orang

llang memvgnisnya dha'if."
Muhammad berkata, "sulaiman bin Masymul dipertincangkan oleh Al

Hurnaidi, dan dia tidak meriwayatkan dari sisi 5nng dapat dijadikan sebuah
landasan."
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' Namun segala sesuatu lnng dapat dilihat; yaitu berupa

perbuatan, seperti meratnpas, penrsakan, zina, dan minum khamer,

b"g,tu pula sifat-sifat Snng dapat dilihat, seperti aib gnng ada pada

barang dagangan, tidak dapat diberikan kesaksiann5n kecuali dengan

berlandaskan penglihatan, karena kesaksian tersebut mengindikasikan

hal itu memang terjadi, rnalo tidak dibufuhkan indra lainnya.

Sedangkan indm pendengamn, memiliki dua macam:

1. Dari yang dipersaksikannya (masyhud alaihll, seperti alod-
akad. Contoh: jual-beli dan seu/a-menyertra. Dia (si saksi) bufuh

mendengarkan perkataan dua omng yang berakad tersebut, dan

melihat kedua omng yang beral<ad tidak dapat diperhitungkan apabila

dia mengetahui keduanp, dan pkin bahun ifu merupakan perkataan

keduanya. Inilah yang dikatakan oleh hnu Abbas, Az-hhn:Rabi'ah,
laits, Sgruraih, Atha, hnu Abu laila, dan Malik.

Sementara ifu, Abu Hanifah dan AsySyafi'i berpendapat bahwa

kesaksian fidak dibolehkan (tidak diterima) hingga orang yang berkata

ifu melihat (menyaksikan) apa yang dipersaksikannya (masyhud 'alaih),

karena suara memiliki kemiripan, maka tidak boleh bersaksi

terhadapnya tanpa berlandaskan penglihatan.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: apabila dia mengetahui
yang dipersaksikannya (al masyhud alaiht dengan amat yakin, maka

kesaksiannln dibolehkan sebagaimana apabila dia melihaturya.

Ketidakjelasan (samar) terkadang memang terjadi, sebagaimana

ketid*jelasan dalam wajah (Sambar).

Namun kesalsian hanya dibolehkan bagi orang png benar-

benar mengetahui yang dipersaksikannla (at masyhud 'ataihl) secara

!/akin, dan terkadang pengetahuan (al masyhud Uaiht itu dapat
diperoleh melalui pendengaran secam !/akin. Syariat pun menganggap

hal tersebut dengan mernbolehkannya dalam proses riwayat tanpa harus

(
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melihat, maka diterima riwagrat oftmg Snng buta dan orang-orang yang

meriwayatkan dari para isfui Rasulullah #t yang bukan dari golongan

mahram mereka.

Macam yang kedua akan kami sebutkan dalam masalah

berikutrya.

Pasal: Apabila dia mengenali lnng dipersaksikannya,

baik namanya, orangnya (matanya), maupun nambnln.

Dalam kasus tersebut, dia boleh bersaksi atas diriqn, baik

(orang 5nng dipersaksikannp itu) hadir maupun tidak ada (Sarb). Namun

apabila dia tidak mengetahui semua itu, maka dia tidak boleh

memberikan kesaksian terhadap dirinya pada saat dia tidak ada,

sementara itu dia boleh memberikan kesaksian atas dirinya secam hadir

dengan mengetahui matanya (omngnya). Inilah yang ditetapkan oleh

Ahmad.

Mahnan berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad tentang seorang

lelaki yang bersaksi bagi orang lain dengan haknya atas orang lain,

sementara dia tidak mengetahui nalna orang ini (orang yang dibela), dan

tidak puta nama orang ini (orang yang didal$/a), hanya saja dia

mernberikan kesaksian unhrknya. Ahmad lalu menjawab, 'Apabila dia

berkata, "Aku bersaksi bahwa bagi orang ini atas orang ini", dan

keduanya bersaksi, maka tidak ada masalah. Namun apabila dia tidak

ada (gaib), maka dia tidak boleh bersaksi hingga dia mengetahui

namanyat."

Pasal: Kedudukan wanita sebagaimana kedudukan

lelaki, bahwa apabila dia tnng bersaksi) mengenal wanita

ifu, mengetahui namanln dan nasabnln
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Dalam kasus tersebut, dia boleh memberikan kesaksian atasnya

bersamaan dengan ketidakberadaannlra (yang dipersaksikan). Namun
apabila dia tidak mengenalnln, maka dia tidak boleh bersaksi atas

diriqn pada saat dia tidak ada (gaib).

Ahmad berkata dalam riwalnt AI Jarnaah, '\A/anita tidak boleh
bersal$i kecuali bagi orang Snng diketahuinya dan atas orang 5nng
diketahuinya. Seorang lelaki tidak boleh bersaksi kecuali terhadap wanita

lnng diketahuinya. Seandainln wanita itu tefmasuk orang yang

diketahui namanya, lalu dia dipanggil, pergi, Ialu datang, maka
hendaknya dia bersaksi. Namun apabila fidak, maka dia tidak boleh
bersaksi. Adapun apabila dia tidak mengenal wanita itu, maka dia tidak
boleh bersaksi pada saat dia tidak ada (gaib), dan dibolehkan bersaksi

apabila dia m?ngetahui mata wanita itu, apabila dia mengetahui
matanya dan melihat wajahn5la."

Ahmad berkata, "Tidak dibolehkan seorang lelaki memberikan
kesaksian atas seorang wanita hingga dia melihat wajah wanita
tersebut."

Pendapat tersebut dibawa kepada kesaksian orang-ormg lang
belum yakin mengetahui (mengenal) wanita tersebut. Adapun apabila dia
benar-benar yakin mengetahui wanita tersebut, mengenal suaranya

dengan.sangat yakin, maka dia boleh mernberikan kesaksian atas wanita
tersebut karena mengenal suaranya dengan yakin, sebagaimana kami
jelaskan dalam masalah sebelumngra

Apabila dia tidak mengetahui orang yang dipersaksikannya itu (a/
masyhud 'alaihi,lalu ada seseorang di sampingnya yang mengenalnya,

maka menurut Ahmad, "Dia tidak boleh bersaksi atas kesaksian omng
lain, kecuali dengan pengetahuann5a terhadap dirinya (wanita tbrsebut)."
Ahmad juga berkata, "Tidak dibolehkan seorcmg lelaki berkata kepada
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lelaki lainnya, 'Aku bersaksi bahwa fi.rlanah ini', lalu dia bersaksi atas

kesaksian (orang lain tersebut)."

Jelas tidak boleh bersaksi terhadap orang yang tidak dia ketahui

dengan berlandaskan pengenalan (pemberitahuan) orang lain.

Al Qadhi berkata, "Dibolehkan unfuk membawa pendapat ini r

kepada hukum istihbab, karena dibolehkan memberikan kesaksian

dengan c-ara istifadhah.rr

Sementara ifu, pendapatnya secara zhahir menunjukkan

pelamngan hal tersebut.

Ahmad berkata, "Tidak dibolehkan bagi seorang lelaki

memberikan kesaksian (bersaksi) terhadap seorang wanita kecuali

dengan izin suaminya." I

Pendapat ini mengindikasikan bahwa dia tidak boleh masuk ke

rumah wanita tersebut dengan fujuan memberikan kesaksian terhadap

dirinya kecuali dengan seizin suaminya, sebagaimana diriwayatkan oleh

Amr bin Al Ash, dia mengatakan bahwa Nabi $ melarang seseorang

meminta izin (unfuk masuk) kepada kaum wanita kecuali dengan seizin

suaminya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad<rya.

Adapun memberikan kesaksian terhadap wanita di selain

rumahnya, dibolehkan, karena pengakuan wanita tersebut sah, dan I

apabila dia orang yang benar, maka sah, maka dia boleh memberikan

kesaksian terhadap wanita ifu dengan hal tersebut.

tidak menyebutkan bahwa dia bersaksi dengan hal tersebut

Dalam kasus tersebut, apakah dibolehkan memberikan t-

kesaksian? Ada dua riwa5nt:
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Pertama: Dia tidak boleh memberikan kesaksian dengan hal

tersebut.

Ahmad berkata dalam riwaSat Harb tentang orang yang melihat

khatrlp dan capnya narnun dia tidak menyebutkan kesaksian, "Dia tidak

boleh mernberikan kesaksian kecuali dengan apa yang dia ketahui."

Ahmad juga berkata dalam riwayat lain, "Dia boleh mernberikan

kesaksian apabila mengenal fulisann5ra, dan bagaimana mungkin

kesaksian itu terjadi kecuali dengan cam yang demikian?"

Dia juga berkata di ternpat lain, "Apabila dia mengenal

fulisannya (khatr1n), namun dia tidak menghafalnya (menjaganya), maka
t 

dia tidak boleh bersaksi kecuali itu ditulis padanya sebuah judul di baunh

capnya dan penlagaannla, maka dia boleh bersaksi meski dia tidak

menjaga."

Dia juga berkata, "Apabila memiliki hafalan (penjagaan) Snng

buruk, maka hendaknya dia bersaksi dan menulisnya di tempakrya."

Ini merupakan riwapt yang ketiga (mana yang pertama dan

kedua) yaitu hendaknya dia bersaksi apabila itu ditulis di tempatrya

dengan khatnya dalam penjagaannya (pengamanannya) dan tidak boleh

bersaksi apabila tidak seperti itu dengan kedudukan seorang qadhi

dalam salah satu dari dua riwayat: apabila dia menemukan hukumnya

dengan khatnya di bawah capnya maka hendaknya dia

menandatanganinya, narnun tidak menandatanganinya apabila tidak

seperti ifu. .

1888. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Berbagai kabar !/ang muncul berkenaan sesuafu dan
informasinya memberikan ketetapan di dalam hati,
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hendaknya dia bersaksi dengan hal tersebut, seperti
kesaksian atas nasab dan peranakan.'

Inilah bagian kedua dari pernbagian pendengamn (sebagai indra

pengetahuan dalam bersalsi), yaitu segala sesuafu yang diketahui

olehnp melalui cara istifadhah.

Para ulama telah sepakat bahwa memberikan kesaksian

berlandaskan pendengaran secarir isfrfadhah adalah sah dalam unrsan

nasab dan peranakan

Ibnu Al lt{undzir lsrlata,l20 "Berkenaan dengan unsan nasab,

maka aku Udak mengetahui seorang purn dari kalangan ulama Sang

melarang istifadhah dalam bersaksi, dan seandainln itu dilamng

mengetahui kesaksian dengan hal tersebut adalah mustahil, karena tidak

ada jalan untuk mengetahuinya secara pasti dengan cara lainnya, dan

tidak mernungkinkan bersaksi dalam hal tersebut. Seandainya persaksian

dianggap (dalam nasab), maka seseorang tidak mengetahui ayahnya,

ibunya, dan tidak mengetahui seorang pun dari kerabatrya.

Allah & berfirman,

lxi t"; g|n1,i Agr,ria*r. i, ii
'Omng-orang Uahudi dan Nasmni) gng telah l{ami ben Al

Kibb (Taumt dan Injil) magenal Muharnmad seperti mereka mengenal

anak-anakn5n sendiri. "(Qs. Al Baqamh l2l L46l.

Pam ulama berbeda pendapat tentang kesaksian selain nasab

dan pemnakan yang boleh berlandaskan bfrkdhah.

120 I ih. hnu Al Mun&ir dalam N lfim'164/2611.

@I - AI Mughni



Para sahabat kami berpendapat: Kesaksian yang boleh

berlandaskan istifadhah selain nasab dan peranakan adalah sembilan

perlrara:

1. Niloh

2. Kepernilikan mutlak

3. Wakaf

4. Penyalurannln

5. Kematian

6. Pembebasan budak

7. Perbudakan
' 8. Peru.ralian (pengangkatan)

9. Pencopotan

Pendapat ini juga 5nng dikatakan oleh Abu sa'id Al Isthal'tfi

dan sebagian murid fuy-Syafi'i. \

Namun sebagian mereka (murid AsrSlnfi'i) berpendapat bahwa

tidak boleh memberikan kesaksian dengan cara istifadhah dalam urusan

wakaf, wala, pertbebasan budak, dan pasangan suami istri, karena

kesaksian dalam hal..tersebut dapat berlandaskan pada sesuafu yang

pasti, dan kesaksian tetsebut mempakan kesaksian dengan akad, maka

serupa dengan akad-akad lainnya.

Abu Hanifah berkata, "Kesaksian dengan cata istifadhah frdak

dapat diterima kecuali dalam umsan pemikahan serta kematian, dan

tidak dapat diterima dalam unrsan kepemilikan mutlak, karena kesaksian

tersebut merupakan kesaksian terhadap harta, serupa dengan utang."

Para sahabat berkata, "Kesaksian berlandaskan istifadhah

diterima dalam urusan vtak (perbudakan), seperti Ilgimah maula lbnu

Abbas.,'
' 

Dalil kami dalam masalah ini adalah: setnua perkam ini

kebanyakan sulit unfuk diberikan kesaksian dengan cam
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menyaksikannya, atau menyaksikan berbagai sebabnya, maka

dibolehkan memberikan kesaksian atas hal tersebut dengan cara

istifadhah seperti nasab.

Malik berkata, 'Tidak ada omng di antam kami yang

mempersaksikan atas barang-barang wakaf sahabat Rasulullah &
ke.uali berlandaskan pendengaran.'

Malik juga berkata, "Pendengaran dalam urusan barang-bamng

unl€f dan wala (perbudakan) dibolehkan.*

Ahmad berkata dalam riwapt Al Marudzi, "Aku bersalrsi bahwa

rumah Bukhtan adalah milik Bukhtan, meskipun dia tidak bersaksi

padamu."

L-alu dikatakan padan5n, "Engkau bersaksi bahwa fulanah

merupakan istri si fulan, sementam kamu tidak menyraksikan

pemikahannya?"

Dia.menjawab, "lya, apabila kabar (pemikahan) ifu memang

sudah banyak (istifadhah), maka aku bersaksi, aku katakan,

'Sesungguhnya Fatimah merupakan pufui Rasulullah &r, sementam

Khad[ah dan Aisyah merupakan istui beliau. Sernua orang bersaksi

dengan hal tersebut tanpa menyaksikannya'."

Apabila dikatakan, "Mernungkinkan baginya (Ahmad) untuk

mengetahui dalam berbagai perkara ini dengan menye*sikan sebabnya."

'Kami katakan, "Adanya sebab fidak memberikan sebuah

pengetahuan (ilmu) dengan benfuknya suafu sebab yang meyakinkan,

karena bisa jadi seseorang membeli barang yang bukan milik si penjual,

atau memburu binatang buruan Snng telah diburu oleh omng lain

kemudian lepas darinya, dan seandainSra hal itu digambarkan, maka

jamng sekali."
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Adapun para pengikut AsySyaf i berpendapat, "Kesaksian

dalam urusan wakaf berlandaskan lafazh adalah tidak sah, karena

kesaksian di sini bukan dengan akad. Akan tetapi, kesaksian dengan

wakaf yang dihasilkan dengan sebuah akad, kedudukannya sarna

dengan kepemilikan. Begitu pula persaksian terhadap hubungan suami

istri tanpa akad, kemerdekaan, perbudakan, semuanya tidak mungkin

mendapat sebuah kepastian dengan kesaksian tersebut, sebagaimana

tidak mungkin mendapat kepastian dalam kepemilikan, karena dia

masuk ke dalam deretan kepemilikan, maka wajib dibolehkan kesaksian

dalam hal tersebut dengan istifadhah, seperti kepemilikan."

Malik berkata, 'Tidak ada orang di antam kami yag bersaksi atas

barang-barang wakaf para sahabat Rasulullah $ kecuali berlandaskan

pendengaran."

Apabila ini benar, maka perkataan Ahmad dan Al Kharqi

mengindikasikan bahwa seseorang tidak boleh bersaksi dengan cara

istifadhah hingga' kabar tersebut bertambah banyak, dan dia

mendengamya dari banyak omng ynng dengan itu dapat memperoleh

sebuah ilmu (pengetahuan), sebagaimana dikatakan oleh Al Kharqi,

"Berbagai kabar yang bermunculan dan informasinya (pengetahuannya)

memberi ketetapan di dalam hati." Maksudnya adalah yang dapat

menghasilkan sebuah (informasi) pengetahuan.

Al Qadhi menyebutkan dalam Al Mujarrad bahwa cukup

mendengar dari dua orang adil, dan hatinya merasa tenang dengan

kabar kedua orang tersebut, karena kebenamn (hak-hak) dapat

ditetapkan dengan dua orang ini, dan ini menrpakan pendapat murid

Asy-Syafi'i dari kalangan muta'akhkhirin.

Pendapat yang pertama (bahwa standarisasi istifadhahl adalah

sebagaimana konsekuensi lafazh istifadhah (banyak atau banjir), gafu
yang diambil dari kata berhambumnnya air, akibat volume air yang
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melimpah. Selain itu, apabila kesaksian dengan istifadhah cukup dengan

perkataan dua orang, maka tidak disyaratkan apa yang disyaratkan

dalam kesaksian atas kesaksian, akan tetapi cukup dengan mendengar.

Pasal: Apabila di tangan seseorang terdapat sebuah

rumah atau tempat tinggal, lalu dia bertindak sebagaimana

bertindak seorang pemilik, dengan menempatinln,

meminjamkannSra, menyewakannya, B€ndiaminlra,

menghancurkannyn, dan membangunnya tanpa ada seorang

pun yang menyelisihinp
' Dalam kasus tersebut, Abu Abdullah bin Hamid berpendapat,

"seseorang dibolehkan bersaksi baginln dengan kepemilikannya. {

Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan Al IshtaLhri dari

kalangan murid Asy-Syafi'i.

Sementara ifu, Al Qadhi berpendapat, "Kemungkinan seseorang

tidak boleh bersaksi kecr.rali berlandaskan pada segala sesuatu png dia

saksikan, berupa kepemilikan, penguasan (shahibul Saol, dan tindakan,

karena penguesaan (shahibul t/ad, bukan saia terbatas dalam

kepenrilikan, tapi terkadang dengan penyerrtaan, peminjaman, dat

pemmpasan.tt

Itulah pendapat sebagian pengikut A$rSyafi'i.

Alasan pertama: Penguasaan (shahibul yd menuriukkan

kepernilikannya dan kontinuitasnSn tanpa ada seorang pun yang

menyelisihinya menguatkan kepemilikannp, maka kesaksian tersebut

berjalan melalui cara istikdhah. Oleh karena itu, seseomng dibolehkan

bersaksi dengan hal tersebut, sebagaimana bila dia menyaksilon sebab

penguasaannya, seperti jtnl beli, warisan, atau hibah.
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Sementara adanya indikasi bahwa rumah itu dari hasil

memmpas atau menye'Jta, maka dapat dibantah dengan adanya

kontinuitasnya penguasaan tanpa adanln oftrng yang menyelisihi, maka

hal tersebut tidak akan menyisakan seomng penghalang, sebagaimana

bila dia menyaksikan sebab-sebab penguasaan rumah tersebut; karena

adanSn indikasi bahwa si penjual bukanlah si pemiilik, pau.raris, dan

pemberi hibah. Demikianlah (hukumnya) di sini.

Apabila dikatakan, "Jika masih ada sebuah indikasi, maka dia

tidak mernperoleh sebuah ilmu (pengetahuan), sementara Udak

dibolehkan memberikan kesaksian kecuali dengan 5nng dia tahu.'

Dalil kami dalam masalah ini adalah: azh-zhan (dugaan) disebut

juga ilmu (pengetahuan), sebagaimana firman Allah & berikut ini:

t .t lr'l) o,z o,t

f4ri,!;i+&F
'Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka ftenar-banar)

beriman. "(Qs. Al Mumtahanah [60]: t0)

Sementara itu, fidak ada plan unhrk mengetahui secara pasti

(!lakin) dalam permasalahan ini, maka diboletrkan berlandaskan pada

sebuah dugaan.

Pasal: Apabila seseorang mendengar seorang lelaki

berkata kepada seorang anak, 'Ini anakku!"

Dalam kasus tersebut, dia boleh bersaksi dengan hal. tersebut,

karena si anak kecil mengakui dengan nasabn5ra.

Apabila dia mendengar si anak ifu berkata, "lni alrahku"

sementara si lelaki tersebut mendengamya dan terdiam, maka dia boleh

bersaksi dengan hal tersebut juga, karena diamnya seorang ayah
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menrpakan pengakuan bagt sang anak, dan pengakuan memperkuat

ketetapan nasab, maka dia boleh bersaksi dengan ifu.

Dalam permasalahan ini diam diposisikan sebagai sebuah

pengakuan, karena pengakuan terhadap penyebutan nasab yang salah

dibolehkan, berbeda dengan dakwaan lainnya. Selain ifu, karena nasab

lebih sering disebutkan ketetapannla, sebagaimana kalian lihat bahwa

penetapannya kanungkinan diikutkan dalam pemikahan

Abu Al Khatib menyebutkan, "Barangkali hendaknSn dia tidak

memberikan kesaksian berlandaskan diam(nya si ayah) hingga dia

mengulanginya, karena berdiam bulGnlah sebuah pengakuan yang

hakiki, akan tetapi diam dapat diposisikan sebagai sebuah pengakuan,

dan pengulangan berdiam itu bisa dianggap sebagai penguatrya,

sebagaimana kontinuitas (tenrs-menenrs) ifu dianggap sebagai penguat

bagi pengnas a lshahibul Wd rurnh

Pasal: Apabila dua orang yang adil bersaksi bahun si
fulan meninggal dengan meninggalkan si fulan, dan si fulan
sebagai pewaris, padahal kita fidak mengetahui dia
meninggalkan seorang pewaris lainnya selain mereka berdua

Dalam kasus tersebut, kesaksian keduanya diterirna.

Pendapat ini juga dikatakan oleh Abu Hanifah, Malik, Asy
Syafi'i, dan Al Anbari.

Sementara itu, Ibnu Abu Laila berkata, "Hingga keduanSla

memberikan penjelasan (bukfi) bahran tidak ada par.raris lainqn selain

kedm oftmg tersebut."

Dalil kami dalam rnasalah ini adalah: dalam permasalahan ini

cukup berpegang pada sesuafu lnng zhahir dan kesaksian yang

mendasar, bahwa tidak ada peunris lainn5n.
1
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Abu Al Khaththab berkata, "Keduanya merupakan orang yang

mengetahui s@cara batin, dan mungkin sebaiknya kesaksiannya fidak

diterima keruali dari orang yang mengetahui secara batin, karena

ketidaktahuan mereka akan adan5n pa,varis lainnya bukanlah sebuah

dalil Snng menunjukkan fidak adaryra peuraris lain, berbeda dengan

omng 5ang berasal dari kalangan yang mengetahui secara batin, karena

secara zhahirsearrdainya ada pa;.laris lain (selain kedua pa,ruaris tersebut)

maka tidak mungkin tidak diketahui oleh mereka."

Inilah pendapat AsySyafi'i.

Adapun jika kedua saksi tersebut berkata, "Kami tidak

mengetahui dia (yang meninggal) memiliki ahli waris lain di negeri ini,

atau di negeri ini dan ini," maka kesaksiannya tidak diterima. Inilah

pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad.

Sementara itu, Abu Hanilah berpendapat bahwa diterima

kesaksiannya sebagaimana bila keduanya berkata, "Kami tdak

mengetahui di memiliki po;uaris lainnya."

Dia menyebutkan bahun itu merupakan madzhab Ahmad juga.

Ini bukanlah sebuah dalil yang menunjukkan tidak adanya

pannris (lainnya), karena kedua saksi tersebut terkadang mengetahui

bahwa orang yang meninggal itu tidak memiliki ahli waris di negeri

tersebut, namun memiliki palaris lain di nEleri lain, maka kesaksian

keduanya tidak dapat diterima, sebagaimana apabila keduanya berkata,

'Kami tidak mengetahui bahwa dia memiliki pa,uaris lain di mmah ini."

1889. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Barangsiapa dari kalangan pria atau wanita, selama tidak
berakal, bukan seorang muslim, belum baligh, dan bukan
orang yang adil, maka kesalsiann5n tidak dapat diterima."
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Dapat disimpulkan bahwa seolang saksi 5nng dapat dijadikan

acuan memiliki tujuh qnmt:

1. Orang yang berakal, tidak diterima kesaksian orang lang
tidak bemkal menurut ijma. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu

Al Mundzir. Baik akalnla ifu hilang karena gila, karena

mabuk, maupun karena masih kecil. Itu dikarenakan orang

yang hilang al<al bulonlah omng yang dapat menghasilkan

(kesimpulan) dan pe*ataannya fidak menghasilkan

kebenaran.

2. Seorang muslim, dan kami akan menyebutkan ini nanti.

3. Baligh, tidak diterima kesaksian anak kecil 5rang belum

baligh. Ini diriwayatkan oleh hnu Abbas.lzr Pendapat ini

juga dianut oleh Al Qasim, Salim, Atha, Makhul, Ibnu Abi

I ail6, Al Auza'i, Ats-Tsauri, AsySyafi'i, Ishaq, Abu

Ubaidah, Abu Tsaur, setrh Abu Hanifah dan pam muridnya.

Sementara itu, diriwayatkan dari Ahmad riwayat lain, bahwa

kesaksian mereka diterima dalam urusan j,arh apabla mereka

bersaksi sebelum berpisah dari keadaan (kondisi) yang

mereka jarhtersebut, dan ini mempakan pendapat Malik.

Secara zhaha, kejujumn mereka dan kqdhabitban mereka

apabila terpisah, rnaka kesaksian mereka fidak dapat

diterima, karena barangkali mereka didikte.

Ibnu Az-Zubair berkata, 'Apabila mereka mengambil ke6ka

mendapati hal tersebut, rnaka unfuk kehati-hatian hendaknya

mereka berakal (mengetahui) dan menghafal.n

12r p6.6ug-n oleh Al Baihaqi dalam Sunaa At Baihaqi ILO/L61,162) dan
dalan Al Muslannaf (8/\994, 1 5495).
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Sementara ifu, diriwalntkan dari Az-Zuhri, bahwa kesaksian

mereka dibolehkan, dan para wali meminta sumpah orang-

orang yang di-jarh.

Diriwayatkan dari Ahrnad riwayat yang ketiga, bahwa

kesaksiannya dapat diterima apabila anak tersebut berumur

10 tahun.

Ibnu Hamid berkata, "Berlandaskan riwayat ini, kesaksian

mereka (anak kecil) diterima dalam urusan selain hudud dart

qishash."

DriwaSatkan dari Ali, bahwa kesaksian sebagian mereka

diterima atas sebagian mereka. Ini diriwayatkan dari

Syuaifi,lzz Al Hasan, dan An-Nakha' i.

Ibrahim berkata, uDulu mereka membolehkan kesaksian

sebagian mereka (anak kecil) atas sebagian lainnya dalam

segala sesuafu yang terjadi di antara mereka."

Al Mughirah berkata, "Sahabat-sahabat kami fidak

membolehkan kesaksian mereka atas seorang lelaki atau

seorang budak.'

Diriwayatkan dari Ahmad dengan sanad dari Masruq, dia

berkata, uKami pernah berada di tempat AIi, lalu dia

didatangi oleh lima anak remaja, mereka berkata,

'Sebelumnya kami berenam sedang menggali, lalu salah

seorang dari kami terperosok. Tiga orang dari mereka lalu

bersaksi atas kedua lainnya, bahwa keduanya yang

menenggelamkannya.

Sementara ifu, yang dua orang itu bersaksi bahwa ketiga

temannyalah yang telah menenggelamkannya. Ali kemudian

memufuskah bahwa kedua orang mendapatkan ka,vajiban

122 p6"6u6*,, oleh Abdurrazzaq dalam N Mushannaf(8/15503).
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mernbayar 3/5 dipt, dan ketiga orang lainnya 2/5 digt'
Seperti inilah Masruq memberi pufusan.

Namun (menurut) ma&hab (kam|, kesaksian mereka tidak

dapat diterima sama sekali, sebagaimana ftrman-firman-Nya

berikut ini:

@";Ay.;ui:4l,3afri;
"Dan percaksikanlah dangan dua onng saksi dai oftng-

orang lelaki (diantammu). "(Qs. Al Baqarah 121:2821.

@i:{ Si,iit7;r,
"Dan persakikanlah dengan dua omng salrsi gang adil di
anbm l<amu. "(Qs. Ath-Thalaaq 155]21.

ii:\i'u'o;;j&
"Dari salrsi-salsi 5ang kamu ridhai. " (Qs. Al Baqamh [2]:

2821

Sementara ifu, anak kecil termasuk orang yang tidak diridhai

menjadi saksi.

Allah berfirman,

c

'?)'*,fy @i 6', i 5r13i lr3* { i
@,ut
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uDan 
ianganlah l<amu (pam aksi) menyemburyikan

percaksian. Dan bamngsiapa J/ang menyembunyikann5n,

mal<a sesungguhnSn dia adalah oftng Wng berdosa hatinSa.'
(Qs. ru Baqarah lzlt 2831

Dalam a5nt tersebut Allah @ mengabarkan bahwa seoftng

saksi yang menyembunyikan persaksiannya, akan berdosa,

sementara seorang anak kecil tidak berdosa, maka hal itu
menunjukkan bahwa anak kecil bukanlah seorang saksi.

. Selain ifu, anak kecil Udak takut dari dosa berbohong, maka

perkataannya tidak menghasilkan sesuatu yang dapat

dipercaya, dan siapa saja yang kesaksiannya tidak dapat

diterima dalam urusan harta, maka tidak diterima pula

kesaksiannya dalam urusan jimh, seperh orang png fasik,

dan siapa saja yang kesaksiannya tidak dapat diterima atas

orang yang bukan seperti (semisal) dirinya, maka tidak

diterima pula atas orang Sang semisalnya, seperti omng gila.

4. Adil (a/ 'adalahl, sebagaimana firman Allah & berikut ini:

"Dan persal<sikanlah dengan dua orang saksi gang adil di
antan kamu. "(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2).

Tidak diterima kesaksian seorang grang fasik, sebagaimana

firman Allah & berikut ini:

fuSiiisbl*li

wfi'L6{;v"y
"Jika datang kepdamu orzng fasik membawa suafu berita,

maka penl<salah dengan telifr."(Qs. AI HujuraatI49l:61

Dalam ayat ini Allah mernerintahkan kita untuk menjauhkan

diri dari berita yang dibawa oftmg fasik, dan kesaksian
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merupakan sebuah kabar, maka wajib hukumnya tidak

menerima kesaksian omng fasik.

Driwayatkan dari Nabi $, bahwa beliau bersaMa, '

i:iu r) *g r) $p i;W 3:r" I
bf e;t qi\ ty-,)i ,,2

t' t 
'

"Tidak dibolehkan (diterina) kemkian s@rzng lelaki

pengkhianat dan perernpan pengkhianat, tidak pula omng

5nng terkena hukum hudud dalam Islam, dan Uaak puta

seseoftng jang dipenuhi rasa dendam (denski) kepda

audamn5la."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid.l23

Abu Ubaid tidak melihat bahwa beliau mengkhususkan lelaki

dan wanita pengkhianat terhadap amanat manusia, akan

tetapi juga khianat terhadap segala sesuafu yang telah

diwajibkan bagi A[ah $ kepada seluruh hamba-Nya untuk

menjalaninya dan menjauhinya, baik (dosa) kecil maupun

besar.

Allah & berfirman,

ihi;;rrV;W$'uil;[Vti6<rt1
@Vr6('jL

rz^: HR. Abu Daud (3/3600); At-Tirnddd 14/329$; Ibnu Maph (2/23661; darr

Ahmad dalam Musna d,Ahnad (2/2M, 2O8, 2251-

Sanadnya hasn.

)q\_,,6.i:ti,?g\ J;'it:''i( g; q
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"Saungguhnya Kami telah mmgemukakan amanat kepada

langit, bumi, dan ganunggunung maka semuanlm enggan

unfuk memikul amanat ifu dan mereka khawatir akan

tinya, dan dipikullah amanat ifu oleh manusia.

Sesungguhnjm manusia ifu amat zhalim dan amat bodoh."
(Qs. Al Ahzaab l33l: 721.

Diriwayatkan dari Umar r$, bahwa dia berkata, "Saseorang

tidak ditawan tanpa orang-orang yang adul(adil)."

Agama orang fasik tidak membuatnya meninggalkan

berbagai larangan agama, maka dipercaya dia tidak dapat

meninggalkan kebohongan, sehingga kabamya pun belum

tentu mendatangkan sebuah kebenaran. Apabila ditetapkan

demikiaq maka kefasikan memiliki dua macam:

Petama: Kefasikan dari segi perbuatan. Kami tidak tahu

perbedaan pendapat mengenai ditolaknya kesaksiannya.

Kedua: Kefasikan dari segi akidah (keyakinan). Maksudnya

adalah keyakinan bid'ah, maka diwajibkan juga untuk tidak

menerima kesaksiannya. Pendapat ini dikatakan oleh Malik

Syarik, Ishaq, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur.

Sementara itu, Abu Syarik berkata, "Empat orang yang tidak

diterima kesaksiannya yaitu: (1) orang Syi'ah Rafidha, yang

mengaku bahwa dia memiliki seorang Imam yang wajib

ditaati, (2) orang Khawarij, yang mengaku bahwa dunia

merupakan tempat pepemngan, (3) orang Qadariyah, yang

mengaku bahwa kehendak kepada takdir, (4) orang

Murji'ah, (5) serta omng yang menolak kesaksian Ya'qub,

dan dia berkata, "Apakah aku tidak membantah kesaksian

orang-orang yang mengaku bahwa shalat bukan dari iman?"
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Abu Hami612a duri kalangan murid Asy-Syaf i berkata:

Orang-orang berselisih (pendapat) atas tiga bagian:

Pertama: Berselisih pendapat dalam umsan furu'. Metel<a

semua tidak fasik dengan hal tersebut, dan kesaksian mereka

juga tidak ditolak. Pam sahabat berbeda pendapat dalam

un$an furu',bq1iht pula orang setelah mereka dari kalangan

tabi'in.

Kedua: Orang-omng png kita anggap fasik, namun kita

tidak mengafirkannya. Mereka adalah orang-omng yang

mencaci para kembat (Nabi $), seperti kaum Khawarij, atau

orang-orang yang menghina para sahabat, seperti kaum

Syi'ah Rafidhah. Kesaksian mereka tidak diterima karena hal

tersebut.

Ketiga: Orang-omng png kita kafirkan. Mereka adalah

orang-orang yang berpendapat bahwa Al Qur'an adalah

makhluk, meniadakan ru'5ah (melihat Allah & pada Hari

yang ditenfukan), dat menyandarkan kehendak kepada

dirinya sendiri. Kesaksian mereka tidak dapat diterima.

Al Qadhi Abu Ya'la menyebutkan seperti ini sama persis.

Dia berkata: Ahmad berkata, "Kesaksian orang-orang dari

kalangan Al Jahmiyah, Rafidhah, Al Qadariyah Al Mu'linah

(yang memproklamasikan dm) tidak membuatku hemn

(kagum)."

Secara zhahir, pendapat Aslrsyafi'i, Ibnu Abi laila, Ats-

Tsauri, serta Abu Hanifah dan pam muridnya, menerima

kesaksian ahlul ahwa (kelompok-kelompok bid'ah).

124 Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Al Isfarayini, slnikh tarikat Asr
Slnfi'i!4lah di lrak.

Dia wafat tahun 406 H.
l:h. Thabqat Asysyfafi'iytph (4/ 6L-7 41.
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Sementara itu, Sawwar juga membolehkan kesaksian orang-

orang dari kalangan bani Anbar yang bermadzhab

Mutazilah.

AsySyafi'i berkata, "Kecuali mereka termasuk orang yang

diketahui berdusta dalam kesaksian sebagian mereka bagi

sebagian lainnln, seperti kelompok Al KhithabilBh, mereka

adalah pengikut Abu Al Khitlmblzs, sebagian mereka

bersaksi bagi sebagian lainqn dengan mernbenarkann5a."

Alasan onrng lnng berpendapat dibolehkan kesaksian

mereka yaifu: perselisihan pendapat itu tidak mengeluarkan

mereka dari Islam, maka pertedaan tersebut serupa dengan

perbedaan dalam unrsan /tru'.
Abu Al Khaththab berkata, nDiperoleh pelajamn atas

kesalsian ahli dzinmah sebagian mereka atas sebagian

lainnyra, bahwa kefasikan 5nng dianut oleh seseomng dari sisi

keyakinan tidak menolak kesaksiannya."

Dirir,rnyatkan dari Ahmad, bahwa dibolehkan meriwayatkan
(hadits) dari orang berpaham Qadari apabila dia bukan ormg

lrang mengajak kepada pahamnya tersebut. Begitu pula

dalam hal kesaksian.

Dalil kami dalam rnasalah ini adalah: dia (fasik dalam

keyakinan) merupakan salah satu dari dua macam kefasikan,

rnaka kesaksiann5ra ditolak. Selain itu, orang yang bid'ah
merupakan oftmg fasik, maka kesaksiannya ditolak

berlandaskan ayat dan makna.

r25 Abu Al Khithab Muhammad bin Abi Zatu:nb Al Asadi Al Ajda mautabni
Asad yang termasuk orang-oftrng yang melampaui batas (Ghulat AVSi'ah, dia
mengaku bahwa para Imam adalah para nabi, kernudian para tuhan. Ketika Isa bin
Musa Shahib Al Manshur mengetahui buruknya dalnrnhny'a, dia membunuhnSaa.
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Omng yang teliti dan hafal apa lrang dia saksikan, tidak lalai,

serta tidak selalu bertuat kekeliruan. Kesaksiannya dapat

diterima.

&ang yang berakhlak mulia.

Tidak ada halangan apa pun.

Pasal: Secara zlnhir perkataan Al Khiraqi

menunjuhkan bahwa kesaksian orang badui atas orang desa,

dan kesaksian orang desa atas orang badui, hukumnya sah

apabila berbagai syarat ini terpenuhi

Ini juga merupakan pendapat hnu Sirin, Abu Hanifah, fuln

Syafi'i, dan Abu Tsaur.

Pendapat ini pula yang dipilih oleh Abu Al Khaththab-

Al Imam Ahmad berkata, "Aku khawatir kesaksian orang badui

atas orang desa tidak diterima, maka ini mengindikasikan bahwa

kesaksiannya tidak dapat diterima."

Ini merupakan pendapat mayoritas sahabat kami dan madzhab

Abu Hanifah.

Sementara ifu, Malik berpendapat sebagaimana pendapat

sahabat kami, kecuali dalam urusan iimh, sebagai benh.rk kehati-hatian

dalam menjaga darah.

Para sahabat kami berhuiiah dengan riwayat Abu Daud dalam

sunan-nya, dari Abu Hurairah, dari Nabi $, bahwa beliau bersabda,

"Tidak dibotehkan kesatrsian seoftng badui atas oftng iloa426

Abu Ubaid berkata, 'Aku fidak melihat bahwa kesaksian

mereka ditolak."

126 gg Abu Daud (3/3602) dan lbnu Matahl2/23671.
Sfikh Al Albani berkata, "Hadits irrd shahih-"

5.

6.

7.
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Dalil kami dalam masalah ini adalah: siapa saja yang

kesaksiannya diterima atas omng badui, maka kesaksiannya diterima

atas omng desa, seperti oftmg-orang dqsa. Hadits tersebut difujukan

kepada orang-orang badui yang tidak diketahui 'adalabnya, dan kami

mengkhtrsuskannya dengan ini, karena kebanpkan tidak memiliki orang

png dapat ditanpi oletr hakim, lalu dia mengetahui 'adalahtya.

1890. Masalah: Abu Al Qasim AI Kharqi berkata,
'Adil adalah orang lpng fidak tampak dari dirinS;a sebuah
keraguan."

Ini merupakan pendapat An-Nakha'i dan Ishaq."

Adil adalah yang menjadikan lurus seluruh keadaannya, baik

dalam agamanln maupun perbuatannSn

Al Qadhi berkata: Adil tersebut terdapat dalam agama, akhlak,

dan hukum-hukum. Adapun agarrra, maka oftmg Snng adil tidak berbuat
dosa besar dan tidak tenrs-menenrs berbuat dosa kecil, karena Allah &
memerintahkan untuk fidak menerima kesalsian seorang qadzif
(penuduh), maka dia diqiyaskan kepada berbagai dosa besar, sementam

ifu melakukan dosa kecil tidak mengeluarkannya dari status adilnya,

sebagaimana firman Allah E berikut ini:

@ p( 1,1,$s ;Jj''vt''#.t.5i
'(Yaifu) oftng-oftng gng menjauhi dosa4osa besar dan

pabmtan keji jang selain dari kaalahan-kaalahan kecil.'(Qs. An-

Najm t53l: 32)

Ada png mengatakan bahwa al-lamamadalah dosa-dosa kecil,

karena menjaga diri dari dosadosa kecil tidak mungkin.

Diriwayatkan dari Nabi $, bahun beliau bersabda,
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'Apabila hgkau mengampuni 5n Allah, anpunilah secara

melimpah, dan hamba manakah 5nng tidak berbuat dosa kecil kepada-

fufitL2'427

Malsudn5n adalah Fng tidak (belum) berbuat dosa, karena ('t)

dengan f it rTadhikedudukannya sama dengan (t) dengan fi'il mustaqbal

(mudhari.

Ada yang mengatakan bahwa al-larnam adalah berbuat dosa

kecil, kernudian tidak mengUlangi terbuat dosa tersebut- Sementara a/

kaba'ir (dosa besar) adalah berbagai maksiat yang di dalamnya

diberlakukan tnd, syirik kepada Allah &, membunuh iiwa seseorang

yang diharamkan oleh Allah, kesal$ian palsu, dan durhaka kepada

orang fua.

Abu Bakrah meriwayatkan bahwa Nabi $ bersaMa,

I f,jly CI rua?ttL'y\s,;J.rr "r415',sl

fL,'# Yf,At ,F3 iu Srrlyi I i):(Jt
'"-r;* t'5!1 okj - i-i)jt is'.-&,l,r ?? c

itilt'J';3 itlt'J'; ''tf - : 'Jvi

'Maukah aku berital<an kepda kalian tenbng dosa baar?

(DiantamnW) syink kepda Allah, membunuh iiwa saeomng gng

diharamkan oteh Allah, durhat<a kepda onng fua -beliau bersandar,

lalu duduk, kemudian melaniutkan sabdanya- dan perkataan dusb, dan

pul<ataan dusta."

127 HR. At-Tirmidzi (5/32841dan Al Hakim (2/469,470).
Al Hakim berkata, "Hadib im shahih sesuai slnrat Muslim dan Al Bukhari,

namun keduanya tidak meriwayratkann5n, namun disepakati oleh Adz-Dzahabi."
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Beliau terus mengulangryra hingga kami berkata (dalam hati),

"Sernoga beliau diam."

Hadits ini diriu4Btkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Muttafaq

'AlailTi-128

Ahmad berkata, 'Tidak diterima kesaksian seorang pemakan

harta riba, pendurhaka kepada oftmg fua, pemufus silafumhmi, dan

oftmg 57ang tidak menunaikan zalot mal. Apabila orang 3nng tidak

menunaikan zakat mal tersebut mengeluarkann5n di jalan masSramkat

muslimin dengan membangun sarErna urnurn seperti wc utnurn, maka

dia tidak menjadi orang yang adil, dan anaknla juga tidak menjadi orang

yang adil apabila dia meurarisi dari alphnya, hingga dia mengqrnbalikan

apa !,ang telah dia ambil dari jalan masyamkat kaum muslim, dan dia
juga tidak adil apabila berdusta dengan dusta 17ang berat, karena Nabi $
menolak kesaksian orang karena peltuatan dustanya.'lzs

Ahmad berkata: (Diriwayatkan) dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari
Aisyah, dari Nabi $, bahwa beliau bersaMa,

c*'tt l.r.r. ott. 6z Io)\(.r P V;*-

e )ra r) *p rr dpkw 3F \
*6t \) iit:$. e )>l e * $i \i "'^ir

,

{):} ri ,r,,

r28 HR. Al Bukhari (pembatnsan: Kesatrsian, 5/2653/Fath Al hr); Mustim
(l/1M/91); At-Tirrnidd l4/l90l, tanpa lafazh "membunuh Jiwa seseorang'h dan
Ahrnad (5/36, 38).

r2e HR. Abu Daud (3/3600); hnu Malah 12/2361; dan Ahmad 12/181,204,
209,z?sl.

Sanadnla hasan.

c)

D),
rtc;l $tu,
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"Tidak diterima ksakian seomng lelaki pengkhianat dan

seorang wanita pengkhianat, kesaksian oftng yang dicambuk dalam

had, kqal<sian orang yang penuh dendarn kepada saudaranya dalam

permusuhan, kesalsian pemufus silafurahnti anggota keluarga, omng

yang terbukti bersaksi palsu dan kaaksian orang gng terfuduh dalam

perbudakan dan kekm$u2urr.'it3o

Hadits tersebut juga diriwayratkan oleh Abu Daud, dan dalam

redaksinya di sebutkan,

\r 9t) lr yp r) SP,
i;w 3:F Y

^>l e;",sir)y5
"Tidak diterima kesakian s@ftng lelaki pmgl<hianat, wanita

pengkhknat, lelaki pezina, wanita pezina, dan onng yang penuh

dendam kepada saudaranya.'l3l

Adapun dosa kecil, apabila dia melakukannya terus-menen:s

maka kesaksiannya diterima. Apabila amalannya baik, maka

kesaksiannya diterima, sebagaimana telah kami sebutkan bahwa

seseorang sulit unfuk melepaskan did dari dosa-dosa kecil'

Sedangkan berkenaan dengan akhlak, maka hendaknya

menjauhi berbagai perkara yang remeh-tenneh namun menimbulkan

celaan. Ada dua maem:

Pertama: Dari segi perbuatan, seperti orang yang merebut

hidangan, kernudian mernakannln, sernentara orang-orang melihatnya.

Maksudnya bukanlah orang yang makan makanan ringan seperti kismh

(rernukan roti). Seandainya dia mernbuka bagian anggota tubuh yang

menurut adat harus ditutup, atau mengulurkan kedua kakin5n di

130 1uL1lri1r,,. telah disebutkan (no. 25).
131 gp. Abu Daud (pembahasan' Ketrakiman,3/3607).
Sanadnya hasan.

@I - At Mughni



I

lrtralayak ranuf, atau menegur ishinla, budaknya, atau selainnya di
hadapan orang-omng dengan tegumn yang kotor, atau menceritakan

kepada orang-omng persetubuhannya dengan istrinya, maka
kesaksiann5a tidak diterima, karena semua perbuatan ini tercela dan

hina, maka siapa saja grang rela berbuat seperti ini bagi dirinp dan
menganggap baik perbuatan tersebut, tidak memiliki akhlak dan etika,

sehingga perkataannya tidak dapat dipercaya.

Ahmad berkata tentang seorang lelaki yang menghardik seekor

binatang, ;'Orar,g-or*g shalih berkata, 'Kesaksiannya Udak dapat
diterima hirrgga dia bertobat'."

Abu Mas'ud AI Badari meriwaSratkan, dia berkata: Rasulullah $
bersabda, "Di anbra perkaban nabi p*hma (sebelun Nabi Muhammad

*) WnS didapti oleh umat manusia (adalah), Apbila kamu tidak nntu
mal<a lalrukantah ap gng l<amu keliendald'."132

Maksud hadits ini yaifu: bamngsiapa tidak memiliki rasa malu,
maka akan melakukan apa saja yang dia kehendaki, karena akhlak
dapat mencegah seseorang unfuk berdusta. oleh karena itu, orang yang

bemkhlak akan menjauhi perbuatan dusta, meskipun dia bukan orrng
png memiliki agama (lslam).

Driwayatkan dari Abu Sufuan, bahwa ketika -dia ditanya oleh
Qaishar tentang Nabi $ dan sifat beliau, dia berkata, "Demi Allah,

seandainga aku tidak membenci kebohongan, maka aku pasti berdr.rsta

kepadanln." Padahal pada saat itu Abu Sufun bukanlah orang muslim.
Namun perbuatan dusta adalah sesuafu yang tercela. Jadi, akhlak
mencegah perbuatan-perbuatan tercela.

Apabila akhlak adalah pencegah perbuatan dusta, dan dia
merupakan acuan dalam 'adakh seperti agarna, maka kesaksiannya

r32 gp. Al Bukhari (6/3483/Fath At Barit; Abu Daud (4/4191); Ibnu Maph
(2/4183); Ahmad (4/727,7221; dan Malik dalam N Muwaththa (t/lSS).

t
I
l
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diterima, karena alfilaknya tidak gugur dengan perbuatan tersebut (lnng

secara sembunyi-sembunyi). Begitu pula apabila dia melakukannya

sesekali atau sedikit, maka kesaksiannSp tidak ditolak, karena dosa

(maksiat) kecil tidak menjadi penghalang dalam kesaksian, dan ini lebih

utama. Selain ifu, akhlak tidak menjadi tercela karena perbtratan (dosa)

kecil, selama pertuatan ini bukanhh kebiasaanqa

I(edua: Dari segi pekeriaan-pekeriaan yang hina, seperti

tukang bersih kotoran dan penyapu sampah. Kesaksian keduaryn tidak

dapat diterirna, sebagairnana diriwaptkan oleh Sa'id dalam Sunatnrya,

"Seomng lelaki mendatangi Ibnu Umar, lalu berkata, 'Sesungguhnya aku

seoftmg fukang sapu'. hnu Umar bertanyn, Apa yang kamu sapu?

Sampah?' Lelaki ifu menjawab, 'fidak'. Ibnu Umar bertanya, 'Kotoran?'

Lelaki itu menjawab, 'lya'. hnu Umar lalu bertanya, 'Darinya aku

mencari harta, darinya juga aku menunaikan ibadah haii'? klaki itu

menjawab, '[n'. Ibnu Umar berkata, 'Upah itu kotor dan apa Snng kamu

nikahi kotor hingga kamu keluar darin5ra sebagaimana kamu rnasuk ke

dalamnyat."

Diriwayatkan pula dari lbnu Abbas dengan makna dan redalsi

yang sarna dalam penrbahasan tukang sapu (kotoran). .

Kesaksian orang lang memiliki pekerjaan seperti ini tdak

diterima karena pekerjaan ini cukup hina (tercela) dan dijauhi oleh

orang-orcmg yang berakhlak mulia, maka kedudukannya satrlit dengan

yang sebelumnya. Adapun berkenaan 6gngT fukang sampah, qurmd

(fukang bersih kufu), hrkang belom, dan semacamnln, ada dua

pendapat:

1. Kesaksiannya tidak diterirna, karena perbtratan ifu sernua

hina dan sangat dihindari oleh omng-orang Snng beral'hlak

mulia, maka sama seperti png sebelumnya.
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2. Kesakisan mereka dapat diterima, karena manusia memang

membufuhkan peran mereka, maka kesaksiannya dapat

diterima apabila saat hendak melaksanakan shalat dia

membersihkan diri terlebih dahulu, lalu shalat tepat waktu.

Namun apabila dia shalat dalam keadaan bemajis, maka

kesaksiannya tidak dapat diterima secara safu arah.

Adapun seorang penjahit, penjaga, dan fukang samak kulit,

pekerjaan mereka lebih tinggi dari profesi-profesi

sebelumnya, maka kesaksiannSra dapat diterima.

Abu Al Khaththab menyebutkan dalam penjelasannya, yang

di dalamnya terdapat dua pendapat madzhab.

Sedangkan berbagai profesi yang tidak hina, maka

kesaksiannya tidak dapat ditolak berlandaskan profesi

tersebut, kecuali salah seorang dari mereka bersumpah

dengan berdusta, atau berjanji lalu melanggamya, dan

perbuatan seperti ini dominan dia lakukan, maka

kesaksiannya tidak diterima. Adapun orang-omng yang

berprofesi sebagai pengrajin seruling dan sejenis gitar, tidak

ada kesaksian ba$n!ra. Siapa saja yang profesinya

memperbanyak riba, seperti fukang elnas dan tukang

menukar uilg, dan dia tidak dapat menghindar dan menjaga

diri dari riba tersebut, maka kesaksiannya fidak dapat

diterima.

Pasal: Dari segi permainan; seluruh pennainan lpng
di dalamqn terdapat tanrtran

Hukumnya haram, karena ada unsur judinya, png telah Allah

perintahkan unfuk menjauhinSn. Oleh karena ifu, siapa saja Snng terus-

menens mengulangi perbuatan tersebut rnaka kesaksiannp ditolak.
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Adapun berkenaan dengan bertagai permainan Snng tidak ada

taruhan di dalamnya, ada yang hamm dan ada juga yang mubah. Salah

safu permainan png diharamkan adalah permainan dadu, dan ini

merupakan pendapat Abu Hanifah dan mayoritas murid As5rSyafi'i.

Namun sebagian muridnya berpendapat bahwa permainan dadu hanya

makruh dan tidak haram.

Dalil kami dalam rnasalah ini adalah: riwayat Abu Mr.rsa, dia

berkata: Aku mendengar Rasululluh S bersaMa, "hmngskp bqmain

dengan dadu maka dia telah bqmalsiat kepda Allah dan R6ul-
NYa.ass

Buraidah meriwayatkan bahwa Nabi $ bersabda,

p ei:i-j:* 6K i;1rr'4 u

'Skp saja Sang bermain dengan dadu, maka seakan-akan dia

mencelupl<an tanganrya di dalam daging babi dan damhnya."Ba

Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud.

Sementara itu, apabila Sa'id bin Jubair melaruati orang-oftmg

Snng sedang bermain dadu, mal<a dia fidak mengucapkan salam kepada

mereka.

133 gp. Abu Daud (pembahasan: Adab, 4/4938); Ibnu l,laJah dahm Sunn
lbnu lulajah (2/37621; Ahmad dahm Musmd Ahmad (4/394,499); Malik dalam
Al Muqathtla' (2/6/9581; Al Bukhari crllrrm Al Adab Al Mufmd 11269, 12721; N
Hakim dalam Al Musbdmk ll/5Ol; dan Al Baihaqi dalam &mar W hilnqi
(70/514,2L51.

Al Albani mershahihkannp dalam Al lm&h (26701.
r34 HR. Mr.rslim (pembahasani qnir, 4/7O/L7701; Atu Daud (pembahasan:

Adab, 4/4939); Ibnu Malah (pembahasan: Adab, 2/37631; dan Ahmad dalam
Musnad,4hnmd (5/352, 357, 361).
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Apabila ketetapannSn seperti ini, maka siapa saja bermain dadu

berulang-ulang maka kesaksiannya tidak dapat diterima, baik permainan

tersebut ada taruhannya maupull Udak. Ini pendapat Abu Hanifah,

Malik, dan mayoritas madzhab AslrSffi'i.

Malik berkata, "Siapa saja png bermain dengan dadu dan cafur,

maka aku tidak melihat merniliki kekuatan, karena Allah

& berfirman,

b

$iI ily;iJl'r,i,(s(3'

Mal<a tidak ada saudah kebqamn ifu, melainkan kqaabn'.
(Qs. Yuunus [10]: 32)

Perrnainan ini bukan suatu kebenaran, maka dia termasuk

sebmh kesesatan."

Pasal: Cafur kedudukann5;a sama seperti dadu dalam
pengharamannya

Hanya saja, dadu secam tegas diharamkan karena ada nash

yang menyebutkannya secara gamblang tantang pengharamannya. Akan

c tetapi, catur sesuai dengan makna dadu dalam nash tersebut, maka

hukum cafur ditetapkan sama dengan hukum dadu, sebagai benfuk qiyas

terhadap permainan tersebut.

Al Qadhi Abu Husain menyebutkan sederetan orang yang

mengharamkan cafur, di antaranya Ali bin Abu Thalib, Ibnu Umar, hnu
Abbas,135 Sa'id bin Al Musa54pb, Al Qasim, Salim, Urwah, Muhammad

bin Ali bin Al Husain, Mathar Al Waraqts6, dar Malik.

135 Hp. Al Baihaqi dahrm SunanAl Baihaqi(10/2121.
135 yu6u--ud bin Ali'bin AI Husain, yaitu Abu Ja'far Al Baqir Al Imam, wafat

pada tahun 114 H.
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Itu juga merupakan pendapat Abu Hanifah-

Sementara ifu, AqrSdi'i membolehkan cafur, dan itu

diceritakan oleh pam pengikutqn dari Abu Huraimh, Sa'id bin Al

Musalryab, dan Sa'id bin Jubair. Mereka berargumen bahwa pada

dasamya (hukurn catur) adalah mubah, dan tidak ada satu nash pun.

yang menyatakan penghararnannlE, dan cafur juga tidak berada dalam

rnakna yang ditetapkan (dinashl6n) padanSn, maka hukumnya tetap

mubah.

AslrSyaf i juga mernbedakan catur dengan dadu dari dtra sisi:

Pertama, Dalam cafur terdapat sfuategi (uniur-unsur)

peperangan, maka perrnainan tersebut satna dengan berperang,

lernparannya sama dengan anak parnh, dan perlombaannSn sama

dengan kuda.

Kedua, Tujuan bermain dadu adalah mengeltrarkan

ka'batan,I37 maka dia senrpa dengan mengundi menggunakan anak

panah, sementara fujuan bermain cafur adalah memahirkan mengatur

strategi, maka dia serupa dengan lomba menggUnakan anak panah.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: firman Allah & berikut ini:

F. t'8{6 1.l#'.i6',#6 liJ' GLW( t-i (&

l';$'#t##i,yi;
t-iln Siwl4/401409).
Mattpr Al Waraq adalah ttrtattar trin Thahman Al Waraq Al Khunsani Az-

Zahid, wafat pada tahun 119 Hiif4ph.
Uh. Siyar 15/452,4531.
137 61-6u'f,66n dalam nadsekarang dikenal dergan sebtrtan az'anhd (dadu),

5nitu potongan kubus yrang pada sainp dsinlra terdapat fifik-fifik menyerupai

nomor.
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"Hai omng-omng Sang bedman, sesungguhnya (meminum)

khamu, bajudi, fterkofian untuk) bqhala, mangandi nasib dengan

pnah, adalah termasuk perbuabn syetan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan ifu agar kanu mendapt kebutnfungan " (Qs. Al Maa'idah

[5]:90)

Sernentara ifu, Ali rS berkata, "Cafur terrnasuk perjudian."

Driuaptkan bahwa Ali meleunti sekelompok oftrng yang

sdang b€rmain catur, lalu dia berkata, "Pafung-pafung apakah ini, Srang

kalian tekun beribadah kepadanyr6!"138

Ahmad berkata, "Pendapat yang paling shahih berkenaan

dengan sgthmnjadalah pendapat Ali dh."

Watsilah bin Al Asqa meriunyatkan, dia berkata: Rasulullah $
bersaMa,

i;X 6 "f G*x,y :'7?'tirz,:ra-,

i;riWzilt*Q:*1 '&i
"Allah g setiap hari mennndang r-*, 360 pndangan, dan

oftng 5ang bermain atur (shahib as5rcgh) tidak mendaptkan bagian

darinja.'

Hadits ini diriwaptkan oleh Abu Bakar dengan sanadnyr6.139

r38 HR. Al Baihaqi dalam .*man N BailwtllL/zlz\.
r3e pit"6,r6on oteh lbnu Al Jarzi dalam Al llal N Mutanahigh (2/1304/hal.

792,7831.
Ibnu Al Jauzi berkata, "Hadib ini fidak memiliki landasan (sanaQ-"

Sementara ihr, pengarang Al IGnz menyandarkannfia (15140656) kepada Ad-
Dailami.

Slnhib Asy^9tah adalah orang lnng bermain catur.
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Selain alasan-alasan dalil tersebut, sjnthmnj diharamkan karena

merupakan permainan yang menghalangi seseorang unfuk mengingat

Allah dan shalat, maka kedudukannya sama dengan bermain dadu.

Tentang pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada nash yang

mengharamkan s5nthranj, telah kami sebutkan nash yang menunjukkan

pengharamannya. Semqrtara ifu, catur masuk ke dalam mal<na nard

(dadu)yang ditetapkan oleh nash tentang pengharamannya.

Berkenaan bahwa dalam sjnthmnj terdapat pengaturan strategi

peperangan, maka kami katakan bahwa maksud permainan catur

bukanlah itu, dan kebanyakan para pemain cafur hanya bertujuan

bermain dan taruhan.

Sedangkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa fujuan

permainan cafur adalah pengafurannya dalam peperangan, maka itu

menjadikannya lebih sibuk dan menghalanginya dari mengingat Allah &
dan shalat.

Apabila semua hal ini kuat (t*lbitt Ahmad berkata, "An-nard

lebih berat (pengharamannya) dari catur."

Dia mengatakan seperti ifu karena ada nash yang menunjukkan

keharaman nard, dan ijma ulama pun sepakat menghararnkannya,

berbeda dengan catur.

Apabila telah shahih pengharaman catur, Al Qadhi berkata,

"Jadi, kedudukan cafur sama dengan kedudukan nard dalam kesaksian,

yaifu menolak kesaksian orang-orcmg 5nng bermain catur." Ini pendapat

Malik dan Abu Hanifah.

Sementara ifu, Abu Bakar berpendapat bahwa apabila orang

yang bermain sSnthnnj adalah orang yang meyakini bahwa permainan

tersebut haram, maka ketenfuann5n sama seperti hukum nard (rsaittt

haram). Namun apabila yang bermain cafur adalah orang yang meyakini

1

L
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bahwa permainan tersebut hukumnln mubah, maka kesaksiannya tidak

ditolak, kecuali permainan tersebut telah menyibukkannya dari

melaksanakan shalat pada waktunya, atau mengeluarkannya kepada

sumpah.:r,lialsu dan semacamnya dari berbagai perbuatan haram, atau

bermain dengan permainan tersebut di ;alanan, atau berbuat sesuatu

dalam permainannya tanpa menghimukan apa pun, yang

mengeluarkannya dari akhlak terpuji. Ini mempakan madzhab fuy
Syafi'i. Permainan ini menjadi perselisihan pendapat.

PasaL Orang yang bermain burung merpati dengan

menerbangkannya

Dalam kasus tersebut, kesaksianngn tidak dapat diterima.

Ini menrpakan pendapat ulama logika.

Sementara ifu, Syumih tidak membolehkan kesaksian orang

yang bermain burung merpati, karena perbuatan tersebut merupakan

perbuatan tercela, hina, dan kurang b€rakhlak. Selain ifu, dapat

mengganggu tetangga dengan suaranla dan lernparan batunya png

ditunjukkan kepada burung tersebut.

Diriwayatkan bahwa Nabi $ melihat seorang lelaki menjual

seekor bunrng merpati, rnaka beliau berkata,

lr.l c. ) 6. {^ .l o.-
4ilJ2;.i, 

^+- 
dl&*.l

U,

"(tu adalah) syebn 5ang mangikuti syetannSn.aN

Namun apabila dia menangkap bumng merpati unfuk

dagingnya, atau mengirim surat-surat, atau unfuk

140 I{1. Abu Daud (4/4901dan Ahmad dahm Mtsmd Ahnadl2/3451.
Sanadnya shahih.
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menemaninya tanpa"- men5nkiti omng-oftmg sekitamya, maka

kesaksiannya tidak ditolak.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ubadah bin Ash-Shamit

meriwayatkan bahwa seorang lelaki mendatangi Nabi #, dia

mengeluhkan kesedihan, maka Nabi $ bersabda,

etllit 
'aG.'J:)'iJ;l

'Jadikanlah *.*o 
""OuA 

psngan (tananmu).aal

PasaL Perlombaan lpng digTariatkan adalah

meng[Junakan kuda atau herpan lain

Bila perlombaan menggr.rnakan kaki, maka hukumnya mubah,

tidak ada kehinaan di dalamnya dan kesaksiannya orang png turut serta

dalam perlombaan (permainan) tersebut tidak ditolak'

Kami telah menjelaskan disyariatkannya hal tersebut dalam

pembahasan tentang perlombaan, begifu pula segala sesuatu yang

masuk ke dalam kandungan maknaryla yang berupa pendidikan dan

permainan menggunakan tombak pendek (alat perang).

Diriwayatkan bahwa Al Habsyah pemah bermain menggunakan

alat perang (tombak) di depan Rasulullah $, sementara Aisyah berada

di belakang beliau untuk melihat (permainan) mereka. Aisyah

bersembunyi di belakang tubuh beliau.

Disamping ifu, permainan tersebut juga sebagai benfuk

pernbelajaran dalam berpemng, karena tombak merupakan alat perang,

141 6u6i1r ini disebutkan oleh As-Suyrthi dalam Al-l-a'ali Al Mashnu'ah

(2/237)yang berasal dari hadits ubadah, dia berkata: hnu Adi berkata, "Aku tidak

mengetahui seorang pun meriwaSratkannSn dari Tsaur Abu Ash-Shah, dan

kebanpkan png diriwayatkannya statusnya munkan"
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maka dia scupa dengan perlombaan menggunakan kuda, memm$,
dan permainan lain yang di dalamnya tidak ada sesuafu yang berbahaya

dan tidak pula menjadikannp lupa dari melaksanakan kalajiban-
keruajiban (kepada Allah &). Jadi, pada dasamya hukumnya mubah.

Oleh karena ifu, omng lnng melakukan secam terang-temngan

dan terus-menerus perrnainan yang di dalamnya terdapat kehinaan
(cela), lnng oftmg-omng berakhlak mulia menjauhinln, dilamng
mernberikan kesaksian. Sementara dengan berbagai permainan 5rang
tidak terdapat kehinaan (cela) di dalamn5ra, maka tidak ditolak kesaksian

seseorang karena melakukan permainan tersebut sama sekali.

Pas:al: Pembahasan tentang Hiburan
' 

Hiburan terbagi pada tiga bagian:

Pertama: Hibumn yang diharamkan, diantaranya (sejenis) gitar,

senrling, sernuanln, (potongan) kayr, jenis alat musik yrang bersenar

banyak, rebab, thunbur, dan sernacamqn

Srapa saja yang mendengarkanryn, maka kesaksiannya ditolak,
karena diriurayatkan dari Ali S, dari Nabi $, bahwa beliau bersaMa,
O lz$ "re'^ib, e:p',-# al . c ,.' /

Gyt G aw 15!

iy;t *
"Apbila muncul 15 l<amkta pda unatku, maka alen

difrmpkan bla kepda -o"L."142

r42 Fll. At-Tirmidd (4/22l0l darl hadts A[ bin Abu Thalib tramnnltahu
wajlnhu dengan lafazh, "Apblh unntlu melalillan lina belas lankter...."Lalu
dia menyebutkan keseluruhan hadig tersebut dmgan panjang lebar.
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Beliau lalu menyebutkan di dalamnp kemunculan alat musik

(yang bersenar) dan bertagai hiburan.

Sa'id berkata: Faraj bin Fadhalah menceritakan kepada kami

dari Ali bin Yazid, dari Al Qasim, dari Abu Umamah, dia berkata:

Rasulullah S bersaMa,

,#.
1

Yi

, J:1
,1O

"lt o!
o . .'t.

,lyts
e,
UY trtFt::e3r; r) 6 t toz

a#. /)al
?r?'"*:;r'#;13rt,

'Saungguhnya Allah mangufusku sebagai mhmat bgi sa nak
alam, dan mernerintahkanku unfuk menghapus alat musik hercenar) dan

seruling. Tiddk dihalalkan menjual alat-alat tersebut, membelinSn, dan

mengajarkann5n. Tidak (halal) pula bemiaga dalan alat-alat tersebut,

dan hasilnSn pun haram.'lB

Maksudnya adalah yang memainkannya.

At-Tirmidzi berkata, "Hadib im gharib. Kami tidak mengetahui hadits ini darl
Ali bin Abu Thalib kecuali dari arah ini, dan kami tidak mengetahui seorang pun
yang meriwayratkannln dari Yahya bin Sa'id Al Anshari selain Al Faraj bin
Fadhalah."

Sementara itu, Al Faraj bin Fadhalah menjadi perbincangan di kalangan ahli
hadib, dia didha'ifkan dari segi hafalannya.

Disebutkan oleh Waki dan oleh banyak para imam.
Al Ghazali menyebutkannSn dahm Al IhgP/5311.
Al Iraqi berkata, "Di dalamnya terrdapat Al Faraj bin Fadhalah, seorang yang

dha'if
143 93. Ahmad (5/257,268) dari hadits Abu Umamah.
Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Al lulaJma(5/691.
Al Haibami berkata, uHadits ini diriunyatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani, di

dalamn5n terdapat Ali bin Yadd seorang perawi yug dha'if, sebagairnana

disebutkan oleh At-Tabrizi dalam Misyl<at Al Mashabih (2/36541.
Spikh Al Albani berkata, "Sanadnya dlta'if
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Diriwayatkan oleh Nafi, dia berkata: Suatu ketika Ibnu Umar

mendengar suara seruling, lalu dia meletakkan kedua jarinya di

telinganya, kemudian menjauhkan diri dari jalan, lalu dia berkata
padaku, "Apakah kamu mendengar sesuafu?" Aku berkata, "Tidak."

Dia lalu mengangkat kedua jarinya dari telinganya, kemudian berkata,
"Dulu, ketika aku bersama Nabi $, dan beliau mendengar seperti ini,

maka beliau berbuat seperti ini."144

- Hadits ini diriwayatkan oleh Al Khalal dalam Jamitya melalui

dua jalur.

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam Sunarnya, lalu dia

berkata, "Hadits ini munkar."

Beberapa orang berhujjah dengan hadits ini dalam pembolehan

mendengar seruling, mereka berpendapat bahwa apabila senrling ini
haram maka Rasulullah db pasti melarang Ibnu Umar unfuk

mendengamya, dan Ibnu Umar pasti melarang Nafi unfuk

mendengamya, serta mengingkari 'orang yang memainkan seruling

tersebut.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: pendapat pertama (yang

membolehkan seruling)tidaklah shahih, karena yang diharamkan adalah

mendengamya secara seksama (istimal bukan hanya mendengamya

saja (sima), dan istima'berbeda dengan sima'. Oleh karena itu, para

fuqaha membedakan antara omng ynng mendengarkan secara seksama
(istima) dengan hanya mendengamya saja (simal dalam permasalahan

sujud tilawah, dan mereka tidak mauajibkan orang yang mendengar
sesuafu yang haram unfuk menufup telinganya, karena Allah &
berfirman,

1'E Hadits ini telah disebutkan (no.1218,24).

Al Mughni - ml

s



'efii .;;;rttii,4'ti1,
uDan apbila mereka mendengar perkataan yng tidak

bermanfaat, merel<a berplkT."(Qs.Al Qashash [28]: 55)

Dia tidak menyebutkan "menufup telinga merekan.

Sementara itu mustami' adalah orang yang benar-benar

bermaksud mendengar sesuafu, dan inilah yang tidak didapati oleh Ibnu

Umar, karena dia tidak sengaja mendengamSra.

Nabi $ membutuhkan hal tersebut (menutup telinga) unhfi

mengetahui terputusnya suara darinya, karenanya beliau menjauhkan

diri dari jalan sambil menutup telinganya. Beliau tidak kembali ke jalan

dan tidak pula mengangkat dua iarinya dari telinganyn hingga suara

tersebut benar-benar tidak ada.

Tentang mengingkari (pernain senrling), kemungkinan peristiwa

ini terjadi di awal-awal hilrah, ketrka perbuatan mengingkari (yang

mungkar) belum diwajibkan, atau peristiwa ini terjadi sebelum perbuatan

mengingkari tersebut mungkin saja dilakukan, karena masih banyak

orang-orang kafir dan masih sedikihrya orang muslim.

Apabila ada orang yang berpendapat bahwa hadits ni dha'if

karena Abu Daud meriwayatkann5Ta lalu berkata, "Hadits ini munkar,"

maka kami katakan, "Khalal telah meriwayatkan dengan sanadnya

melalui dua jalur, dan bamngkali Abu Daud mendha'ifkannya karena dia

tidak mendapati hadits ini kecuali dari salah safu jalur tersebut.

Kedua, Hiburan yang dibolehkan (mubahl, diantaranya rebana

ldufl.

Nabi $ bersabda,

'.;fut, t't;.tLC#tt$f
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"Bqibhukanlah dan pukulkh rebana dalam

tetsebut."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.16

Namun para sahabat kami dan pengikut Asy-Syafi'i menuturkan

bahwa memukul rebarn di selain pesta pemikahan hukumnya maknrh,

karena diriwayatkan dari Urnar bahwa apabila dia mendengar suam

pukulan rebana, maka dia akan mencari sumber suaranya; bila suara

rebarn tersebut ada dalam pesta pernikahan, maka dia akan diam.

Namun apabila dipukul pada acam-acanl lainnya maka dia akan

melemparin5ra dengan biji-bijian. 16

Dalil kami dalam masalah ini adalah: riwayat Nabi $, bahwa

seorang wanita mendatangi beliau, lalu berk{a, "Aku telah bernadzar

bahwa apabila engkau pulang dari perjalanan dengan selamat, maka aku

akan memukul rebana di atas kepalamu." Rasulullah $ lalu bersaffia,

" Tunail<anlah n a dza rm u.

Hadits ini diriwa5ntkan oleh Abu Durd.147

Seandainya perbuatan tersebut nadzar, maka beliau. & Udak

akan menyrruh wanita tersebut unhrk menunaikan nadzamya meskipun

perbuatan tergebut sudah dinadzarkan.

Disamping ifu, Ar-Rabi binti Mu'awwidz meriwayatkan, dia

berkata, 'Nabi $ masuk (tre rumatrt<u) pada pagi hari pemikahanku,

maka gadisgadis kecil (budak-budak wanita) mernukul rebana sambil

menyenandgngkan kebaikan omng-omng 5nng ta,r,ras di Perang Badar

dari nenek moyangku, hingga salah safu dari mereka menyebutkan, 'Di

antara kami terdapat seorang nabi png mengetahui apa png akan

1'15 Hadit ini telah disebutkan (no. 154, U35).
1'16 Disebutkan oleh Abdurrazzaq dalam Al Muslnnmf lLl/Lg7fiI
147 93. Abu Daud (pembahasan: Sumpah dan nadzar, 3/33121-
Sanadqn hasan.
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terjadi esok hari'. Nabi $ lalu bersabda, Tinggalkanlah (pujian untul*u)

ini, dan lanjutkan aF gng kalkn l<atakan (gifu manyebutkan oftng

5nng teums pda Puang hdar dan sebagainja)'."

Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Mutbkq
'Alaihl.tn

Adapun apabila png mernukul rebana tersebut kaum pria, maka

makruh dalam keadaan apa pun,'kur*u pada hakikatrya

rebana dipukul oleh kaum wanita dan waria (banci) SBng menyerurpai

mereka, sehrngga pemukulan rebana yang dilakukan oletr kaum pria

adalah benfuk penyerupaan dengan kaum wanita, sementara Nabi $
telah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum **i6.149

Sedangkan memukul rebana menggunakan potongan ranting

(kayr) hukumnya makruh apabila diikutsertakan sesuatu 5nng haram

atau makruh, seperti tepuk tangan, nyanyian, dan tarian. Namun apabila

tanpa ada semua hal tersebut rnaka tidak makruh, karena

potongan mnting (kaytr) bulGnlah sebtnh alat (musik), fidak

menghasilkan musik dan tidak dapat terdengar secara menyendiri

berbeda (alat) hiburan (at matahlt lainnya.

Sementam ifu, madzhab AsySyafi'i dalam pasal ini safira

dengan yang kami katakan.

PasaL Perbedaan pendapat dalam hal nyanyian

148 HR. Al Bukhari (pembatramn: Nikah, 9/5147/Fath Al hrti; Abu Daud
dalam N Adab (4/49221; At-Tinnidzi : nikah, 3/lO9Ol; hnu Majah
dalam Srrnan lbnu Mafizh ll/18971; dan Ahrnad &bm Musmd Ahmad (6/259,
2601.

r4e 113. Al Bukhari (pembatrasan: Pakaiian, 1}/5885/Fath N hri;.AbuDaril
(pembahasan: Adab, 4/4@7); Ibnu Majah dalam Sunan lbnu Malah(l/1904); dan
Ahmad dalam Musnad ,4hmad (l/2Y,330, 339 hn 2/287 , 289I
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Abu Bakar Al Khalal dan kawannya Abu Bakar Abdul Aziz

berpendapat bahwa rynnyian dibolehlon.

Abu Bakar Abdul Azz bqlata. "It{yanyran dan suara ratapan

(tangrs) sama, yaifu mubah, selama di dalamnya tidak ada

sesuafu yang mungkar dan cetrcaan."

Khalal membawa hukum makruh ynng disebutkan oleh Ahmad

kepada berbagai perbuatan 5nng hina, bukan kepada perkataan itu

sendiri.

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa dia mendengar perkataan-

perkataan (nyanyran) di tempat anaknln, Shalih, namun dia tidak

mengingkari hal itu padanya, maka Shalih berkata kepadanya, "Wahai

a1nh, . bukankah engkau mernbenci ini?" Dia menjawab, "Dikatakan

padaku bahwa mereka menggunakan hal png mungkar."

Di antara orang yang membolehkan nyanyian tanpa adanya

hukum makruh adalah Sa'ad bin lbrahim, mayoritas penduduk Madinah,

serta Al Anbar. Itu berlandaskan pada apa yang diriwayatkan oleh

Aisyah, dia berkata, "Suatu kefika ada dua omng gadis kecil (dua budak

wanita) bemyanyi di tempatku, lalu Abu Bakar masuk dan berkata,
'Seruling syetan di dalam rumah Rasulullah?' Rasulullah # pun

bersabda, 'Biarkan merel<a badua, wnhai Abu Ehl<ar, karena ini adalah

hari-hart Id'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (Muttakq

Alaihl.rso

Diriwayatkan dari Umar, dia berkata, "Nyanyian adalah bekal

orang png berkendaraan. "

r50 Hadit telah disebutkan (no. 1219,43).
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Al Qadhi memilih bahwa nyanyian hukumnya maknrh, bukan

haram, dan ini merupakan pendapat AsySyafi'i, dia berkata, "Nyanyian

termasuk hiburan yang makruh."

Ahrnad berkata, "Nganyian menumbuhkan kemunafikan dalam

hati, tidak membuatku hetran."

Sementam ifu; sahabat kami lainnya berpendapat bahwa

nynnyian itu hamm.

Ahmad berkata tentang seoftrng lelaki yang meninggal lalu

meninggalkan seorang lelaki yatim dan seomng budak wanita perynnyi

(mughannitnhl. lalu anak itu ingtn menjualnya dengan penjualan Snng

sederhana lsadzijahl, lalu dikatakan kepadan5ra bahwa seorang budak

perynnyi (diiual) sama dengan 30.000, sementara dijual dengan

sederhana ladzijah) sama dengan 30 dinar, maka Ahmad berkata,

"Budak itu tidak boleh dijual kecuali dengan harga yang biasa (harga

sadzij,ah, bukan mughannigh [penSnnyrl]. "

Mereka juga berhujjah dalam pengharaman nSnnyian dengan

riwayat dari lbnu AlHanafiyah berkenaan firman Allah &,

@/rf 45'*fr
" Dan jauhilah pul<aban -pal<aban dusta. " (Qs. Al Hajj l22l: 3Ol

Malrsudqn adalah n5nnyian.

Sementara ifu, hnu Abbas dan hnu Mas'ud berpendapat bahrrrn

rnaksud firrnan Allah &,

*gJ'tl,ti*-i,-$l'*t
"Dan di antam manusia (ada) omng gng manpugwakan

pulaban gang tidak beryna. '(Qs. Luqmaan [3U: 6)
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Maksudnya adalah nyanyian.

Diriura5ntkan dari Abu Umamah, bahwa Nabi $ melamng

mernbeli Oudak wanita) penyanyi, menjualnSn, dan menjadikannya

sebagai bisnis. Memakan penghasilan mereka hukumnya juga haram.151

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini, dia berkata, "Kami tdak

mengetahui hadits tersebut keeali dari hadits Ali bin Yazid, sementara

para ularna mernperdebatkan dirinln. "

Ibnu Mas'ud meriuraptkan bahua Nabi $ bersaMa,

i;ir G'rttfutt-;j)qt
"NSnnyian menimbulkan sifat nifak dalan 6u6."152

Namun yang benar adalah, ifu menrpakan perkataan Ibnu

Mas'ud.

Bagaimanapun keadaannSp, siapa saja yang menjadikan

nSnnyian sebagai profesi, atau menjadikan seorang budak lelaki dan

seorang budak wanita sebagai penyanyr yang orang-orang berkumpul

kepada keduanya, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, karena

perbuatan ini bagr orang lnng tdak mengharamkan nyanyian

merupakan perbuatan bodoh, tercela, dan menjafuhkan kemuliaan

akhlak, sernentara bagi orang 3nng menghammkannln merupakan

perbuatan bodoh, dia juga telah bermaksiat terus-menerus, dan terang-

terangan dengan kefasikannp. Demikianlah perkataan AsyS5nfi'i dan

para ulama logika.

r5r HR. At-Tirmidd (g/12821dan lbnu ttbiahl2/2t681:
Sanadnla hasan.
152 HR. Abu Daud (pembahasan: Adab, 4/49271dan Al Baifnqi dalam Sanan

Al hilnqill0/2231.
%rrdrrya dha'if.
l.jh. Dha'if Al Jant (2/85I
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Seandainya dia tidak menisbatkan dirinya kepada n5nnyian, akan

tetapi hanya berdendang untuk dirinya sendiri dan tidak bempnyi unfuk

menghibur khalayak, atau budak lelakinya dan budak perempuannya

bemyanyi unfuk dirinya, maka ada dua pendapat yang berlandaskan

pada perbedaan hukum nyanyian:

1. Orang yang membolehkan nyanyian atau mernakruhkannya

berpendapat bahwa kesaksian omng tersebut tidak ditolak, sementara

orang yang menghammkan nyanyian berpendapat bahwa apabila oftmg

ifu tenrs-menens melakukan hal tersebut, maka kesaksiannya ditolak,

sebagaimana dosa kecil lainnya. Namun apabila dia tidak melakukannya

terus-menerus, maka kesaksiannSn tidak ditolak.

Adapun seandainya !,ang melakukan itu otang yang

berkeyakinan bahwa nSnnyian halal, maka diqiyaskan madzhabnya

bahwa kesaksiannya tidak ditolak dengan segala sesuatu gnng tidak

masyhur dilakukan olehnya dari perbuatan tersebut, seperti masalah

furu'lafu-rryayang menjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Sernentara

omng yang mendatangi rumah-rumah nyanyian atau mendatangkan

para penyanyi unfuk mernperdengarkan secara terang-terangan dan

sering melakukan ihr, maka kesaksiannya ditolak menunrt pendapat

mereka semua (para ulama), karena perbuatan tersebut merupakan

perbuatan bodoh dan tercela.

Apabila dapat diambil kesimpulan (pelajaran), maka perbuatan

tersebut sama seperti orang png bernyanyi unhrk dirinya sendiri,

sebagaimana disebutkan berkenaan dengannln secara merinci.

Pasal: Al huda 
-qTanyian 

orang !/ang mengendarai

unta dalam perialanar hukumqTa mubah, dibolehkan

melakukannya dan mendenganrya (secara seksama)
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Diriwayatkan dari Aisyah &, dia berkata: Kami bersama

Rasulullah $ dalam sebuah perjalanan. Abdullah bin Ruwahah adalah

seoftrng pengendara unta yang baik (nasyidnya), smentara Anjas!,ah

bersama para wanita, maka Nabi $ bersabda kepada Anjasyah, "Wahai

Anjasyah, berlernah{ernbutlah kepada al qawarir." Maksudnya adalah

kaum wanita. Beglfu pula dengan nasyid Arab, yartu an-nasha6. Bq;ifu
pula dengan nasyid-nasyid lainnya selama tidak keluar dari batasqra

hingga masuk pada kategori n3nnyian.

Dulu Nabi & mendengar nasyid ,yuir, dan beliau Udak

mengingkarinya. Nyanyian (Shkal berupa suam dipanjangkan (maddt

dan dikasmhkan, a/ ghina (kaSn) berupa harta dipendekkan, al hada

(nasyrd) didhammahkan, dipanjangkan, seperti dua dan rub, serta

dibolehkan dengan kasrah seperti an-nida, al haja, dan ghada.

Pasal: Syair kedudukanqp seperti perkataan, baikn3p
seperti baiknya perkataan, dan buruknya seperti buruknya
perkataan

Diriwayatkan dari Nabi S, bahwa beliau bersaMa,

"Saungguhnga s5air mentiliki hikmah. "15a

Dulu beliau pemah meletakkan mimbar yang diperuntukkan bagi

Hasan, agar dia berdiri di atasnSn, lalu mencela orang yang mencela

Rasulullah # dan kaum muslim.ls

1s3 gp. Al Bukhari (pembahasan: Adab, 7D/6t45/Fath N Barit; Abu Daud
(pembahasan: Adab, 4/50101; At-Timidd (pembahasan: Adab, 5/28451; Iftlnu
Maph dalam Sunan lbnu Maph(2/3755hAd-Darimi l2/27041i dan Ahmad dalam
Musnad Ahmad 11 /269, 27 3, 303, 5/1251.

1s4 HR. Abu Daud datam pembahasan tentang Adab (4/5015) dan At-Tirmidd
dalam pembahasan tentang Adab (g/19457-

Sanadnya hasan.

At Mughni - mI



Ka'ab bin Zuhair menyenandungkann5n dalam salah safu

qashidahnSp, di dalam masjid.lss

"Muncul ffid dan hatiku sel<amng akit menderzdam."

Paman beliau, Al Abbas, berkata kepada beliau, 'Wahai

Rasulullah, saungguhn5a aku ingin menujimu.' .

Beliau lalu bersaMa, "IGbla nlah, Allah ddak alan melebrl<an

mulutmu."

Al Abbas kemudian menyenandungkan sebuah qnir.

Amr bin Ats-Tsarid berkata: Rasulullah $ memboncengku, lalu

beliau bersaMa, 'Apkah kamu hakl sgir UmaS4nh?" Aku berkata,

"[9n." Aku pun menyenandungkan sebmh bait syair kepada beliau,

maka beliau bersabda, "Aku kernudian menyenandungkan satubait, dan

beliau bersabda, "Ya." Hingga aku menyenandungkan seratus

eafiyfi.L56

Sernentara itu, Nabi $ berkata pada Perang Hunain, "Aku

adatah seorcng nabi, frdak badusta, aku adalah anak AMul 
I

74ugru11i6."157

Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan ini, ada yang 
i

mengatakan bahwa ini bukanlah sebuah syair melainkan perkataan 5ang i

di-mzarl<arr. Ada juga png mengatakan bahwa itu merupakan qlair,

akan tetapi dalam safu bait pendek qpir, seperti nasb.

rss HR. Al Baihaqi dalam Srnan Al Baihqtllo/2431.
1E6 HR. Mr.slim (pembahasan: S1pir, 4/1767/Ll; Ibnu Maftrh 12/37581; clan

Ahmad dalam Musnad Ahnad 14/388, 390).
157 HR. Al Bukhari (pembalnsan: Jihad (6/2864/Fath N Barti; Muslim

(pembahasan: Jihad, 3/7NO/78,79); At-Tirmi&i $/16881; dan Ahmad dalam
Musnad Ahmad l4/28L, 304!,.

@I - AI Mughni

r



Diriwaptkan oleh Abu Darda, bahwa dikatakan kepadanya,

'fidak ada ahli bait dari kalangan Anshar kecuali dia telah mengatakan

slair.n

Dia berkata, uAku telah mengucapkan:

'Sesamng ingin dibqikan aF yang diinginl<ann5a, setnenbm

Allah enggan krcuali aF yng diinginkannSa, seseoftng berl<ata;

faidahku dan hartaku, tvilrrun bl<wd kefua Nlah lebih afdhal dai ap
Spng dk nnnhatl<ana$

Tidak ada perselisihan pendapat di lohngan ulama berkaitan

dengan. dibolehkannya qnir. Para sahabat dan ulama pun tdah

mengucapkan untaian syair.

Selain itu adanya suatu hajat kepada q;air unhrk mengetahui

bahasa arab dan syahid dalam tafsir, dan unfuk mengetahui makna

firman Allah dan Rasulullah, serta menjadikannya sebagai dalil terhadap

nasab, tarikh dan peristiwa-peristiwa bangsa Arab. dan dikatakan bahwa

syair merupakan diwan omng-omng Arab.

Apabila ada yang mengatakan bahwa Allah & berfirrnan,

6iciifi+.5,:Kv
"Dan pen5nir-pen5aA ifu diikud oleh omng-omng 5nng sat "

(Qs. Aqrsyu'ama' 126]r. 2241

Nabi $ juga bersaMa,

ll*o, c u 6. ., oi,o'-l ,f ..o, '1zcz 'il? i;& qr'€Ltr? 1b_J
.ro t ,^ , o i olf-} ,r*- Ol ,U

1s8 Disebutkan oleh lbnu Abd Al Barr dalam N Isfr'ab(4/29401.
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"Sesamng dari l<alian mernaflrkkan nanah ke dalam peruhg
hinqga kantbung (mentsalqa) lebih baik baqktn daipda
memenuhin5a dangan stnir. rl59

Kami katakan: Maksud ayat tersebut adalah orang lnng
berlebihan dan berdusta (dengan qBir-s5nir) dengan dalil 1nng disifatkan

oleh Allah bagi mereka dalam firman-I,[n,

6 5jfi:{1t @ a+ )b :tL o {A'il|
5j6,-1

"Tidakkah kamu melihat bhw;a mereka mengetnbm di tiaptiap

lembah. Dan bhvn merel<a suka mangatalen ap t/ang merel<a sendiri

tidak m enge,rfizkan(ntn)?" 1qs. AslrSytr'araa [26] : 225-2261

Allah lalu mengecualikan orang-orang lnng beriman,

i 13,;,

"Kuuali omng-omng (pqlnir-penWir) tang beriman dan

bemmal shalih dan bangk menyebut Allah." (Qs. AsySyu'araa [26]:

2271

Disamping ifu, rnayoritas penlnir lemah agarnanln, pendtrsta,

menuduh orang-orang baik berbtrat zina, apalagi dari pam penyair pada

permulaan Islam, mereka menghina Islam, Nabi Muhammad, dan kaum

muslim, namun memuji ormg-orang kafir, maka keban5nkan mereka

lse gg. Mr.rslim (pembahasan:'S5rair, 4/1769n,8h Abu Daud (4/5009h At-
Tirmidd (5/285lli Ibnu Majah (2/37591; dan Ahmad dalam Mtsmd Ahmd
(L/L75, 177, L8l; 2/39, 96, 288, 331, 3/8, 4U.

wvi,$i$y$;S':'frLK'j

@I - AI Mughni



melakukan perbuatan yang hina ini, namun Allah mengecualikan dari

mereka orang-orang yang tidak berbuat hina ini.

Jadi, ayat tersebut menunjukkan bahwa dibolehkan melantunkan

syair, dan Allah memuji para penyair lang memiliki sifat-sifat yang

mulia.

Adapun berkenaan dengan hadits dari Nabi S, maka Abu Ubaid

berkata, "Maknanya adalah, perynir lebih dominan kepada syaimSaa

hingga dia disibukkan dari Al Qur'an dan ftkih."

. Ada juga yang mengatakan bahua maksudnya adalah syair-qnir

yang di dalamnya terdapat celaan dan kata kotor. Jadi, berbagai syair

yang di dalamnya mengandung hinaan terhadap kaum muslim, mencela

kehormatan mereka, menyanjung seorang wanita, dan berlebihan dalam

menyifatinya, hukumnya haram. Apabila pengharaman ini dimaksudkan

kepada orang yang mengatakan s5nim5n, maka ifu shahih. Namun

pengharaman tersebut kepada yang meriwayatkannya, maka tidak

shahih, karena dalam Al Maghazi diriwayatkan qashidahgashidah

orang-orang kafir yang menghina pam sahabat Rasulullah $, dan tidak

ada seomng pun yang mengingkari hal tersebut

Diriwayatkan dari Nabi $, bahwa beliau mengizinkan syair.syair

yang dilanfunkan oleh para penyair pada Perang Badar, Uhud, dan

selainnya, kecuali qashidah Umayyah bin Abi Ash-Shalt Al Haiyah.

Beliau juga meriwayatkan syair Qais bin Al 11u1l1o150 yang menyanjung

Ammh binti Rawahah, saudari AMullah bin Rawahah, dan Ummu
Nu'man bin Basyir, sementara Nabi $ mendengar qashidah Ka'ab bin

Zuhair yang mengandung sanjungan terhadap Sa'ad. Beliau tidak

mengingkari orang-orang yang meriwagntkan syair-syair seperti ini.

t50 Qais bin Al Hathim berasal dari bani Al Aus, dia htdup pada zaman
Jahili!,ah dan mendapati zaman Islam, namun dia belum memeluk Islam, dan dia
terbunuh sebelum Hijrah.

l.jh- Fuhul AsjrSyu bna (l /1n1. 2281.
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Kami telah meriwayatkan bahwa An-Nu'man bin Basyir masuk

ke sebtrah majelis lrang di dalamnya ada seseotang !,ang

menyenandungkan qasidah Qaiq bin Al Hathim. Ketika An-Nu'man

masuk, mereka mernerintahkan lelaki itu unfuk diam karena dalam syair

ifu ada kalimat tentang ibunya. An-Nu'man pun berkata, "Biarkanlah

dia, karena dia tidak mengucapkan sesuatu yang buruk."

Stntu ketika Umran bin Thalhah berada dalam sebuah majelis,

lalu seorang lelaki menyenandungkan syair kepada mereka yang

disebutkan perihal ibunya Umran, maka orang-orang memerintahkannya

unfuk diam, namun Umran berkata, "Biarkanlah dia, karena orang yang

mengatakan syair ini (dulu) adalah suaminya."

Adapun pmg*, kapan saja qpir yang dia katakan menghina

kaum muslim, atau mernuji dengan kedustaan, atau menuduh (berzina)

seorang muslim, maka kesalrsiannya ditolak, baik dia menuduh seorang

muslimah oleh dirinya sendiri maupun karena (perkataan) orang lain.

Telah dikatakan bahwa orang yang paling besar dosanya adalah

seoftmg lelaki yang menghina lelaki lainn5ra, lalu dia menghina safu

kabilah dengan seluruh keluargan5n.

Kami telah meriwayatkan bahwa Abu Dalamah bersaksi di

hadapan seorang hakim, aku kira hnu Abi l-aila (barangkali sang hakim

&oywar [mabuk karena minum arakD, lalu dia takut unfuk menolak

kesaksiannya, lalu dia berkata, "sesungguhnya oftmg-orang

menguasaiku, dan aku menguasai dari mereka. Apabila mencariku,

malta di antara mereka terdapat para pencari."
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Sang hakim lalu berkata, "Siapakah yang mencarimu, wahai

Abu Dalamah." Dia lalu mengenakan denda harta dari dirinya, namun

tidak tampak bahwa dia menolak kesaksiannya.l6l

Pasal: Membaca Al Qur'an dengan Dilagukan

Pembacaan Al Qur'an tanpa dilagukan hukumnya fidak
'bermasalah, narnun seandainya suaranya ifu bagus maka lebih afdhal

untuk dilakukan, karena Nabi $ bersabda,

"Hiasilah suara kalian dengan N Qur'an."

'-€"1k\optr-#-:

"Hiasilah Al Qw'an dengan 
"uru 

1ru1i*.'162

Beliau juga bersabda, 'Abu Musa telah dianugemhi seruling

(mizrnar) dari seruling:seruling keluarga puui.'163

Diriwayatkan bahwa Nabi $ bersabda kepada Abu Musa, 'h*u

telah melewtimu tadi malam saat kamu membaca (Al Qur'an), dan

karnu telah dianugemhi seruling dari seruling-seruling keluarga Daud."

Abu Musa pun berkata, "Seandainya aku tahu engkau mendengar

16r Kisah dan bait, Ibnu Qutaibah menyebutkan kedr.nnya dalam Uyun Al
Akhbar (L/69).

Abu Dalamah adalah Zaid bin Al Jaun, asli Kufah, berkulit hitam, dulunya dia
maulat:an Asad, dan dia mendapati zarnan akhir-akhir masa pemerintahan bani
Uma5nh.

162 Taklui;nya telah disebutkan (no. 139, 32).
163 Taktui;nya telah disebutkan $n. 2, 4241-

:urr&t*lti::
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(bacaanku), maka pasti aku memberikan engkau dengan suafu

kegembiraan."164

Diriwayatkan bahwa AirSnh terlambat (datang) kepada Nabi $
pada malam hari, maka beliau bersaMa, "Di mana kamu berada tadi,

wahai Aisynh?"

Aisyah menjawab, "Wahai Rasulullah, tadi aku mendengar

secara seksama bacaan (Al Qur'an)seorang lelaki di dalam masjid, yang

sebelumnya tidak pemah aku dengar seseorang membacanya lebih

bagus darinya."

Nabi $ lalu berdiri, lalu mendengar bacaannya secara seksama,

kemudian beliau bersabda, "Ini adalah &lim maula Abu Hudzaifah.

Segala puji bagi Alah WnS telah menjadil<an dalam umatku seputi

ini.'c65

Shalih berkata: Aku berkata kepada ayahku, "Apakah arti

(sabda) 'hiasilah Al Qur'an dangan suaft, kaliad?" Ayahku menjawab,

"Mernperbagusnya." Aku berkata, "Apa arti 'siapa saja yang belum

melagukan dengan Al Qur'an'?" Ayahku menjawab, "Mengangkat

suaranya dengan Al Qur'an." Dernikianlah perkataan Asy-Syafi'i.

Al-l-aits berkata, "Bersedih dengannya, berkhusyu dengannya,

dan menangis dengannya. "

Ibnu Uyainah, Amr bin Al Harits; dan Waki berkata, "Merasa

cukup dengannya."

Adapun membaca Al Qur'an dengan dilagukan, maka ditinjau

terlebih dahulu, apabila tidak berlebihan dalam memanjangkan, madd,

memperbanyak harakat, maka tidak apa-apa, karena Nabi $ telah

membaca Al Qur'an, memurajalah, dan mengangkat suaranya.

1@ Takhriinya telah disebutkan (no. 139,35).
165 Takhrilnya telah disebutkan (no. 139, 35).
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Perawi berkata: Seandainya orang-orang tidak berkumpul

padaku, maka pasti aku menceritakan bacaan beliau pada kalian.165

Beliau bersabda, "Bukan bagran dari kami orang jnng tidak

melagukan Al Qur' an.'767

Beliau bersaMa, "Allah tidak mandengar sesuafu kepda
sesuafu, sebagaimana pendangamn-Nja kepada seomng nabi yang

bagw suaranq, latu melagal<an Al Qw'an dan mengemskannja.'768

Artr adan adalah mendengar secara seksama.

Sementara ifu, Al Qadhi berkata, 'Perbuatan tersebut tetap

makruh apa pun keadaannSn."

Pendapat Al Qadhi senrpa dengan pendapat Abu Ubaid, dia

berkata, "Makna sabda beliau 'bukan termasuk golongan l<ami omng

Sang tidak (yataghanna) melagul<an Al Qur'an'." Maksudnya (taghanna)

adalah merasa cukup.

Dia berkata: Seandainya maksud ghina dalam hadits tersebut

berkaitan dengan suara (lagu), maka orang yang tidak melagukan Al

Qur'an bukanlah bagian dari Nabi #.
Diriwayatkan pula penafsimn serupa dari hnu Uyainah.

Al Qadhi Ahmad bin Muhammad bin Al Bumi berkata, "lni

merupakan pendapat para ulama 5nng kami tetrnui."

Sementara ifu, Al Walid bin Muslim berkata, "Maksud

futaghanna bil qur 'an'adalah mengeraskan membaca Al Qur'an."

166 HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, S/4835/Fak Al &rll; Muslim
(pembahasan: Shalat orang lrang berada dalam perialanan, T/547/237); dan Abu
Datfi(2/14671.

1671upri;n* telah disebutkan (no. 139,33).
168 iuplri;n* telah disebutkan (no. 139, 31).
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Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah

memperbagus bacaannya.

Pendapat yang benar adalah, melagukan dengan ketenfuan ini

tidak masalah, karena seandainya melagukan itu hukumnya makruh,

maka Nabi $ tidak akan melakukannya, sementara itu tidak shahih

membawa l<ata " at-taghanna" dalam hadits,

o6 ,. lo'!

?.*dl F ,:&, i,r o'{t 6
4

)zo . .rot-1, 6q.z

* te- 9t-PU ,P-
/a

lS 4iitttP'.t '-:

"Nlah tidak memberi rsfu kepada ssuatu seperti resfu-Nya

kepada seorang nabi Sang melanfunkan baaan Al Qur'an dengan

suara indah dan dibaa derigan suz,tz, kems," kepada istighna (cukup

atau merasa cukup), karena arl kata adzana adalah mendengar secara

seksama, yaifu mendengar Al Qur'an secara seksama. Beliau lalu

bersabda, "Kemudian melantangkan Vahal bacaannya" sementara

melantangkanUaht adalahsifat suatu bacaan bukanlah sifat rasa cukup.

Namun apabila dia berlebihan dalam madd, pemanjangan, dan

penambahan hamkat, seperti menjadikan dhammah sebagai wawu,

fathah menjadi alit dan l<asmhmenjadi ya', mal<ahukumnya makruh.

Sementara ifu, sebagian sahabat kami mengharamkan perbuatan

tersebut, karena pembacanya telah merubah Al Qur'an dan

mengeluarkan kalimat dari tempatrSn, serta menjadikan harakat sebagai

huruf.

Kami telah meriwayatkan dari Abu Abdillah, bahwa seorang

lelaki bertanya kepadan5n tentang hal tersebut (yaitu melagukan Al

Qur'an), maka Abu Abdullah bertanya kepada lelaki tersebut, "Siapa

namamu?" Dia menjawab, 
'"Muhammad." Abu Abdullah berkata,
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"Apalrah kamu senang apabila seseomng memanggilmu, 'Wahai

Muharnrnad'?" Dia menjaurab, '"Tidak." Dia lalu berkata, "Tidak

mengherankanku seseoftmg belaiar alhan (melagukan Al Qur'an)

melainkan dia menghammkannSn seperti pengtnmrnan Abu Musa."

Para ulama berpendapat bahrm hukum membaca Al Qur'an

dengan bersedih, tardl, &n tahsin Oaik rnalhmjnya) adalah 
'mustalnb

(dianiurlon).

emidah meriwa5ratkan, dia b€rtata: Rasulullarh $ bersaMa,

p-.;iu:J1 fy p=;ru: o[?t t:'i;t
. "Eaalah Al Qur'an dangan bqsdih, karena dia furun dmgan

1ro4i1i*."169

Al Marwadzi berkata: Alnr mendengar Abu Abdullah berkata

kepada seorang lelaki, "Kalau kamu mernbaca..." sambil mengusap air

matanln.

Zuhair bin Harb berkata: Kami pemah berada di ternpat Yahfra

Al Qathan, lalu datanglah Muhammad bin Sa'id At-Tirmidzi. Yahf
berkata kepadanya, "Bacalah, bacalah!" Yahya ptrn pingsan hingga dia

dibopong dan dimasutrkan (ke dalam rumah). Sementara itu,

Muharnmad bin Shalih Al Adawi berkata, "Aku mernba@ (Al Qur'an) di

hadapan Yahya bin Sa'id, lalu dia pingsan hingga meninggalkan shalat

lima wakfu."

169 Disebutl6rl oleh Abu Nu'aim dalan Al lliltph(6/1951dari hadib Br.rraidah;

Ibnu Halar dahm N tukilTatb N Alitph, I{anz Al Uml ll/2777h dan Al Baihaqi

dalam Al Majma(7/7691.
Al Baihaqi berkata, "Ath-Thabrani meriu4ntkannya dalam AI Ausath, di

dalamn5n terdapat Ismail bin Saif, periwalnt yang dha'if-"

L-
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Pasal: Tidak diterima kesaksian ath-thufaili (orang

yang datang ke acara jamuan makan tanpa diundang)

Demikianlah perkataan AsySyafi'i'

Kami tidak mengetahui ada orang yang berbeda pendapat dalam

hal ini, karena ada riwaSnt dari Nabi S,
)z

t"tG:''J'; #\LUt fd J\if U
l'xJ'z

"Siap saia 5ang dabng ke acam iatnuan nakan pdahal dia

tidak diutilang, maka dA masuk sebgai seomng pancuti dan keluar

sebagai pangkhianal.illTo 
r

Alasan lain yang menyebabkan penyusup tersebut tidak diterima

kesaksiannya adalah, dia memakan makanan yang haram dan

melakukan sesuafu yang bodoh, tercela, dan menghan"rrrk* reputasi

akhlaknya. Namun apabila dia tidak melakukannya berulang-ulang,

maka kesaksiannya tidak ditolak, karena perbuatan tersebut termasuk

dosa kecil.

Pasal Siapa saia yang meminta, padahal dia tidak

dihalalkan untuk meminta, dan dia sering melalnrkan hal

tersebut

Dalam kasus tersebut, kesaksiannya ditolak, karena dia

melakukan perbuatan haram, mernakan sesuafu yang hamm, dan

melakukan perbuatan tercela.

uo gp. Abu Daud (g/gT4lldanAl Baihaqi dalam Sunan N Bailnd0/265}
Sanadnya dhaIf.
Uih. N hwa' (1954).
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Qabishah berkata: Rasululhh $ bersabda,

4:.f ,y; I f$ *:Uvf ;,., v aiL:ir lt
u o , az !;: 

o 2 nu ' -' ';-*;_,F ajr.3t il"--lriijtl i,irr*u a-r.c

U)rf ,yr:t "t"' nit* Jrl - &-. u ef;
,,

// u o t {lz tC -t O - Oror y-f U uv{l gsl';f alr, W- ,p;iti

tt
dt->V alAt'U u; cs i4

Gti t*:- & {ir;ir ri'.ii;iti fu qrf
t, o / lr, ,, ol o ,r,t t of o. o

tJr*' ,hu ,;+ Ll l:lJ"' )l k Lt,'
teU*;,J- i W:- &'^f;itii'.ii'le

kU'cX- , t7
tp

),Biit|;u.-, I

"Saungguhn5n meminb-minta frdak dihalall<an kauali bgi
salah afu dari tiga taitut (1) saeomng 5ang mendapt
musibah sehingga hilanglah harhnSa, hingga dia metnperolelz

kuukupn hidup atau kebutuhan hidupn5a terpenuhi. (2) saamng
tnng nnspt fakir hingga tiga omng Spng bffikat dari l<aumn5a bqsat$i
bahtm si fulan tersebut marnng hkir, hingga dia menpuolelt
k*ukupn hidup(rya gng darumt) abu kebutuhan hidupn5a terperuhi.
(3) saeomng 5nng mmtikul beban fumfunn), hingga metnperolelzrya

kenudian mqnqangntm. Adapn pminban lainn5a selain golongan
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tersebut, maka ifu adatah harta haram Snng akan dimakan oleh

pelakungn sffim hamm di Hari Kiamal-'471

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Adapun seorang peminta yang diperkenankan unfuk meminta'

maka kesaksiannya tidak ditolak, kecuali umumya dihabiskan sebagai

peminta-minta, atau banyak melakukan hal tersebut, maka kesaksiannya

ditolak, karena perbuatan tersebut tercdadan menjatuhkan akhlak.

Sementara itu, orang yang mengambil sedekah, dan dia

memang termasuk orang yang dibolehkan mengambil sedekah tanpa

perlu meminta-minta, maka kesaksiannya tidak ditolak, karena

perbuatan tersebut dibolehkan dan tidak ada cela di dalamnya. Namun

apabila dia mengambil harta sedekah, sementara dia tidak

diperkenankan unfuk itu, dan dia berulang-ulang melakukan hal

tersebut, maka kesaksiarinya ditolak, karena dia terus-menerus

melakukan sesuafu Yang haram.

Pasal: siapa saja yang melakukan sesuatu hal furu'
. yang masih meniadi perdebatan di kalangan ulama,

sementara dia melnkini hal itu boleh dilakukan

Dalam kasus tersebut, kesaksiannya tidak ditolak. Contohnya

adalah menikah tanpa adanya wali, atau tanpa adanya saksi, makan

tanpa menyebut tasmi5ryh$afazh Allah), dan meminum sedikit anggur-

Namun Ahmad menetapkan bahwa orang lnng meminum

anggur dikenakan r5a4 namun kesalrsiannya tidak ditolak.

Dernikianlah perkataan Aqrslnfi'i'

Abu Daud berkata, "Aban bin Thariq adalah perawi yatg maihul'"
171 Hadits telah disebutkan (no. 430, 120).
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Malik berpizndapat bahwa kesaksiannya ditolak, karena itu
merupakan perbuatan 5ang diyakini hamm oleh sang hakim, maka

sama saja dengan perbuatan Snng disepakati keharamannya.

Dalil kami dulq* masalah ini adalah: para sahabat pernah

berbeda pendapat dalam hal-hal yang furu', namun sebagian mereka '

fidak mencela orang-ormg lpng menyelisihinya, dan tidak pula

memfasikkannya karena perselisihan tersebut.

Selain ifu, sesuafu yarry furu' merupakan sesuafu gafg masih

menjadi perselisihan, maka kesalsian orang yang melakukannya pun

tidak ditolak, namun apabila dia melakukan hal tersebut, sementara dia

yakin bahwa ifu haram, maka kesaksiannya ditolak apabila dia benrlang-

ulang melakukannya

Sementam itu, para murid AsySyafi'i berpendapat bahwa

kesaksian pelakunya tidak ditolak karena melakukan hal tersebut, sebab

perbuatan tersebut tidak membuat kesalsian sebagian orcmg ditolak,

maka kesaksian sebagian orang lain pun Udak ditolak karena melakukan

perbuatan tersebut, seperti sesuatu lang telah disepakati akan

kehalalannya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: itu merupakan perbuatan

yang dihammkan bag pelakunya dan berdosa apabila dia

melakukannya, maka dia seperti sesuafu png disepakati keharamanngra.

Dengan ini dia membedakan omng yang berkeyakinan akan

kehalalannya (yang furu' tersebut).

Diriwayatkan dari Ahmad, tentang seseomng yang diwajibkan

menunaikan ibadah haji, narnun dia fidak menunaikannya, maka

kesaksiannya ditolak. Riwayat ini dibawakan kepada orang yang

berkeyakinan bahwa kalajibannya secara langsung, sedangkan bagi

orang yang berkeyakinan bahwa dia tidak dengan terburu-buru dan

meninggalkannya dengan tetap bemiat menunaikannya, maka
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kesaksiannya Udak ditolak, seperti semua yang telah kami sebutkan'

Mungkin kesaksiannya benar-benar ditolak secara mutlak, berlandaskan

saMa Nabi $ berikut ini:

irz tt 'd*,#'C'orl]t e )rri U
$j; 

'1 
$;ft

'Siap saia 5nng mzrmPu menunaikan ,*Oun haii narnun dia

tidak buhaji, maka hendakng dia memitih mati dalam kadaan Yahudi

abu Nasmni.472

Umar berkata, "Aku berkeinginan mencari orang-omng yang

aku dapati mampu menunaikan ibadah haji, namun tidak berhaji, maka

akan aku kenakan jizwh." Kemudian dia berkata, "Mereka bukanlah

orang muslim, mereka bukanlah omng muslim."

1891. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
.Dibolehkan kesaksian orang-oriang kafir dari kalangan Ahli

Kitab selama berkaitan urusan wasiat dalam perialanan

apabila tidak ada orang lain selain mereka-"

Apabila bersaksi dua orang saksi ahli dzinnah dengan wasiat

seoftmg musafir (yang melakukan perjalanan) 5nng meninggal dalam

perjalanannya, maka kesaksian keduanya diterima bila tidak ada omng

lain selain mereka berdua, kemudian keduanya diminta unfuk

bersumpah setelah Ashar untuk tdak berkhianat, fidak

menyenrbunyikan, dan tidak menjualnya dengan harga Sang murah,

u2 Hadits telah disebutkan (no. 541,40).
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'4;3i'b;$-$$t','tiiz'"K3
,Demi Attah kami fidak al<an mengambil keunfungan dengan

sumpah hi, walaupun dia l<arib kmbat, dan kami frdak

menyetnbunyikan kesaksian Allah; snuruguhnw iika da nikian tentu

l<ami temasuk oftng'oftngyng badosa."(Qs'Al Maa'idah [5]: 106

Ibnu Al Mundzir berkata: D€rnikianlah perkataan para pembesar

sebelumnya, yaitu ayat yang terdapat dalam sumh Al Maa'idah. Di

antara orang yang mengatakan pendapat tersebut adalah Syuraih, An-

Nakha'i, Al Auza'i, dan Yahya 6ir, 11u*ru1",-173

Dengan pendapat itulah Ibnu Mas'ud dan Abu Musa &
mengambil keputusan.

Abu Hanifah, Malik, dan AsySyafi'i berkata, "Kesaksiannp

(orang kafir dari kalangan Ahli Kitab) fidak diterima, karena siapa saja

yang kesaksiannya tidak diterima dalam unsan selain wasiat, maka tidak

diterima pula dalam urusan wasiat, seperti oftmg fasik, sebab omng fasik

tidak diterima kesaksiannya, maka apalag omng kaffr."

Para ulama berbeda pendapat dalam penakwilan ayat tersebut;

ada yang membawa ayat tersebut kepada proses tahammul, bukan

'ada. Ada yang berpendapat bahwa maksud redaksi @ F;l ;,
"Bukan dari katian" (Qs. Al Maa'idah [5]' 105) yaitu bukan dari

keluarga kalian. Ada juga yang mengatakan bahwa maksud kesaksian

dalam ayat tersebut adalah sumpah.

173 yahya bin Hamzah bin Waqid, seoEmg hakim di D|imaEq, orang l,ang

tsiqahdanbanyak merir,vayatkan hadib, wafat padii tahun 183 Hijriyah.

l:h. Sipr A'lam (8/ 314, 3151.
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Dalil kami dalam masalah ini adalah: firman Allah & berikut ini:

L";;\ {A ;; 6y {*i''t;r'ti1( iirt (.Y,

,;,'u. q', ;; ",;;)\ fi';
$';'( tr:L "e,,s;a 7 fr'( py$u,t( # ri,3i

fr;y-Fyb o$vf 'F4;iii o-r$t ii;;iG
i;tie#

@ a;jr J $ $i'i;'r'*r'K*|;3
"Hai orang-omng Sang buinnn, apabila salah samng kamu

menghadapi kematian, sdang dia al<an berwasiat, mala hendauah

(wasiat itu) disaksikan oleh dua onng tnng adil di antam katnu, atau dua

orang yang berlainan agama dangan kamu. Jika kamu dalam perialanan

di muka bumi lalu kamu ditimp bahaya kematian, he,ndaHah l<amu

tahan kedua sal<si itu setelah shalat, agar kduang bercumpah dengan

nama Nlah jit<a kamu raglu-mgu, Demi Allah kami tidak akan

mengambil keunfungan dazgan sumph ini, walaupun dia karib kembat,

dan kami tidak menyetnbunyikan kesaksian Allah; saunggahnya jil<a

demikian tenfu kami tqnasuk otzng-oftng yang berdosa'" (Qs' Al

Maa'idah [5]' 106).

Demikianlah yang ditetapkan dalam Al Kitab. Rasulullah dan

para sahabat beliau pun telah memberi keputusan dengan funfunan

dalam ayat tersebut.

Ibnu Abbas meriwaptkan, dia berkata: seorang lelaki bani

Sahm bersama Tamim Ad-Dari dan Adi bin Zaid. Kemudian lelaki bani

sahm itu meninggal di sebuah ternpat yang tidak ada kaum muslim di
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dalamnya. Ketika keduanya kembali dengan mengembalikan harta
peninggalan lelaki bani Sahm ifu, temyata mereka menyembunyikan
gelas perak yang dihiasi emas. Rasulullah $ lalu menwmpah keduanya.

Kemudian gelas ifu ditemukan di Makkah, maka orang yang memiliki
gelas perak tersebut berkata, "Kami telah membelinya dari Tamim dan
Adi." Lalu berdirilah dua orang lelaki dari ahli waris As-sahm itu, dan
keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Kesaksian kami lebih layak

daripada kesaksian mereka berdua (-ramim dan Adi)." Gelas ifu pun
diambil. Lalu turunlah ayat berkenaan mereka,

L';i €'A ;; tsy'{*. i'# ti( t;i (#-

Wapnrri;;iG

(fr qG;;; i fr;t eL;'\,r( # t54)i
'ur;.$ i'o; $ Gy jfi ';'rq"',K -€';3

fr;y€;turfvi;{qSs

(,'b( tr5

"Hai orang-orang Smng buiman, apabila salah seorang kamu
menghadapi kematian, sedang dia akan benttasiat, maka hettdaHah
(wasiat ifu) disaksikan oleh dua oreng yang adil di antara kamu, atau dua
orz,ng yang berlainan agama derzgan kamu. Jil<a t<amu dalam perjalanan
di mulra bumi lalu kamu ditimpa bahaSa kematian, hendaHah karnu
tahan kdua saksi ifu setelah shalat, agar kduanya bersumpah dengan
natna Allah jika kamu ragu-mgu, Demi Allah t<arni tidak akan mengarnbil
keunfungan dengan sumpah ini, unlaupun dia kanb kerabat, dan kanti
tidak menyembunyikan kqaksian Allah; jika demihan
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tentu l<arni termasuk oftng-oftng 5nng berdosa." (Qs. Al Maa'idah [5]:

106).

Diriwayatkan dari Asy$n'bi, bahwa seorang lelaki dari kaum

muslim wafat di Daqr-rq,17a dan sebelum wafat dia tidak mendapati

seorang pun dari kaum muslim yang dapat menjadi saksinya atas

wasiatrya, maka dia mengambil kesaksian dua orang lelaki Ahli Kitab.

Kedua orang ifu lalu pergi ke Kufah unfuk menemui Al Asy'ari, lantas

mengabarkannya tentang kematian mgslim tersebut. Keduanya datang

dengan membawa harta peninggalannya dan wasiatrya. Al Asy'ari

berkata, "Permasalahan ini belum pemah terjadi setelah yang pemah

terjadi pada masa Rasulullah $."
Asy'ari pun mengambil sumpah keduanya setelah Ashar untuk

fidak berkhianat, Udak berbohong, tidak menrbah, tidak

menyembunyikan, dan fidak menggantinya. Mereka berdm juga

bersumpah bahwa itu benar-benar wasiat lelaki tersebut, dan

peninggalannya. Dia lalu menandatangani kesaksian mereka berdua.

Keduanya diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunatnya'

Sementara ifu Al Khallal meriwa5ratkan hadits Abu Musa dengan

sanadnya.

Adapun membawa ayat tersebut pada maksud "bqkan dari

kalangan keluarga kalian", fidaklah shahih, karena ayat tersebut furun

berkenaan kisah Adi dan Tamim, tanpa adanya perselisihan pendapat di

antara mufassir.

Ayat tersebut juga telah ditafsirkan sebagaimana yang telah

dikatakan oleh Sa'id bin Al Mgsagnb, Al Hasan, Ibnu sirin, Abidah,

sa'id bin Jubair, AsySya'bi, Sulairrnn At-Taimi, dan lainnya. Penafsimn

tersebut juga dikuatkan oleh berbagai hadits yang telah kami riwayatkan.

ua 5"6*;1 kota 5rang terletak di antara lrbil dan Baghdad. IUlh- Muhm N
Buldan12/5871-
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Seandainya benar pernaparan mereka, maka tidak diwajibkan

untuk mengambil sumpah, karena dua omng saksi dari kaum muslim

fidak dimintai sumpah.

Sedangkan mernbawa ayat tersebut pada Proses bhammul

tidaklah shahih, karena beliau memerintahkan untuk mengambil sumpah

mereka, sementara tidak diberlakukan sumpah dalam tahammul-

Mernbawa ayat tersebut pada funfutan pengambilan sumpah

juga tidak shahih, karena Allah & berfirman,

"tij${,gtr;ff; alc;-." S fr'( gL;"\,tlrt

@ a;g i$$i{:r#;Ks{s
'Agar basumph dengan nalna Allah jika kamu mgw-

ragu, Derni Allah kami fidak akan menganbil keunfungan dengan

sumpah ini, walaupun dia karib kmbat, dan kani b'dak

menyetnbunyikan kesaksian Allah; snungguhnya jil<a demikian tanfu

kani tqrnasuk oftng-oftng Sang berdosa: "(Qs. Al Maa'idah [5]: 106).

Selain itu, Allah murg-athafnSn kepada orang yang adil dari

kaum mukminin, dan keduan5ra bersaksi.

Abu Ubai meriwayatkan dalam An-Nasikh Al Mansukh bahwa

Ibnu Mas'ud memberi keputusan dengan ifu (3nng tertsra dalam apt)
pada zaman Utsman.

Ahmad berkata, "Penduduk Madinah tidak memiliki hadits Abu

Musa, maka dari mana mereka mengetahui hadits tersebut?"

Ketetapan hukum ini telah ditetapkan dalam Kitabullah, dalam

kepufusan Rasulullah, dan dalam keputusan para sahabat. Amalan para

sahabat yaifu segala sesuafu 5nng berdasarkan Kitabullah dan Sunnah.
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L892- Masalah: Abu Al Qasim Al l(harqi berkata,

'Tidak dibolehkan kesaksian mereka (orang kafir dari Ahli

Kitab) dalam unxian hinnp (selain wasiat).'

Madzhab Abu AMillah menlptakan bahwa kesal$ian Ahli Kitab

fidak dapat diterima dalam unlsan apa Ps, baik atas orang muslim

maupun atas orang kafir selain apa l6ng telah kami sebutkan. Sekitar

20 orang lnng meriwayatkan ifu dariry7a.

Orang-orang yang berpendapat bahwa kesaksian mereka udak

dapat diterirna diantaranya adalah Al Hasan, Ibnu Abi laila, Al Auza'i,

Malik, AsySyafi'i, dan Abu Tsaur.

Sementara ifu, Hanbal menukil dari Ahmad bahwa kesaksian

sebagian mereka atas sebagian lainnf dapat diterima. Namun Al Khallal

menganggap keliru penukilanryra ini, begifu pula sahabatrya Abu Bakar,

dia berkata, "lni kekeliruan, tidak ada keraguan di dalamnya."

Ibnu Hamid berkata, "Bahkan permasalahan atas dua riwayat."

Abu Hafsh Al Barmaki berpendapat bahwa kesaksian sebagian

tawanan bagi sebagian lain diterima dalam urusan nasab, apabila salah

seomng dari mereka mengaku bahwa yang lainnya adalah saudaranya.

Yang dijadikan pendapat rnadzhab adalah pendapat pertama.

Sementara ifu, secam zlrahir orang yang meriwa5ratkannya

bertentangan dengan itu.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kesaksian sebagian mereka

atas sebagian lain dapat diterima.

Mereka lalu berbeda pendapat; sebagian mereka berpendapat

bahwa kekaftran semuanlp adalah satu agama, maka kesaksian orcmg

Yahudi atas orang Nasrani dapat diterima, begitu pula kesaksian orang

Nasrani atas orang Yahudi. Inilah pendapat yang dianut oleh ilammad,

Sawwar, Ats-Tsauri, AlBitU, serta Abu Hanifah dan para muridnya.
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Diriwayatkan dari Qatadah, Al Hakam, Abu Ubaid, dan Ishaq,

bahwa diterima kesaksian setiap agama sebagian mereka bagi. sebagian

lainnya, dan tidak diterima kesaksian oftmg Yahudi atas Nasrani, fidak
pula Nasrani atas omng Yahudi.

Sementara ifu, diriw.ayatlmn dari Az-Zuhiri dan AsySln'bi,
sebagaimana pendapat kami dan mereka. Mereka berhujjah dengan

riwaynt dari Jabir, bahwa Nabi & membolehkan kesal$ian ahli

dzimmah, sebagian mereka atas sebagian lainnya. Hadits ini
diriuayatkan oleh hnu Maja[.17s

Dikarenakan sebagian mereka meniadi wali bagi sebagian lain,

maka kesaksian sebagian mereka atas seba$an lain dapat diterima,

seperti kaum muslim.

Namun menunrt kami adalah firman Allah & berikut ini:

K4)i,iist'1*15
"Dan peraksikanlah dengw dm omng sal$l5ang adil di anbn

l<anu."(Qs. Ath-Thalaaq [65J: 2)

;{:rW d tl"p:p-u $-qir!.it-l3
t'r::$i'u'o;;j & 96f;5 3#;

"Dan percalcikanlah dangw dw omng saksi dari oftng-oftng
lelald di anbn l<anu. Jika frdak ada (saksi) dua omng lelaki, nnka
(boleh) s@ftng lelaki dan dn omng perempuan di ankm onngamng
gng lrarnu sulai.n (Qs. ru Baqarah l2l: ?-821

r75 66. Sunan lbnu Malah (pernbahasan: Hulnrm-hukum, bab: Kesaksian Ahli
Kitab sebagian Mereka atas Sebagian Latn,2/7941.
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Omng kafir bukanlah omng png adil dan bukan bagian dari kita

(kaum muslim), bukan dari kaum laki-laki kita, dan bukan pula orang-

orang (sal<si) yang kita ridhai. Kesaksiannya juga tidak dapat diterima

atai omng yang tidak seagarrrer dengannya, maka kesaksiann5n atas

otang lEng seagama dengannya pun tidak dapat diterima, seperti kaftr

hafri.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Mujalid, pemwi yarg dln'if.

Namnn apabila melnang hadits tersebut slnhih, rnaka ditafsirkan bahwa

rnaksudn5la adalah sebuah sumpah, karena sumpah juga disebut dengan

nanur syahadah (kesalsian).

Allah & berfirman dalam pembahasan f'an,

G-+,Ati'dfi;;'yB,+U'r;32JriT
'Maka kesaksian masing-masing orzng ifu adalah empt kali

berswnph dengan (nama) Allah, bahwa dia termasuk

omng tnng berkata benar. "(Qs. An-Nuur l24l: 6)

Adapun berkenaan dengan urusan perwalian, maka

keterkaitannya adalah kekembatan dan kasih sayang, karena

kekembatan mereka benar dan kasih syang mereka seperti kasih

sayang kaum muslim, sehingga perwalian dibolehkan karena adanya

hajat unfuk itu, karena orcmg Snng tidak seagama dengannya tidak

mungkin menjadi wali baginln, sementara seorang hakim pun

berhalangan untuk menjadi walinya karena banyaknya mereka (orang-

onmg kafir). Berbeda dengan uru,sm kesaksian, yang dimungkinkan

unfuk dilakukan oleh kaum muslim.
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Diriwayatkan dari Mua&, bahwa Nabi # tidak menerima

kesaksian pemeluk suatu agama kecuali orang musllrn.u5

Ifu karena mereka oftmg png adil bagi diri mereka sendiri dan

orang lain.

1893. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Tidak diterima kesaksian orang yang berperkara, orang

lrang menarik manfaat pada dirinya sendiri, dan orang yang

menolak hal tersebut.'

Al khashm (perselisihan) ada dua macam:

Pertama: Siapa saja yang berselisih atau bermusuhan dalam

suatu kebenamn, maka kesaksiannSra tidak dapat diterima, seperti wakil;

kesaksiannya dalam unrsan yang diwakilinya tidak dapat diterima, tidak

pula yang diwasiatkan terhadap sesuafu yang diwasiatkan kepadanya,

seorang serikat yang berserikat di dalamnya, Udak pula omng yang

membagi harta atau suatu hak untuk pernbagian (mudhambahl. Apabila

barang titipan dirampas dari orang 5nng dititipi, lalu wadi'ah itu dipinta,

maka kesaksiannya tidak dapat diterima dalam hal tersebut, begitu pula

dengan hal yang serupa dengan ini, karena dia berselisih dalam hal

tersebut, seperti sang pemilik.

Kedua: I{hasm aduw (perselisihan permusuhan), maka

kesaksian seorang musuh atas musuhnya tidak dapat diterima menurut

pendapat mayoritas ulama. Pendapat tersebut diriwayatkan dari Rabi'ah,

Ats-Tsauri, Ishaq, Malik, dan AqfSlBfi'i.

u6 Dsebutlon oleh Al Baihaqi dalam Sunan N Kubn (pembahasan:

Kesaksian, bab: Orang lnng menolak kesaksian ahli dzimmah, T/1631dari Abu
Hurairah; Al Uqaili crrlarr. Adh-Dhu'ah Al l{abir(3/L581; dan AMurrazzaq dalam
Al Mushannaf (pembahasan: Kesaksian, bab: Kesalsian penganut suafu agama
sebagian mereka atas sebagian lainrya, 8/356,3571-
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Maksud "permusuhan" di sini adalah permusuhan duniawi,

seperti or.rng yang tertuduh bersalsi atas omng yang menuduh, omng

5nng dibegal atas omng yang mernbegal, orang Snng walinya dibunuh

atas omng grang memburuhnln, dan omng yang dilukai atas orang yang

melukai.

Seomng suami yang bersalsi atas ishinya dengan zina, maka

kaakslannSa tidak dapat diterima, karena dia mengakui atas dirinya

sendiri unfuk mernusuhi istinln, sebab ishir1a telah merusak hubtrngan

suilni 

ffi *rr,-rh- dararn agar', seperti seoftmg musrim

bersal$i atas omrg kafir, oang Fng berrar dari kalangan Ahlus-Sunnah

bersaksi abs orang bid'ah, maka kesalsiannya tidak dapat ditolak,

karena keadilannya dengan agarna, dan agama mencegahnya unfuk

melakukan sesuatu yang dilarang oleh agamanya, seperti persahabatan.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: riwayat Amr bin Syu'aib

dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

t)t:"y'

4

^-l l- b.'/tJ
,

G i:H rr Y.c rr dPi;W 3"iJ't
,5i lr

"Tidak dibolehkan kesksian seorang lelaki gng berkhianat dan

wanita berkhianat, orzng Snng takena sanl<si had dalam Islam, suta

orangtpng memiliki kdengkian (msa dadam) kepda saudannSn."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu 9uu6.177

Al ghimr adalah kedengkian.

177 Takhriinya telah disebutkan.
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Permusuhan menghasilkan sebuah fuduhan, maka dilarang
unfuk bersaksi bagi orang yang memiliki permusuhan.

Permusuhan juga menghasilkan perselisihan dalam
persahabatan, maka kesaksian palsu seorarng teman untuk temannya
memberikan manfaat bagi lainnya dengan memberikan mudharat bagi

dirinya sendiri, dan menjual akhirakrya demi dunia orins lain.

sementara ifu, kesaksian seoftmg musuh atas musuhnya bertujuan
memberikan manfaat basr dirinya sendiri dengan caftr membalas

dendam pada musuhnya. Jadi, keduanyn berteda.

Apabila ada yang bertanya, "Kenapa kamu menerima kesaksian

seomng muslim atas orang kafir yang disertai permusuhan?"

Kami menjawab, "Permusuhan di sini adalah permusuhan
agama, dan agama tidak mengindikasikan adanya kesaksian palsu, dan
tidak meninggalkan agamanya dengan memenuhi kewajiban agamanya.

Pasal Orang yang bersaksi atas seorang lelaki dengan
suafu hak (kebenaran), lalu orang lpng dipersaksikan ifu
menuduhnya

Dalam kasus tersebut, fuduhan orang yang dipersaksikan
tersebut tidak diterima, karena apabila kita membatalkan kesaksian
orang yang bersaksi karena adanya fuduhan ini, maka akan memberikan
peluang bagi setiap orang yang dipersaksikan itu untuk membatalkan
kesaksian orang yang bersaksi dengan memberikan fuduhan padanya.

oleh karena itu, kesaksian dalam hal tersebut tidak diidhafahkan
pada hal tersebut, akan tetapi sebaliknya, karena penyematan kefasikan
menghasilkan sebuah fuduhan pada saat melakukan kesaksian; karena
biasanya dia menyembunyikannya, maka penjelasannya setelah
melakukan kesaksian menunjukkan bahwa seberumnya dia
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menyembunyikannya pada saat melakukan kesaksian. Dan di sini teriadi

permusuhan dengan sesuatu Snng tidak ada fuduhan atas orang yang

bersaksi di dalamnYa.

Sedangkan penghukurnan dalam urusan harta' maka

permusuhan tidak mencegah kesaksian dalam unrsan selain Snng

dihakrni di dalamnYa.

Adapun perkataannya "Tidak (diterima pula) orang lnng

menarik pada dirinya sendiri" rnaksudnp adalah "kesaksianrryra

menrberikan manfaat bagi dirinya sendiri, seperti kesaksian orang yang

berpiutang bagi orang yang tidak merniliki uang dengan sebuah utang

atau barang, dan kesaksian mereka bagi seorang mayit dengan sebuah

utang atau hartar. Jadi, apabila utang atau harta itu memang benar

terjadi pada orang yang tidak menriliki uang dan si mayit' maka

ditangguhkanlah hak-hak mereka dengannya. Dia membedakan apabila

orang yang berpiutang bersaksi bagi orang hidup yang tidak dilarang

baginya dengan sebuah harta, maka kesaksian mereka diterima, karena

hak mereka tidak bergantung pada hartanya melainkan berkaitan

derrgan tanggungannYa.

Apabila ada yang mengatakan bahwa apabila dia orang 5nng

sulitmakagugurlahhukumpermintaan'namunapabilakeduanya
bersaksi unfuknya dengan sebuah harta, maka dia memiliki funtutannya'

sehingga dia pun menarik manfaat kepada diri mereka'

Tuntutan(permintaan)tidakdapatditeitapkandengankesaksian

mereka, akan tetapi ditetapkan dengan kemudahan dan pengakuannya;

karena klaimnya yang benar yang mana mereka bersaksi dengan itu'

Tidakditerimakesalrsianahliwariskepadayangdiwarisidengan

sebmhiarh0uka)sebelumsembuh,karenaterkadangpenyakittersebut

datangpadadirinyasendiri,makadiwajibkandigtbagimerekadengan

kesaksianmereka.dantidakadakesaksianorangyangiadiperantara
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dengan menjual sepotong miliknla 5nng di dalamnya terdapat hak

membeli lebih dulu.

Tidak diterima pula kesaksian sang majikan untuk budaknp

yang diberikan izin dalam berniaga dan tidak unhrk mukatabnya.

Al Qadhi berpendapat bahwa tidak diterima juga kesaksian

penye\ila keeada orang yang disarnnlp.

Dia be*ata, "Dernikianlah yang ditetapkan oleh Ahmad."

Apabila ada yang berkata, "Kenapa kalian menerima kesaksian

ahli waris unhrk 5nng diwarisinya, padahal apabila dia meninggal rnaka

dia akan manrarisinln, maka dia telah menarik manfaat unfuk dirinya

sendiri dengan kesaksiannya?" .

Dalil kami dalam rrasalah ini adalah: dia tidak berhak dalam

hartan5ra saat memberikan kesaksian, akan tetapi bamngkali dia

memperbqrui haknya, dan ini tidak mencqah penerimaan kesaksian,

sebagaimana bila dia bersaksi bagi istrinya barangkali dia menikahin5n

atau bagi seorang yang berpiutang dengan sebuah harta barangkali dia

mernenuhinya, atau dia tidak memiliki uang maka haknya bergantung

dengan hal tersebut. Akan tetapi yang mencegahnya adalah apa lnng
dihasilkan bagi yang bersaksi bermanfaat pada saat persaksian.

Apabila ada yang berkata, uKalian telah melarang menerima

kesaksiannya bagi yang diuarisinya dengan sebuah pen5nkit sebelum

sembuh, karena bisa jadi hak tersebut diperbaruinya, meskipun dia tidak

memiliki hak tersebut pada saat kesaksian. Apabila kalian'lratakan:

sebab-sebab haknya telah terpenuhi. Kami katakan, "Dia batal dengan

seomng saksi unfuk panrarisnya 5rang sakit dengan suafu hak, karena

sesungguhnp kesaksiannSp diterima dengan terpenuhin5a sebab-sebab

permintaan haknya dengan pemberiannya tidak sampai sepertiganya,

Sesungguhnya kami melamng kesaksian terhadap ahli warisnya karena
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dia mengarah kepada kematian, maka wajiblah baginya diyat, terhadap

ahli waris yang menjadi saksi, terkecuali saksi tersebut sakit atau

terluka." .

Apabila dikatakan, "Kalian telah membolehkan kesaksian orang

yang berpiutang bagi yang dipiutanginya dengan iarh, sebelum sembuh,

sebagaimana kalian membolehkan kesaksiannya baginya dengan

hartanya.n

Kami katakan, "Kami membolehkan karena d@t tidak

diwajibkan bagi seorang saksi pada permulaannya, dan dia boleh unfuk

tidak berpindah, maka kesaksiann5n tidak dilarang seperti kesaksian

orang yang dikenakan dendanya."

Fasal: Apabila seorang teman bersaksi unfuk

temannya dalam urusan yang mereka tidak berserikat di

dalamnya, atau wakil dalam umsan yang dia tidak

mewakilkannya, atau musuh kepada musuhnya, atau waris

bagi yang diwarisinya dengan harta atau luka setelah

sembuh, atau salah seorang dari dua orang safi'(pembela)

bersaksi setelah mengugurkan hak membeli lebih dahulu atas

yang lain dengan meng[Jugurkan hak membeli lebih dahulu,

atau salah seorang pewasiat setelah menggugurkan

wasiatnya atas yang lain dengan apa yang menggugurkan

wasiatnya, atau pewasiat tidak mendesak yang lainnya yang

tidak ada kecurigaan (tuduhan) di dalamnya

Dalam kasus tersebut, kesaksiannya dapat diterima, karena

berbagai persyaratan unfuk diterimanSn kesaksian telah dipenuhi, dan

tidak ada sesuatu yang menghalangiqn, maka wajib untuk menerimh

kesaksian tersebut.
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1894- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Tidak diterima kesaksian orang yang dikenal sering
melakukan kekeliruan dan lahi.'

Sal$i yang dapat dijadikan acu.rn adalah saksi lpng
perkataann5n dapat dipercaya. Oleh karena ifu, kami menjadikan

keadihn sebagai acuan.

Siapa saja yang sering bertuat keketiruan dan kelalaian, rnaka

perkataannya fidak dapat dipercaya, karena bisa jadi pernyataan

tersebut termasuk kekelinnnnya. Hingga barangkali dia bersaksi atas

orang 5nng tidak diminta unfuk bersaksi atas dirinya atau unfuk oftmg

yang tidak bersaksi bagi dirinp, atau tanpa berbagai ynng dia dipinta

unfuk bersaksi dengan ifu.

Apabila dia orang png lalai, barangkali perselisihan dapat

menggelincirkannya tanpa kesaksiannp, maka perkataannya tidak

dapat dipercaya. Namun kekeliruan dan kelalaian yang jarang dilakukan

olehnya tidak melarangnya unfuk melakukan kesaksian, karena setiap

orang fidak akan lepas dari hal tersebut, maka apabila hal itu melarang

kesaksian maka pinfu kesaksian akan tertufup. Oleh karena.ifu, kami

menjadikan banfnk melakukan kelalaian dan kekeliruan sebagai acuern,

sebagaimana kami juga menjadikan banSnk melakukan maksiat sebagai

acuan dalam mencela keadilan seseoftmg.

1895. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Diterima kesalsian orang lrang buta apabila dia yakin
dengan suara (yang didengarn5Ta). "

Pendapat ini diriwalntkan dari Ali dan Ibnu Abbas.

Pendapat ini juga dianut oleh hnu Sirin, Atha, AsgrSya'bi, Az-

Zuhri, Malik, Ibnu Abi Laila, Ishaq, dan hnu Al Mundzir.
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Namun Abu Hanifah dan AsyS5nfi'i berpendapat bahwa

kesaksiannya tidak dapat ditedma.

Pendapat tersebut dari An-Nakha'i dan Abu

Hasyim, namun terjadi perselisihan dari Al Hasan, I5ns, dan.lbnu Abi

l-aila.

Sementara ifu, AsySyafi'i kesaksiannya dengan isfifadhah dart

tarjamah. Apabila dia mengaku pada telinganya sementara tangan orang

yang buta tersebut berada di atas kepalanya, kemudian menggatkannya

hinggtr'dia hadir di hadapan sang hakim, maka hendaknya dia bersal$i

atasnya. Namun dia tidak membolehkan kesaksiannya di ynng lainnya,

karena orang yang tidak dibolehkan kesaksiannya atas perbuatan, fidak

boleh pula atas perkataan, selain ifu karena suara memiliki kemiripan,

maka tidak menghasilkan sebuah keyakinan, maka tidak dibolehkan

bersaksi dengan cara tersebut, seperti fulisan.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: firman Allah & berikut ini:

'Q.qrui-G"ti+frrr
"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-oftng

lelaki (diantaramu). "(Qs. Al Baqarah l2l:282l.

Juga semua ayat yang mernbahas tentang kesaksian.

Selain itu, dia (orang yang bula tersebut) adalah orang 5nng adil,

yang riwayatrya diterima, maka kesafisiannya pun diterima sebagaimana

oftmg yang melihat. Dia berbeda dengan seorang anak kecil,. karena dia

bukanlah seorang lelaki, tidak pula adil dan riwayahrln tidak dapat

diterima. Selain itu telinga (pendengamn) merupakan salah satu Panca

indra yang dengannya dapat menghasilkan suatu ilmu yang yakin.

Terkadang orang yang dipersaksikan atasnya adalah orang phg sering

bergaul dengan yang buta, berteman dengann5ra hingga Snng buta
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tersebut sangat mengenal suaftmya orang tersebut, maka kesaksiannya

wajib diterima atas apa yang dia tEkini seperti orang yang melihat, dan

tidak ada jalan untuk mengingkari kq/akinan tersebut dalani beberapa

keadaan.

Qatadah berkata, "Pendengaran memiliki qiwkh (jejak) seperti

qiyafahnya penglihatan. "

oleh karend fu, pam mrrrid AqrSyafi,i berpendapat bahwa

kesal$ian orang yang buta diterirna.'

Yang mana dikuatkan dengan istifadhah dan tidak kuat menumt

mereka hingga dia mendengamya dari dua orang yang adil, dan dia

wajib mengenal keduanya hingga dia mengetahui keadilan dua orang

tersebut. Apabila orang yang buta tersebut sah mengenal kedua saksi

(yang adil) tersebut maka sah pula rnengenal orang yang mengakuinya.

sementara ifu tidak ada perselisihan dalam penerimaan riwayatnya, dan

dibolehkan pendengarannya dari istrinya apabila dia mengenal suaranya

dan penerimaannya unfuk nikah pun sah, dan adanya penyenrpaan

suara seperti penyenrpaan gambar.

Berbeda dengan perbuatan, karena alat mengetahuinya adalah

penglihatan, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang buta.

Sementara perkataan alat mengetahuinya adalah pendengaran, dan dia

sejajar dengan penglihatan di dalam urusan tersebut, dan mungkin

memberikan nilai tambah pada penglihatan. Pendengaran juga be6eda-- 
-

dengan tulisan, karena apabila dia yakin orang yang menulis fulisan'*'-:

tersebut, atau melihatnya dia sedang menulisnya, niaka dia tidak boleh

bersaksi dengan apa !,ang ditulis di dalamnya. Apabila ini telah

ditetapkan, maka orang yang buta tidak boleh bersaksi kecuali dia

benar-benar yakin dengan suara tersebut, dan mengenal betul orang

yang dipersaksikannya itu dengan yakin. Jadi, apabila memungkinkan

bahwa ifu suara orang lain, maka dia tidak boleh bersaksi atasnya.
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Sebagaimana teriadi kerancuan terhadap orang iang melihat berkaitan

dengan omng 3nng dipersaksikannln ifu, maka dia tidak mengenalnln.

Pasal: Apabila dia taharwnul (menanggung) kesaksian
atas suafu perbuatan, kemudian dia buta, maka dia boleh
bersaksi dengannla apabila 'mengenal orang yang
dipersaksikann5n ifu, baik namanya maupun nasabnya

Demikianlah perkataan AqrSyafi'i.

Abu Hanifah berpendapat, "Pada dasamya kesaksiannya tidak
dapat diterima, karena dia tidak boleh menjadi seorang hakim.,,

Dalil kami dalam masalah ini adalah: kebutaan menrpakan

hilangnya pan@ indra yang tidak menrsak suafu beban, maka kebutaan

tidak mencegah penerimaan kesaksiannya seperti omng gpng tuli.

Berbeda dengan hukum, karena dia dijadikan sebagai acuan syarat

kesempumaan 1tang Udak diiadikan acuan bagi suatu kesalsian. Oleh

karena ifu, dijadikan acuem baginSra pendengaran dan ijtihad dan

lainnya. Apabila dia ddak mengenal apa yang dipersaksikanryn itu, baik

narnanya maupun nasabnla, akan tetapi dia meyakini suaranyra karena

sering bergaul dengannya, maka kesaksiann5ra dengan hal tersebut sah,

sebagaimana telah kami paparkan pada awal-awal permasalahan.

Apabila dia bersaksi di hadapan hakim, kemudian dia buta

sebelum penghukuman dengan kesaksiannya, rnaka boleh memberi

kepufusan dengan kesaksian tersebut.

Demikianlah perkataan AsySpfi'i, Abu Yusuf, dan Muharnmad.

Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa Udak boleh

mernberikan hukum (putusan) dengan kesaksian tersebut, karena dia

bernrakna melamng diterimanya kesaksian padahal dapat berbicam,

maka dilarang berhukum dengan kesalsian tersebut seperti kefasikan.
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Dalil kami dalam rnasalah ini adalah: makna ifu datang setelah

penunaian kesal$ian, yang tidak meurarisi sebuah fuduhan pada saat

kesal$ian, malo fidak dilamng menerirna kesaksian tersebut seperti

meninggal, Hal itu berbeda dengan kefasikan, karena menghasilkan

tuduhan pada saat kesaltsian.

Fasal: ndak diterinra kesaksian orang bisu datam
keadaan apa pun

Hal ini ditetapkan d€h Ahrnad.

Ahmad berkata, "Tidak dibolehkan kesaksian oftmg yang bisu."

lalu dikatakan kepadanya, "Seandainya dia menulis kesaksian

tersebut?" Ahmad menjawab, "Aku tidak tahu."

Pendapat ini juga merupakan pendapat ahli ra'yi.

Sementam itu, Malik, AsySyafi'i, dan Ibnu Al Mundzir

berpendapat bahwa kesalsiannya diterima bih isyarabrya dapat

dipahami, karena isyarat tersebut menenrpati posisi bicaranyra dahm
berbagai hukumnln, baik thalaknya, nikahnya, zhihamyra, rn rupun

pembudakannlp, maka bqilfu puh dengan kesaksiannya.

hnu Al Mundzir b€rdalil bahura ketika Nabi $ menunai[an

shalat dalam keadaan duduk, beliau mernhikan iq;arat kepada para

sahabat yang shalat dalam keadaan berdiri untuk duduk iuga, maka para

sahabat pun duduk.178

Dalil kami dalam masalah ini adalah: kesaksian tersebut (orang

yang bisu) merupakan kesalrsian dengan iqnmt, maka kesaksiannya

tidak diterima seperti iq/amt 5nng dilakukan orcrng png dapat berbicara.

Sementara ifu, kesalrsian png diiadilon acuan adalah Snng ada suafu

kqTakinan di dalamnSn, maka tidak cukup dengan memberikan isyamt

178 14r1ri1,r* telah disebutkan bo. 247, i.Zl.
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orang yang dapat berbicara, yang tidak menghasilkan suatu keyakinan,

akan tetapi cukup melakukan isyamt dalam berbagai hukum yang

khusus karena darurat, sementara dalam hal ini tidak adanya sesuatu

yang darurat. Oleh karena itu, dia (omng yang bisu) tidak boleh menjadi

hakim, karena seorang hakim tidak dapat menetapkan hukumnya

apabila mendapati hukumnya dengan fulisannya di bawah capnya, dan

dia tidak menyebutkan hukumnya (kepufusannya), sementara seorang

saksi tidak bersaksi dengan melihat tulisannya, karena dia tidak memberi

hukuman dengan fulisan orang lain lebih utama.

Berkenaan dengan yang dijadikan dalil oleh Ibnu Al Mundzir,

tidaklah sah, karena Nabi $ mampu berbicara dan melakukan isyarat

tersebut dalam shalat, dan seandainya orang yang dapat berbicara

bersaksi dengan menuniuk dan mernberikan isyarat, maka kesaksiannya

tidak sah menurut ijma. Dengan demikian, kesaksian berbeda dengan

hukum-hukum lainnYa.

1896. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Tidak dibolehkan kesaksian kedua orang tua serta garis

keturunan ke atasnya (nenek dan setemsnya) untuk seorang

anak serta kepada garis kefunrnan ke bawahnya (cucu dan

seterusnya). Tidak pula kesaksian seorang anak Serta garis

kefurunan ke bawah (cucu dan seterusnya) unfuk kedua

orang tuanya serta garis kefurunan ke atas-"

Dalil kami dalam masalah ini adalah: kesaksian orang tua untuk

anaknya tidak dapat diterima, dan tidak pula untuk puha anaknya

(cucunya), dan seterusnSn ke bawah, baik anak laki-lak maupun anak

perempuan. Tidak diterima pula kesaksian seorang anak unfuk ayahnya,

ibunya, kakeknya, dan neneknya, baik dari arah ayahnya maupun
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ibunSa, dan seterusnya ke atas, baik berkenaan dengan ayah dan ibu

maupurl aph keduanya fukeknya si anak) dan nenek keduanya.

Pendapat ini juga dikatalon oleh Syumih, Al Hasan, AsySga'bi,

An-Nakha'i, Malik, AsySyafi'i, Islraq, Abu Ubaid, dan ahli m'9.

Driwalatkan dad Ahrnad riwayat kedua, bahwa diterima

kesal$hn seoftrng anak unfuk ayahnSn, sernentara tdak diterima

kesaksian seorang a5ph unh*nya (anakn5fl, karena harta anak berada

dalam hukum harta agah; dia b€rhak menguasainln apabila dia

berkehendak, maka kesalrsianr4p bang afh) untuk si anak seperti

unfuk dirinya sendiri, atau kesalrsian ifu menarik datangnya manfaat

untuk diriqn sendiri.

Nabi S bersaMa, 'IGmu dan harbmu adalah nilik
alnhmu."179

Beliau juga bersaMa, 'Saungguhn5a sebik-bik malanan
adalah segala squafu gn7 dimakan oleh lelaki dari jerih p5nhn5a, dan

sesunggahn5a anak-anak kalian tmnasuk ierih pWh lelian, nnka
nakanlah dari harh merel<a."1&

Ketenfuan ini tidah ada dalam kesaksian seoftng anak unfuk

aphnSa.

Diriwayatkan pula dariq;a riwapt ketiga, bahwa kesaksian

masing-masing dari keduanya wrhrk yang lainnya dapat diterima, yang

dalam perkara tersebut tidak ada sebuah fuduhan, seperti dalam urusan

nikah, thalak, qishash, dan harta, apabila dia tidak membufuhkannla;

karena masing-masing dari keduanln tidak memanfaatkan apa pun atas

apa yang ditetapkannya bagi png lainnya dari perkara tersebut, rnaka

tidak ada tuduhan (kecurigaan) di dalamnya.

179 1upr1,rp telah dtsehrtkan (no. 8, 273).
r8Q Takluijnr telah disebutkan (no. 8, 263).
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DiriwaSratkan dari umar bin Al Khaththab r$, bahwa kesaksian

setiap keduanp bagi yang lain dapat ditqima.

Pendapat ini juga diriwa5ratkan dari Syrmih.181

Pendapat ini dianut pula oleh Umar bin AMul Aziz, Abu Tsaur,

Al Muzani, Daud, Ishaq, dan hnu Al Mundzir.

Pendapat itu berlandaskan pada umumnya ayat tersebut, dan

karena dia adil sehingga kesakslannya dapat diterima dalam urusan

selain unrsan ini, seperti orang ainabi(fidakada hubungan damh).

Dalil kami dalam masalah ini adalah: riwayat Az-Zuhri dari

Urwah, dari Aisyah, dari Nabi $, bahwa beliau bersaMa,

Yvi ,ip,

o.P, (si \) *P i;w 3:F:

:r:rr)y.tj ,f *r', #f tv
. 'Tidak diterima ksksian samng lelaki perzgkhianat dan wanib

pangkhianat, frdak pula kesl<sil<an onng WnS yerniliki kdagkian

kepda saudamn5n, dan tidak pula gng dituduh dalam kekerabatan dan

w;ala (perbudalan)."

Aztz-zhannin adalah Fng difuduh, dan seoftmg ayah menuduh

anakn5n karena harta anaknp seperti hartanp sendiri, sebagaimana

telah kami paparkan. Juga karena antara keduanSn saling berkaitan

(safu sama lain), maka seolah-olah dia (sang ayr6h) bersaksi untuk dirinln

sendiri.

Oleh karena itu, Rasulullah $ bersabda,

181 gg. Abdurrazzaq dahm Al Mustnnmf (pembahasan: Kesaksian, bab:

Kesalsian seseorang untuk saudaran5a, 8/Wl.
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w.\G,*id*aue
'Fathimah adalah bstan &riku, aF yang mancemaskannSn

juga mencemaskanku."

Tuduhan kepada sang a5nh dalam kesaksian untuk anakrnTa

sama seperti tuduhan seorang rnusuh atas musuhnya dalam kesaksian,

dan khabar ini lebih khusus daripada ayat-ayat tersebut, maka

dikhususkan olehnya.

Pasal: Kesaksian (memberatkan) salah safu dari

keduanya atas yang lainnya

Dalam kasus tersebut, kesaksiannyn dapat diterima.

Pendapat tersebut berlandaskan pada firman Allah & berikut ini:

trj;t'"1'4, tiil,,'u-;L;, l3'g W( eii q$-

"*,i'iltig:trt j#{F
"Wahai orang-oftng gang beriman, jadilah katnu omng png

benar-benar penegak kadilan, menjadi salsi l<arena Allah biarpun

terhadap diimu sendiri abu ibu bapa* dan l<aun kqabatnu. "(Qs. An-

Nisaa' [4]: 135)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan unfuk memberikan

kesaksian atas mereka. Jika kesaksian tersebut tidak diterima, maka

Allah tidak akan memerintahkan untuk melakukan itu. Kesaksian ditolak

ketika ada dugaan ingin mendapatkan suafu manfaat, sementara

kesaksian (memberatkan tidak bertujuan mendapat keunfungan), maka

kesaksian tersebut wajib diterima, seperti kesaksian orang ainabi,
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batrkan lebih baik dari itu. Kefika kesaksian salah seomng dari keduanp

unfuk lainnya ditolak karena ada dugaan ingin mendapatkan suafu

manfaat unfuk dirinya sendiri, rnaka pengakuannya atas kesaksian

tersebut dapat diterima.

Al Qadhi menceritakan riwaSnt lain dalam Al Muiatmd,

'Kesaksian salah seorang dari keduanya atas yang lain fidak dapat

diterirna; karern mernberikan kesaksian baginya (mengunfungkan) tidak

diterima, rnaka kesaksian (memberatkan) atas dirinya tidak dibolehkan,

seperti orar1l gang fasik.n

Sementara ifu, sebagian penganut madzhab AsySyafi'i5aph

berpendapat, uTidak diterima kesaksian seomng anak terhadap aphnya

dalam qishash, dan dia tidak dikenakan hadl<arena tuduhan qadafnya,

maka hal ifu tidak ma,uajibkannya."

Pendapat madzhab (kami) adalah madzhab yang pertama;

sebagaimana telah kami paparkan, karena salah seorang dari keduanya

(ayah atau anak) mendapatkan fuduhan dalam mernberikan kesaksian

unfuk 5rang lain atau atas yang lain, rnaka kesaksiannya atas png lain

lebih mengena unfuk dipercayai, seperti pengakuannya atas dirinya

sendiri.

Pasal: Apabila dua orang (anak) bersaksi dengan

thalak ibu keduanya, atau fuduhan berzina suamin a unfuk

dirin5;a

Dalam kasus tersebut, kesal$ian keduanya diterima, karena hak

ibu keduanya fidak bertambah dengan hal tersebut, baik lnng

dipersaksikan itu ayah kedtnnya rnaupun seoftmg ainabi. Sementara ifu,

memperbanyak harta warisan tidak mencegah penerirnaan kesaksian;

berlandaskan pada penerirnaan kesaksian pe,r.raris unfuk yang

diwarisinya
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PasaL Kesaksian seorang lelaki untuk anaknya dari
sepersusuan dibolehkan, begifu pula kesaksian unfuk
ayahnp dari sepersusuan

Begifu juga sernua kembat yang berasal dari sepersusuan;

karena dia tidak memiliki garis nasab di antara keduanya, dia diwajibkan

unfuk memberi nafkah, men5nmbung silafurahmi, dan pembebasan

(budak) salah seorang dari keduanya atas yang lainnya, dan

mernbentangkan hartanya, berbeda dengan kekerabatan dari amh

nasab.

L897. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Tidak diterima kesaksian seorang majikan untuk budaknya,
fidak pula seorang budak untuk majikannya.'

Kesaksian seorang majikan unfuk budaknya tidak dapatditerima,

karena harta si hamba adalah juga milik si majikan, maka kesaksian

majikan unfuk si budak merupakan kesaksian unfuk dirinya sendiri.

Nabi $ bersabda,

L.*;tf vr eqr,
^i,tc 

+fi*L6.';
*tilirI

"Ehmngsiap me.rfual s@ftng budak, sementam dia memiliki

harta, maka hartanya milik si panfual, kquali sang pernbeli memberikan

penstamtan.4S2

Sepengetahuan kami, tidak ada perbedaan pendapat di'kalangan

ulama dalam hal ini. Tidak diterima pula kesaksiannya (sang majikan)

182 Takluijnya telah disebutkan (no. 6, 21).
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tunhlknya dengan suatu pemikahan dan fidak pula untuk budak

wanitanya dengan penthalakan, karena dalam penthalakan budak

wanitanya adalah membebaskannya (budak wanita tersebut) untuk

dirin5n, dan membolehkan sebagiannya unfuk diriqn. Sementara

(kesaksiannya) dalam pemikahan si budak terdapat manfaat baginya,

dan manfaat harta seseorang bermanfaat juga baginya. Di sisi lain, Udak

diterima kesaksian seorang budak bagi majikannya, karena dia'berkuasa

terhadap harta tuannya, memanfaatkannya dan membelanjakannya,

bahkan dia tidak dipotong tangan apabila mencuri hartan5n. oleh

karena ifu, kesaksiannya bagi majikanryn tidak dapat diterima, seperti

seorang anak dengan ayahnya.

L898. Masalah: Abu Al Qasim Al l$arqi berkata,

'Tidak diterima kesaksian seorang suami bagi ishin5p, dan

kesaksian seorang istri bagi suaminSra.'

Pendapat ini dikatakan oleh AqlSya'bi, An-Nakha'i, Malik,

Ishaq, dan Abu Hanifah.

Sementara itu, Syrmih, Al Hasan, A$rsyafi'i, dan Abu Tsaur

berpendapat, "Kesaksian masing-masing mereka bagi yang lainnya

dibolehkan, karena dia (pemikahan) merupakan akad atas suatu

manfaat, maka penerimaan kesaksiannya tidak dapat dilamng seperti

halnya akad serua-menye\,va."

Ahmad juga memiliki riwayat lain yang sesuai dengan pendapat

mereka.

Ats-Tsauri dan hnu Abi laila berpendapat bahwa kesaksian

seorimg suami bagi istrinp dibolehkan, karena tidak ada dugaan

berkenaan dengan haknya. Namun kesaksian seoftmg istri bagi suami

tidak dapat diterima, karena kemudahanqn dan penambahan hak
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nafkahnya dapat dihasilkan dengan kesaksiannya bagi suami dalam

un$em harta, dan dia dicurigai karena hal tersebut.

Dalil kami dahm rnasdah ini adalah: masing-masing dari

keduaqn saling mewarisi tanpa adanya hajab (penghalang), dan

biasanln hartanya semakin meluas, maka kesaksiannya unfuknya tidak

dapat diterima, seperti seomng anak dengan ayahnya; dan karena

kemudahan seorang lelaki menambah nafkah istrinya, sementara

kemudahan istui menambah nilai sebagiannya yang dimiliki untuk

suamingra. Oleh karena itu, kesaksiannya tidak dapat diterima seperti

kesaksiannya unfuk dirinya sendiri. Ini membenarkan bahwa harta

masing-masing dari keduanSn diikutkan kepada yang lain.

Allah & berfirman,

"Dan handaknga kanu tetap di rumahmu. "(Qs. Al Ahzaab [33]:

33)

'Uanganlah karnu memasuki rumah-rumah Nabi." lQs. Al

Ahzaab [33]: 53)

Dalam ayat tersebut Allah mag-idhafabl<an rumah-rurnah

kepada mereka (istri-ishi beliau), dan terkadang meng-idhaf'al>l<awrya

kepada beliau.

Allah S berfirman,

K#.ci'3;

i\iLi3.wi*

'"#-;,b6;?{
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"Janganlah karnu keluarlran merel<a dari runah mue,la-" (Qs.

Ath-Thalaaq [65]: 1)

Seseorang berkata kepada Umar, 'sesungguhnya budakku telah

rnencuui cermin istriku." Umar lalu berkata, "Tidak ada ketentrnn

potmg tangan terhadap hambasahaya kalian yang mencuri harta

Lu1i-.n183

Hal tersebut berbeda dengan akad sala-menyeura dari berbagai

tlrrlrlrW, seluruhnya

1899. Masalah: Abu Al Qasim Al Ktrarqi berkata,

'Kesaksian seorang saudara unfuk saudaranya dibolehkan-"

Ibnu Al Mundzir berpendapat, "Para ulama telah sepakat bahwa

kesaksian seseomng unhrk saudamn5ra dibolehkan. u1e

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu 6r-2u5uir.185

Pendapat ini juga dikatakan oleh Syuraih, Umar bin AMul Aziz,

AsySya'bi, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Malik, AsySyafi'i, Abu Ubaid,

Ishaq, Abu Tsaur, dan ahli ra'yi.

Diceritakan dari lbnu Al Mundzir, dari Ats-Tsauri, bahwa

kesaksian orang yang menriliki hubungan darah tidak dapat diterima.

Sementara itu, diriuayatkan dari Malik bahwa kesaksian

seseorang untuk saudaranya fidak dapat diterirna apabila dia

memutuskan hubungan silafurahim dengannya, karena dia menjadi

orang yang mendapat fuduhan (pahrt dicurigai) berkenaan dengan

haknya.

r83 Takhriiqn telah disebutkan'(no. 56, 1589).
184 Uh. N ljmaka4n Ibnu Al Mundzir (no. 65).
r85 HR. AMurnzzaq dalam Al Mtslnnnaf(no. 8, 343).
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hnu Al Mundzir berkata, 'Malik berpendapat bahwa kesaksian

seseomng unfuk saudamnya dalam unsan nasab tidak dapat diterima,

sementara dalam berbagai hak kesal$iannya dapat diterima."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: umumnya a5nt-ayat tadi,

karena dia adil tanpa tertuduh, maka kesaksian seseomng unfuk

saudamnya dapat diterima, seperti omng ajnabi (fidak memiliki

damh), dan tidak dibenarkan pengqiyasan terhadap seoftmg

a5nh dan anak; lnrena di antam keduaqTa memiliki kesatuan dan

kekerabatan Sang kuat, berbeda dengan persaudaman.

Pasal: Kesaksian seorang paman (dari ayah) dan
anaknya, serta seorang paman (dari ibu) dan anaknya, serta
kesaksian seluruh kerabatn5n lebih utama untuk dibolehkan

Apabila kesaksian seonmg saudara dibolehkan, meskipun

kerabatrya, maka kesaksian oftrng 5nng lebih jauh darinya, dengan jalur

yang lebih utama.

Pasal: Kesaksian seorang teman untuk temannya

Menurut mayoritas ulama, kecuali Malik, "Kesaksian seoftmg

teman unfuk temannya dapat diterima.n

Malik berpendapat, "Kesaksian seorang teman alon
meringdnkan, karena dia akan menarik manfaat unfuk dirinya sendiri,

maka dia menjadi orang yang diduga, sehingga kesaksiannya tidak dapat

diterima, seperti kesaksian seseorang terhadap musuhnya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: berbagai dalil kesaksian

secam urnurn, dan apa yang dia katakan batal dengan kesaksian seorang

yang merniliki piutang untuk or.ang lrang berutang sebelum lnjn
meskipun barangkali dia menunaikan utangnya darinya, maka menarik
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manfaat kepada dirinya sendiri lebih besar dari apa yang diharapkan di

sini antara dua orang sahabat. Adapun permusuhan, maka sebab-

sebabnya terbatas, dan dalam kesaksian atasnya terdapat penawar

kemarahannya darinya, maka dia berbeda dengan pertlmanan

1900. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
..Kesaksian seorang budak dibolehkin dalam hal apa pun,

kecuali berkaitan hudud- Kesaksian seorang budak wanita

juga dibolehkan, sebagaimana kesaksian seor.rng wanita

pada umumnya dibolehkan-"

Pasal, Diterimanya kesaksian seorang budak dalam

unrs rn-untsan selain hudud dan qishash

Kesaksian tersebut diterima.

Pendapat tersebut diriwayatkan dari Ali dan Anas, Anas berkata,

"Sejauh yang aku ketahui, tidak ada seomng pun yang menolak

kesaksian seorang budak."

Pendapat ini juga dianut oleh Urwah, syuraih, Iyas, hnu sirin,

Al Batti, Abu Tsaur, Daud, dan hnu Al Mundzir

Sementara itu, Atha, Mujahid, Al Hasan, Malik, Al Auza'i, Ats-

Tsauri, Abu Hanifah, Asy-syifi'i, dan Abu ubaid berpendapat bahwa

kesaksiannya tidak dapat diterima, karena dia bukan orang yang

memiliki akhlak (muru'ah), dan kesaksian tersebut juga terbangun di atas

kesempumaan yang tidak terbagi-bagl, yang seorang tidak masuk dalam

permasalahan tersebut seperti urusan warisan'

Namun Asy-Sya,bi, An-Nal'tra.i, dan Al Hakam berpendapat

bahwa kesaksiannya dapat diterima dalam urusan-urusan kecil.
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Dalil lomi dalam rni*tut ini adalah: kanmuman ayat-ayat yang

mernbahas kesaksian, dan dia (budak) masuk dalam permasalahan

tersebut, karena dia termasuk kaum pria kita dan orang Snng adil,

hirrgga riwayabrp, dan khabar-khabar agama yang dibawanya dapat

diterima.

Uqbah bin Al Harits meriwa5ratkan, dia berkata: Aku'menikahi

Ummu Yahfra binti Abu lhab, lalu datanglah seorang budak hitam, dia

berkata, "Aku telah menyusui kalian berdua." Aku pun menufurkan

peristiwa tersebut kepada Rasulullah S, lalu beliau bersabda, "(Mau)

(lagi), sementam dia (budak wanita hitam itu) telah mengaku

seputi itu? Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukharj 6* y*1i,rr.r85

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan: Aku berkata, "Wahai

Rasulullah, sesungguhn5ra dia seomng pendusta." Beliau bersaMa,

"Tahukah l<amu, sementam dk telah mangatakan aF 5ang dia katakan,

frnggelkan dia darimu."

Disamping itu, dia (budak) oftmg yang adil, 5nng tidak tertuduh,

maka kesaksiannya dapat dit€rima, seperti omng merdeka.

Kami juga tidak menerima pendapat yang mengatakan bahwa

dia bukan orang yang tidak merniliki akhlak lmuru'ahl, karena dia

(budak) seperti orang yang merdeka, 5nng terbagi kepada dua bagian;

5nitu pada oftmg-orang lnng merniliki muru'ah dan orang-omng lpng
tidak memilils, muru 'an, yang terkadang di antara mereka berasal dari

pam amir, ulama, orang shalih, dan orang-orang bertakwa.

186 Takhriinln telah disebutkan (no. 1885, 14).
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Iyas bin Muawiph ditangra tentang i<esaksian seotang hamba,

lalu dia menjawab, "Aku menolak kesaksian AMul Azjlz bin

51ru1.,ui9187."

Namun di antara mereka (pam budak) terdapat ft7ad bin Abi

A1nsy, salah seorang ulama zuhud, Umar bin AMul Aziz mengangkat

derajatnSn dan memuliakanrryn.

Di antara mereka juga ada llaimah maula hnu Abbas, salah

seomng ulama tsiqah, dan banlnk para ulama mawali png dulunya

merupakan seorang budak atau anak budak, yang tidak terjadi pada

mereka dengan pernbebasan kecuali kebebasan (kemerdekaan),

sementara kemerdekaan fidak menrbah sebuah tabiat dan fidak

mernperbarui suafu pengetahmn, baik agama maupun muru 'ah, dan

tidak diterima kesaksian mereka kecuali orang Snng memiliki muru'ah.

Adapun pengqiSnsan kesaksian dengan warisan tidaklah shahih,

karena warisan adalah peninggalan harta dan hak-haknya unhrk ahli

waris, sementara seorang budak tidak dimungkinkan trntgk adanya

peninggalan, karena apa lEng menjadi milikryn dirniliki oleh

majikannln, maka tidak mungkin untuk digantikan dalam hal tersebut'

Disamping itu, warisan menunfut kepernilikan, sementam seofturg

budak tidak merniliki.

Sebuah kesaksian terbangun di atas sebuah keadilan, yang juga

merupakan acuan sebuah kepercayaan dan kejujuran, sementara

kepercayaan dapat dihasilkan dari sebuah perkataan (pendapat) dan

seomng budak berhak untuk hal tersebut. Oleh karena itu, wajib unfuk

menerima kesalsiannYa.

lst Abdul Mz bin Shuhaib: Al Bunani, maula mereka Snng &rasal dati

Bashrah. Dia orang Snng buta. Dia perawi yar$ tiqah. Dia wafat pada tahun 130

Hririyah.
l.jh. Tahdz'b At-Tahddb 16/ 341, g2l -
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Pasal: Kesaksian (budak) tidak dapat diterima dalam

unrs.rn hudud, sementara dalam urusan qishash terdapat dua

kemungkinan

Kemungkinan pertama: Kesaksiannya dalam unsan tersebut

dapat diterima, karena qishash merupakan hak antar sqsama manusia,

tidak dibemrkan menarik pengakuan hal tersebut, maka hal itu serupa

dengan umsan harta.

Kemungkinan kedua: Kesaksiannya tidak dapat diterima, karena

qishash merupakan hukuman badan yang dapat dibela (dicegah) dengan

sesuafu yang masih samar, maka hal itu serupa dengan hudud.

Asy-Syarif dan Abu Al lftaththab memaparkan bahwa dalam

permasalahan uqubat (hukuman) setnuanya, baik hudud maupun

qishash, terdapat dua riwayat:

Pertama: Kesaksiannya diterima, sebagaimana telah kami

sebutkan. Disamping itu, karena dia orang yang adil, maka kesaksiannya

dapat diterima dalam urusan tersebut sebagaimana orang yang merdeka.

Kedua: Kesaksiannya tidak dapat diterima. Itu merupakan zhahir

madzhab, karena ada perselisihan dalam penerimaan kesaksiannya,

yang merupakan kekurangan dan sesuatu yang samar, maka

kesaksiannya tidak dapat diterima dalam un$an-urusan yang dapat

dicegah (dibela) dengan sesuatu yang syubhat. Selain itu, seorang budak

juga orang yang kurang dalam keadaan, sehingga kesaksiannya dalam

urusan had dart qishash tidak dapat diterima sebagaimana seorang

wanita.

Pasal: Diterimanya kesaksian seorang budak wanita
sebagaimana diterimanya kesaksian seorang wanita merdeka

dalam umsan tersebut
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Itu karena kesaksian kaum wanita dalam unrsan hudud dan

qishash tidak dapat diterima, akan tetapi diterima dalam urusan harta

dan serupanya. Disamping ifu, kedudukan budak wanita sama seperti

wanita merdeka dalam urusan-urusan selain dua urusan tersebut (hudud

dan qishash), maka dia (budak wanita) sama dengan mereka dalam

kesaksian. Hal ini telah ditunjukkan dalam hadits Uqbah bin Al Harits.

Pasal: Hukum mul<atab (seorang budak berianii

membayar sejumlah 'harta kepada maiikannlra sebagai

pengganti kebebasannya), al mudabbar (seorang budak yang

dikatakan kepadanya oleh maiikannya, "kamu bebas setelah

meninggalnya diriku."), dan ufltmu walad, dan dibebaskan

sebagiannya (al mu'taq ba'dhuhd

Namun telah diriwayatkan dari Umar r&, dia berpendapat,

"Kesaksian seorang mukatib tidak dapat diterima."

Pendapat ini juga diamini oleh Atha, AsySya'bi, dan An-

Nakha'i.

sedangkan bagi kami adalah sebagaimana yang telah kami

paparkan dalam permasalahan budak. Apabila hukum tersebut telah

ditetapkan bagi seorang budak, maka mereka lebih utama, karena

mereka semua lebih sempuma daripada seorang budak, karena adanya

sebab-sebab kemerdekaan pada mereka.

L901. Masalah: Abu Al Qasim Al lftarqi berkata,
.Kesaksian seorang anak yang berzina dibolehkan dalam

un$.rn zina dan lainnln.'
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Ini pendapat mayoritas ulama, diantamnya Atha, Al Hasan, Asy-
Sya'bi, Az-Zuhi, fuyS1n'i'i, Ishaq, Abu Ubaid, gerta Abu Hanifah dan
murid-muridnya.

Namun Malik dan Al-l"aits berpendapat, ,'Kesaksiannya tidak
dapat diterima dalam unsan zina saja, karena dia omng yang terfuduh,
sebab biasanya orang yang telah metakukan sesuafu yang buruk akan
suka bila adar orang yang melakukan keburukan itu.',

Diceritakan dari Utsman, dia berkata, "seorang wanita pezina

menginginkan kaum wanita semuanlh adalah puina."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: keumuman ayat-ayat
(kesaksian). Dia juga orang yang adil, yang kesaksiannya dapat diterima
dalam umsan-urusan selain perzinaan, maka kesaksiann5n dapat
diterima pula dalam urusan zina seperti yang lainnya. sementara ifu,
orang Snng diterima kesaksiannp dalam urusan pembunuhan, maka
kesaksiannya dalam umsan zina juga dapat diterima seperti anak orang
ynng benar (tidak berzina).

Disamping ifu, hnu Al Mundar berpendapat, "Hujjah oleh
mereka keliru dalam berbagai amh; salah safunya bahwa anak 3nng
berzina tidak melakukan sesuafu png buruk.,

Kedua: Aku tidak mengetahui bahwa apa yang disebutkan dari
utsman adalah riwayat yarry shahih darin5a, bahkan riwayat tersebut
lebih mendekati tidak shahih disebutkan darinya, sementam utsman
fidak boleh mengucapkan sebuah perkataan zhan (dugaan)

menggunakan dhamir wanita yang dia fidak pemah mendengar
penyebutannya.

Ketiga: Orang yang berzina apabila bertobat, maka kesaksiann5la

dapat diterima, dan dia merupakan orang yang berbuat keburukan. Jadi
apabila kesaksiannya dapat diterirna bersamaan dengan apa 5nng telah
mereka paparkan; maka yang lainnya lebih utama, karena dia tidak
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boleh memberikan keurajiban bebann5ra pada anaknnya lebih dari apa

yang diwajibkan padanya, dan hukum tidak boleh menularkannya pada

yang lain tanpa ada ketetapan di dalamnya.

Bersamaan dengan itu bahwa anaknya tidak diwajibkan sedikit

pun beban dari dosanya (pezina), sebagaimana firman Allah &,

"Dan seomng 5ang berdosa tidak dapt memikul dosa omng

lain."1qs. Al Israa' [17]: 15).

Ifu karena seorang anak png berzina tidak melakukan apa pun

yang meru.rajibkannya mendapat ketenfuan hukum.

"ifi'$"-t63is;

L9O2. Masalah: Abu
*Apabila seorang peana
diterima.'

Al Qasim Al Kharqi berkata,

bertobat, maka kesal$iannya

Apabila orang yang memberikan tuduhan tersebut seorang

suami, lalu dia membenarkan fuduhann5n dengan sebuah lukti atau

li'an, atau apabila yang menuduh seorang ainabi (asing) lalu dia

membenarkan tuduhannya dengan suafu bukti atau dengan pengakuan

yang dituduh, maka dia (yang menuduh tersebut) tidak mendapat label

seorang fasik, tidak pula mendapat had, dan tidak pula penolakan

kesaksian. Namun apabila dia tidak membenarkan fuduhannya dengan

salah safu dari itu, maka karena fuduhan tersebut dia dikenakan r1a4

dihukumi orang yang fasik, dan kesaksiannya ditolak, sebagaimana

firman Allah & berikut ini:
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"Dan omng-omng jang menuduh unnita-wanita gng baik-baik

(berzina) dan mereka tidak mendatangkan empt orang sal<si, maka

dqalah mereka delapn puluh kali dem, dan janganlah kamu terima

kesaksian merel<a buat selama-lanmn57a. Mqeka ifulah omnsFomng tnng
fasik. " lQs. An-Nuur l24l: 4l

Seandainya dia bertobat, maka ketenfuan hadyang ada padanln

tidak gugur, sementara lebel kefasikan tetap dia sandang, tanpa adanln

perbedaan pendapat. Adapun kesaksiannl;a menumt kami dapat

diterima.

Pendapat tersebut diriwaptkan dari Umar, Abu Darda, dan hnu
Abbas.ls

Pendapat ini juga dianut oleh Atha, Thawus, Mujahid, Asy
Sya'bi, Az-Zuhi, Abdullah bin Utbah, Ja'far bin Abi Tsabit, Abu Az-

Zinad, Malik, Asy-Syafi'i, Al Batti, Ishaq, Abu Ubaid, dan Ibnu Al

Mundzir.

Pendapat ini juga disebutkan oleh Ibnu Abdurrahman dari Yahya

bin Sa'id dan Rabi'ah.

Sementara itu, Syumih, Al Hasan, An-Nakha'i, Sa'id bin Jubair,

Ats-Tsauri, dan ahli ra'yi berpendapat bahwa kesaksiannya tidak dapat

diterima apabila dia telah didem, meskipun dia bertobat

Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksiannSn tidak ditolak

sebelum dilakulon hukum dera, meskipun dia belum bertobat.

188 HR. Al Baihaqi dalam Sunar Al Bakaqi(10/t52-I541.
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"Dan omng,omng Sang menuduh wanita-wanita jnng baik-bik
(berzina) dan mereka tidak mqdatangkan empt orang saki, maka

denlah mereka delapn puluh l<ali d*a, dan janganlah kamu tqima
kmkian mereka buat selann-lanmn5n. Mqeka ifulah onnsFomng tang
fasik. " (Qs. An-Nuur 124h, 4l

Seandain5n dia bertobat, maka ketenfuan hadyang ada padanya

tidak gugur, sementara lebel kefasikan tetap dia sandang, tanpa adanya

perbedaan pendapat. Adapun kesaksiannya menunrt kami dapat

diterima.

Pendapat tersebut diriwa5ntkan dari Umar, Abu Darda, dan Ibnu

Abbas.ls

Pendapat ini juga dianut oleh Atha, Thawus, Mujahid, Asy-

Sya'bi, Az-Zvhri, Abdullah bin Utbah, Ja'far bin Abi Tsabit, Abu Az-

Zinad, Malik, Asy-Syafi'i, Al BatU, Ishaq, Abu Ubaid, dan Ibnu Al
Mundar.

Pendapat ini juga disebutkan oleh lbnu Abdurrahman dari Yahya

bin Sa'id dan Rabi'ah.

Sementara itu, Syrraih, Al Hasan, An-Nakha'i, Sa'id bin Jubair,

Ats-Tsauri, dan ahli ra'yi berpendapat bahwa kesaksiannya tidak dapat

diterima apabila dia telah didem, meskipun dia bertobat

Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksiann5n tidak ditolak

sebelum dilakukan hukum dera, meskipun dia belum bertobat.

r88 HR. Al Baihaqi dalam Suran N Baihaqi(LO/152-1541.
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Jadi, ada 2 perbedaan pendapat:

Pertama: Kesaksiannya gugur karena melakukan penuduhan

apabila dia tidak memberikan pembenaran fuduhan tersebut (dengan

bukti atau lainnya). Sementara itu, menurut Abu Hanifah dan Malik,

kesaksiannya tidak gugur kecuali dengan penderaan.

Kedua: Kesaksiannya dapat diterima, bila dia bertobat, meskipun

dia telah mendapatkan hukuman dera. Sedangkan menurut Abu

Hanifah, kesaksiannya fidak dapat diterima. Ketentuan tersebut

berkaitan dengan firman Allah &, "Dan janganlah kamu terima

kesaksian mereka buat selama-lamanln. "

Ibnu Majah meriwayatkan dari Amr bin Syr'aib, dari ayahnya,

dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah $ bersabda, "Tidak dibolehkan

kesaksian seorarig lelaki pengkhianat dan orang yang dikenakan hukum

had dalam Islam."189

Sementara itu, dia berhujjah dalam pasal lainnya bahwa qadzaf

(tuduhan) sebelum dilakukannya hukuman dera dibolehkan untuk

mendatangkan seorang saksi (sebuah bukti) dan dengan itu dia tidak

dikenakan lebel kefasikan.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: pasal pertama merupakan

ijma ulama. Diriwayatkan dari Umar r{S, bahwa dia pemah berkata

kepada Abu Bakrah ketika bersaksi atas Al Mughirah bin Syu'bah,

"Bertobaflah, maka aku akan menerima kesaksianmu." Tidak ada satu

orang pun yang mengingkari hal tersebut, maka pendapat tersebut

menjadi sebuah ijma.

Sa'id bin Al Musalyab berkata: Ada tiga orang lelaki yang

bersaksi atas Al Mughirah, yaitu Abu Bakrah, Nafi bin Al Harits, dan

Syibl bin Ma'bad. Sementara itu, Zi5nd menarik diri, maka Umar

18e 1uL1",r11np telah disebutkan (no. 31, 1890).
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mendera ketiga orang tersebut, dia berkata kepada mereka,

"Bertobatlah, maka kesaksian kalian akan (tetap) diterima." Dua orang

dari mereka pun bertobat, maka kesaksiannya diterima oleh Umar.

Sedangkan Abu Bakrah enggan unfuk bertobat, maka kesaksiann5n

fidak diterima oleh Urnar. Dia pemah bertobat dari dosanln, rrnka

kesalrsiannya dapat diterima. Zina lebih besar daripada menuduh

seseormg berbuat zina. Demikian juga mernbunuh iiwa seseorang lnng
dihammkan oleh Allah. Apabila oftrrg yang mela bertobat,

maka kesaksiannp dapat diterirna, dan ini lebih utama.

Berkaitan dengan alnt tersebut, rrllar ifu merupakan huljahbg
lGrni, karena dalam ayat tersebut Allah mengecualikan orang-orang

yang bertobat:

@U'reji$y
"Kquali orang-omng 5nng bertobaf. "(Qs. Aali 'lmraan t3l: 89).

Sernentara ifu, pengecualian dari suafu penafian adalah

penetapan, maka takdimla adalah "kecuali oftmg-omng yang bertobat"

maka terimalah kesaksian mereka, dan mereka bukanlah orang-oftmg

fasik. Apabila mereka mengatakan bahwa pengecualian tersebut kernbali
pada kalimat berikutnya dengan dalil bahwa dia tidak kembali pada

hukum dera, maka kami katakan, "Bahkan dia kembati pada hukum

dera juga," karena kalimat ini merupakan ma'thuf sebagiann5ra atas

sebagian lain dengan huruf wawu, dan dia unfuk jamak, lrang
menjadikan setnua kalimat seperti safu kalimat, maka pengecualian

tersebut kernbali pada sernuanya, kecuali ada sesuatu !,ang
mencqahnya dari hal tersebut. Oleh karena itu ketika Nabi S
bersaMa, "Tidak dibolehl<an seoftng lelaki mengimatni seoftng lelaki

fiainrya) di dalam dan tidak boleh duduk di atas tempt
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kemuliaann5n kecuali dengan seizinn5a. "190 pengecualian dalam hadits

tersebut kembali kepada dua kalimat sekaligus, karena pengecualian itu

merubah yang sebelumnya, maka dia kembali kepada kalimat-kalimat

yang ma'thufsebagiannya atas sebagian lain dengan huruf wawu, seperti

sprth.Apabila dikatakan "istinla terthalak dan budaknya merdeka

apabila dia tidak berdiri" maka syamt dalam kalimat ini kernbali pada

dua kalimat tersebut. Demikian pula pengecualian. Bahkan kernbalin5a

pengecualian (istitsna') pada penolakan kesaksian lebih utama, sebab

penotakan kesaksian ifulah 3nng diperintahkan di dalamn5n, maka dia

menjadi hukumnya. .sementara pelabelan kefasikan keluar melalui

tempat keluamya khabat dan penjelasan alasan unfuk menolak

kesaksian, maka pengecualian kembali pada hukum 5ang dimalsud, ifu

lebih utama daripada mengernbalikannyn pada alasan. Sementara ifu,

hadits mereka dha'it Al Hajjaj bin Artha'ah meriwayatkannya, dan dia

merupakan periwayat yang dha'if.lbnu Abdul Barr mengatakan bahwa

dia tidak meriwayatkannya secara marfu, Fng di dalamnya terdapat

perawi yang dapat dfadikan acuan. Disamping ifu, telah diriwayatkan

dari selain jalumya, narlLrn di dalamnya tidak disebutkan tambahan ini,

maka hal tersebut menunjukkan bahwa itu merupakan kekeliruannya,

dan menunjukkan kesalahannya png menerima kesaksian setiap omlg

yang terkena had dalam un$an selain unsan qadzaf (memberikan

tuduhan) setelah tobatnya. Kemudian apabila ditetapkan keshahihannya,

maka maksudnya adalah orang-orang yang belum bertobat, dengan

landasan sebuah dalil, "setiap oftng 5ang dikenakan hukum hudud

adatah bertobat kquali ini (qadail.'

Adapun pasal kedua, dalil kami dalam hal tersebut adalah ayat

(yang berkaitan dengannya), karena ada tiga ketenfuan terhadap

perbuatan menuduh wanita baik-baik berzina, yaitu diwajibkannya

hukuman dera, penolakan kesaksian, dan kefasikan. Oeh karena itu,

1e0 Takhrijnr telah disebutkan lno.256/L[
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penolakan kesaksian wajib ditetapkan dengan adanya tuduhan yang

tidak memungkinkan bagi si penuduh unfuk membenarkan fuduhannya

tersebut, seperti hukum dem, karena fuduhan merupakan suatu maksiat,

dan dosa yang dibertakukan ketentuan hukuman baE si pelaku.

Sementara kemaksiatan menetapkan adanya ketentuan wajib unfuk

menolak kesaksian, dan hadmenrpakan kafarat dan pembersihan. Oleh

karena ifu, tidak boleh menanggutrkan ketenfuan penolakan kesaksian

karena hal tersebut. Hukum dera dan penolakan kesaksian adalah dua

ketentuan hukum bagi perbuatan qadzaf, maka keduanya dapat

ditetapkan karena adanya perbuatan qadaf tersebut. Sementara itu,

meninggalkan pemenuhan salah safu dari dua ketenfuan tersebut tidak

mencegah penetapan yang lain.

Berkenaan dengan pendapat mereka yang mengatakan bahwa

itu terjadi hanya karena hukum dera, tidaklah shahih, karena hukum

dera merupakan hukuman qadzaf (tuduhan) yang sulit untuk dilakukan,

yang ketejntuannya tidak dapat dilakukan sebelum pemeriksaan adanya

perbuatan qadzaf tersebut. Bagaimana mungkin dilakukan ketentuan

had sebelum adanya pemeriksaan terkait sebab dilakukannya had

tersebut. Ini adalah batil.

Pasal: Orang yang melakukan fuduhan (qadzaf, dalam
pencelaan, maka kesaksian dan riwayatnya ditolak hingga
dia bertobat

Seorang saksi perbuatan zina, apabila buktinya belum sempurna,

maka riwayatnya dapat diterima, namun kesaksiannya tidak dapat

diterima.

Namun diceritakan dari fuy-Spfi'i, bahwa kesaksiannya tidak

dapat ditolak.
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Dalil kami dalam masalah ini adalah: umar tidak menerima

kesaksian Abu Bakrah, dan dia berkata kepadanya, "Bertobatlah, maka

aku akan menerima kesaksianmu." Sementara riwayatnya dapat

diterima. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan bahwa riwayat

Abu Bakrah diterima, meskipun Umar tetap menolak kesaksiannya.

1903. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'Tobatnya adalah mendustakan dirinf sendiri-'

Ztahir perkataan Ahmad dan Al Khatqi menunjukkan bahwa

tobatnya seorang qadzif adalah pendustaan dirinya sendiri, dengan

berkata, "Apa yang telah aku katakan adalah dusta." Pendapat inilah

yang ditetapkan oleh Asy-syafi'i, dan dipilih oleh Al Ishthakhri dari pam

sahabahya

Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa di antara orang-orang yang

berpendapat dengan pendapat ini adalah sa'id bin Al Musagryab, Atha,

Thawus, Asy-Sya'bi, Ishaq, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur; itu berlandaskan

telah diriwayatkan oleh Az-Znhri dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Umar,

dari Nabi $, bahwa beliau bersabda tentang firman Allah,

"Kecuali orang-orzng Wng bertobat sesudah ifu dan

memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnSn Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang. "(Qs. An-Nuur l24l: 5l

Beliau bersabda,
o

du..-e)

"Tobatzya adalah mqdustikan (apa gng telah dikatakan oleh)

diring sendiri."

U 3;r'Kt ip;t y Ay4:,',v tjll ;-ri J L

llzo z
41r cro;.r.t
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Selain ifu, karena kehormatan orang yang dituduh ternoda oleh

fuduhannya, maka mendustakan dirinya sendiri menghilangkan noda

tersebut, maka tobat dilakukan dengan hal tersebut (mendustakan

dirinyn sendiri).

Al Qadhi menyebutkan bahwa qadafapabila itu merupakan

sebuah cacian, maka cara tobatnya dengan melakukan pendustaan

terhadap dirinya sendiri, namun apabila merupakan sebuah kesaksian

maka tobaforya adalah dengan berkata, "Perbuatan qadzaf adalah haram

dan batil, dan aku tidak akan kembali kepada apa yang aku katakan." Ini

merupakan pendapat sebagian murid Asy-Syafi'i. Dia mengatakan

bahwa itulah madzhab(nya kami), karena terkadang dia benar, maka

tidak diperintahkan unfuk mendustakan, sementara khabar dibawakan

pada pengakuan dengan suatu kebatilan, karena itu merupakan bagan

dari suafu pendustaan.

Hal yang lebih utama adalah: ketika dia mengetahui kebenamn

dari dirinya sendiri atas apa yang telah dia tuduhkan, maka tobatnya

adanya istighfar, mengakui kebatilan yang dia katakan dan

mengharamkannya, lalu bertekad untuk tidak kembali pada perbuatan

sepertinya. Namun apabila tidak mengetahui kebenaran dirinya sendiri,

maka tobatnya adalah dengan mendustakan dirinya sendiri, baik

tuduhan ifu terlontar karena suatu kesaksian maupun sebuah cacian;

karena terkadang dia berdusta dalam memberikan kesaksian namun

benar saat melakukan cercaan.

Allah & menyebut seorang qadzif (penuduh) sebagai seorang pendusta

apabila tidak mendatangkan empat orang saksi, sebagaimana firman

Allah & berikut ini:
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"Mengap mereka (lnn7 mquduh ifu) ddak mendatangl<an

ernpt oft,ng saki atas berita bohong ifu? Oleh karena me.reka tidak

mendatangkan satrsi-saki ,taka mqel<a ifulah pda sisi Allah omng'

omng t/ang dusta."(Qs. An-Nuur [24]: 13)

Jadi, pendustaan omng 5nng membenarkan dirinya sendiri

kernbali pada bahwa dia merupakan seorang pendusta dalam hukum

Allah, meskipun pada hakikatr5n dia benar dalam hal tersebut.

Pasal: Setiap dom mewaiibkan pelakunya untuk

bertobat dari perbuatan tersebut

Allah berfirman,

;',;3\'GU I 39V+ {,{r\$6 -'^, {i
'"i:r{Ji",,;'l'^43r4!t

VSi i"-"fi Ygs 5lb| tJ1 rty635

V;-'Ji.f,j,St 43"ti lg- 6i e$i;ffi
i ,,?fr 'f{ti 6t4 il @ 6 fis-'f' 1 tr6 ti {F

'C; Q- 6,t€ ){il q* u, 64'Lg$ 6
@aFjl;I

'Dan (juga) omng-oftng 5ang apbila mqgqiakan perbuabn

keji atau manganiaSn diri sendiri, merd<a ingat al<an Allah, lalu

^t
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memohon ampun terhadap dos4aa merd<a dan siap lugr lpns dapt
mengampuni dos selain daripda Allah? Dan mereka tidak menerusl<an

pabuatan kejing ifu, sdang merel<a mengetahui. Mereka ifu

blasann5a ialah ampunan dari Tuhan mqeka dan surga tnng di

mengalir sungai-sungai, sdang mqeka kekal di dalamnya;

dan itulah sebaik-baik phala oftng-oftng 5mng. bemmal." (Qs. Aali

'lmraan [3]: 135-136),

4,frii#'i,ifr&trr"fi Wf,
@,+56F^i

"Dan bmngsiap 5ang mengerjakan keiahatan dan menganiagn

dirinSa, kernudian dia mohon atnpun kepda Nlah, nisca5a dk
mendapti Allah Maha Pazgarnpun lagi Maha Pen5agng." (Qs. An-

Nisaa' [4]: 110).

Nabi $ bersabda,

li.rzrleJ+tyL."f+Jt 'uqCu
'Omng 5ang butofut dari d;^* sep*ti oftng 5nng tidak

memiliki dosa.'191

Umar berkata r{S, "Sisa umur seormg mukmin tidak memiliki

nilai, yang di dalamnya dia mendapati apa !/ang telah dia latati, dan

menghidupkan di dalamnya apa lnng telah dia tinggalkan, dan Allah

menggantikan keburukannya dengan kebaikan. "

Tobat tertagi dua bagian, lpitu tobat btin dan huloni54nh.

rer 1upril,r*'telah disebutkan (no. 5311 163).
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Tobat batin adalah tobat dari segala sesuatu yang terjadi antam

dirinya dengan Allah &.

Apabila maksiat tersebut tidak marajibkan suatu hak padanp

dalam hukum, seperti mencium wanita asing, berduaan bersamanya,

dan meminum minuman yang memabukan, maka tobatrya adalah

dengan menyesaldan bertekad unfuk tidak mengulanginya sama sekali.

Nabi $ bersaMa, "Penymlan adalah 1o6uL"192

Ada yang mengatakan bahwa bubat nasuha terdiri diri empat

perkara:

1. Penyesalan dalam hati.

2. Istighfar durgan lisan.

3. Bertekad unhrk tidak mengulangi.

4. Menjauhkan diri bergaul dengan keburukan.

Sementara itu, apabila malsiat tersebut meurajibkan suatu hak

padanya, baik berkaitan hak kepada Allah maupun hak kepada sesarna

manusia, seperti enggan mernbaynr zakat, maka tobatnya dari malsiat

tersebut sebagaimana yang telah kami paparkan, yaitu meninggalkan

kezhaliman sekuat mungkin, dengan menunaikan zakat dan

mengembalikan apa yang telah dimmpasnya. Namun Apabila. dia tidak

dapat melakukan itu, maka hendaknya dia bemiat trnfuk

mengembalikannya ketika dia mampu melakukann5n.

Apabila dalam maksiat tersebut terdapat suafu hak badan, atau

berkaitan dengan hak sesama manusia, seperti qishash dan had qadaf
(tuduhan berzina), maka disyaratkan dalam tobat menguatkan

1e2 HR. hnu Maiah (pembahasan: Zuhud, 2/42521 Al Hahm dalam r4l
Mustadmk l4/z43ldishahihkan oleh Adz-Dzahabi; Al Baihaqi dabm Sunan Al
Bailnqill0/154h dan Ahrnad dalam Musrnd Ahnadl3S@).

Sanadnln shahih.
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(pengalruan) dirinya sendiri dan mengembalikannya bagi orang yang

berhak.

Namun apabila maksiat tersebut berkaitan dengan hak kepada

Allah 81, seperti had zirn dan meminum khamer, maka tobatnya juga

dengan menyesali perbuatan tersebut, bertekad untuk tidak

mengulanginya, dan tidak disTamtkan unfuk mengakui perbuatan

tersebut.

Apabila perbuatan (maksiat) tersebut tidak masyhur dilakukan

oleh dirinya, maka lebih baik baginya untuk selalu menutup (aib) dirinya
sendiri, dan bertobat hanya antam dirinya dengan Allah &, karena Nabi

$ bersabda,

), cl
Atll ,4

I zo

?b3til sy
o .'o. ,,1 e .,t t+ dl Lt

'^;t #; Cel & a a:i.f'; fp ;a
"fumngsiapa melakukan kotomn-kotomn (p"rOuutun matrsiat)

ini maka hendaknya menutup diring dengan pelindung dari Allah,

namun barangsiapa mqnbuka apa (aib) tnng tiah kami tutup maka

kami tqal<l<an had atas dirinys.'l9z

Sebagaimana seorang wanita Ghamidiyah ketika mengakui telah
berzina di hadapan Rasulullah $, beliau tidak mengingkari hal tersebut

padany6.194 Sementara apabila makslat tersebut masyhur dilakukan

olehnya, maka Al Qadhi menyebutkan bahwa lebih baik dia mengakui

hal tersebut, agar dikenakan hukum lmd padarry4 karena apabila dia

masyhur melakukan ifu rnalo Udak ada faidahnya meninggalkan

penegakkan hukum hadyangberlaku padanln.

1e3 63. Malik dalam At Mumthttn'(2/8251.
r9a Taktuijnya tetah disebutkan (no. 1551, 13).

AI Mughni - 16631



Meninggalkan pengakuan itu lebih baik, karena Nabi S
menawarkan kepada orang 5Bng mengakui telah berbuat maksiat unfuk

menarik kembali pengakuannya, sebagaimana beliau pernah

menawarkan Ma'iz dan omng lpng mengakui telah melakukan

pencurian di hadapan beliau, unfuk menarik kernbali pengakuannya,

meskipun dia menyiarkannya dengan pengakuannyb. Beliau ffia
memakruhkan pengakuan, hingga dikatakan bahwa ketika beliau

memotong tangan seorang pencuri, maka seolah-olah beliau

menernpelkan butiran pasir pada waiah beliau.lgs

Sementam ifu, fidak ada safu nash pun yang menyatakan bahwa

beliau memerintahkan (orang yang berbuat maksiat) untuk mengakui.

ndak diperintahkan pula dalam Kitab dan Sunnah, serta tidak shahih

adanya qi5ns bagnya, akan tetapi dalam syariat disebutkan nash yang

menganjurkan untuk menufupinya, dan menawarkan orang yang

mengakui unfuk menarik kenrbali pengakuannya.

Beliau $ pemah bersaMa pada Hazzal (orang yang telah

memerintahkan Ma'iz untuk mengakui perbuatann5a di hadapan beliau),

"Wahai Hazzal, seandainya kamu menutupi aibnya dengan pakaianmu,

maka itu lebih baik bagimu."195

Di sisi lain, para sahabat AsySyafi'i berpendapat, 'Tobat ini

adalah pengakuannya agar diberlakukan hukum had padarrya."

Ini tidak benar, sebagaimana kami paparkan, karena tobat

hakikatnya dapat ditemukan tanpa adanya sebuah pengakuan, dan tobat

menghilangkan apa lnng telah dilakukan sebelumnya, sebagaimana

disebutkan dalam berbagai khabar dan ditunjuk{ran oleh berbagai ayat

res 11p. Ahrnad datnim MusmdAhnad19977/4t6gl.
Sanadn5ra dlnlt karena kedha'ifan Abu Mafd.
1e6 Takhriinya telah disebud<an (no. 119, 15621.
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yang menyatakan bahwa ampunan dosa didapat dengan beristighfar dan

meninggalkannya unfuk selaman5n.

Adapun perbuatan bid'ah, maka tobatnya dengan mengakui

kebid'ahan tersebut dan kembali dari kebid'ahan itu, lalu berkeyakinan

dengan akidah yang berlawanan dengan kebid'ahan tersebut.

Pasal: Secara zhahir perkataan Ahmad dan Al Kharqi
menuniukkan bahwa shalihnya amalan tidak dijadikan
sebagai acuan dalam penetapan hukum tobat yang berupa
penerimaan kesaksian dan keabsahan perwaliannya dalam
pernikahan

Ini merupakan salah safu pendapat Asy-Slnfi'i, sementara dalam

pendapat lainnya dia menyatakan bahwa shalihnya amal menjadi acuan,

hanya saja apabila dosanya adalah memberi kesaksian zina, namun

jumlah saksinya tidak sempuma, maka dia cukup tobat tanpa adanya

acuan shalihnya amalannya. Adapun selain pefmasalahan tesebut, maka

tidak cukup dengan bertobat hingga berlalu satu tahun darinya, sampai

tampak tobatnya dalam permasalahan tersebut, dan jelas keshalihan

perbuatannya.

Abu Al Khaththab menyebutkan ini sebuah riwayat dari Ahmad

dalam hal ini, karena Allah & berftrman,

A'j;;b 61'"oy ljg) $ *7, l, li6 i$i Jy

"Kecuali ozng-oftng trutg tobat, saudah (kafrt ifu dan

mengadakan perbaikan. Karena saungguhnSn Allah Maha Pangampun

ta7i Maha Penyagtang."(Qs. Aali'lmman t3l: 39)

Dernikianlah nashnya, Allah melarang menerima kesaksian

mereka, kemudian memberikan pengecualian bagi orang gnng bertobat
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dan melakukan perbaikan. Hal ini pemah dilakukan oleh Umar rg

kepada Shubaigh, dia memerintahkan unfuk mengusimSn

(mengasingkannya), namun kefika sampai padan5n kabar tobatnya, dia

memerintahkan agar dia fidak diaiak bicara, kecuali setelah safu

tahutr.197

Dalil kami dalam masalah ini adalah: sabda beliau $,

"Tobat menghapus sqala dm sebelumnga.'198

Sabda beliau $,

{;trW #lilr 'uijlI
"Omng Sang bertobt dari dosa seperti oftng gng tidak

memiliki 4*u.'199

Selain ifu, ampunan bisa didapat dengan hanln bertobat,

begifupula hukum-hukum, sebagaimana tobat dari kesyirikan dengan

masuk Islam, tidak membutuhkan suafu acuan segala sesuatu setelahnya

(seperti memperbaiki diri), sernentam dia (syirik) merupakan dosa lang
paling besar. Jadi, bagaimana dengan dosadosa yang lebih kecil

darinya, rnaka dia lebih utama.

1e7 HR. Abu Daud dalam .9maa Ad-Daraquthni dalam // M,ry&imah
(lZtradis: 1214) dan hnu Flapr dalan Al lslrabhlS/459\.

re8 pit"6uLr, oleh Ibnu Katsir dalam At-Tafsb (3/5961dan Ahmad dalam
Musmd Ahnad 14/199, 2C/., 2O5l dengan redalsi, "lslam menghapr.rs segala
dosa sebelumqla, dan hiimh mernotong dca sebelumnlB."

Sanadnp slnhih-
Redal$i lbnu Katsir pitu: Ishm mmrotong (menghapus) sebelumnya dan tobat

menghilangkan s€ala (dosa) sebelumq;a.
1ee Takfui;nya telah disebutkan (no. 52, 1163).
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Berkaitan ayat tersebut, dapat ditafsirkan bahwa maksud

memperbaiki (diri) adalah bertobat, sementara peng-athafannya atas

ayat tersebut yaitu karena adanya perbedaan dua lafazh. Hal ifu
difuniukkan oleh perkataan Umar kepada Abu Bakar, "Bertobaflah,

maka aku akan menerirna kesalrsianmu." Dia tidak menjadikan perkara

lain sebagai acuan. Disamping ifu, siapa saja yang telatr merampas lalu

mengembalikan harta mmpasannlra, atau enggan membayar zakat lalu
menunaikann5a dan bertobat kepada Allah &, maka dia telah mencapai

suatu perbaikan amal, dan diketahui dia telah meninggalkan pertuatan
maksiat tersebut dengan menunaikan segala sesuafu png dir,vajibkan

terhadapn3B. Seandainya dia tidak ingin bertobat, maka pasti dia tidak
mau menunaikan apa lnng ada di tanganryn.

Selain itu, pensyaratan Urnar png mengharuskan adanya unkfu
satu tahun (bertoba0 merupakan suatu ketetapan hukum yang tidak ada
di dalam qBriat. sedangkan ketaapan hanya ditetapkan oleh sesuatu

lnng telah tauqif. Adapun yang dilakukan oleh Umar terhadap
shubaigh, dikarenakan shubaigh telah bertobat dari kebid'ahan, dan
tobahya itu disebabkan oleh pemukulan dan pengusimn, lnng
bamngkali dia memperlihatkan tobat sebagai penutup kebid'ahann3p,
berbeda dengan perrrnsalahan kita.

Al Qadhi menyebutkan bahwa tobat seseorang dari bid'ah dapat
dijadikan acuan (sandaran) apabila telah merarui satu tahun,
sebagaimana hadits Shubaigh.

Ahmad meriwaptkann3a dalam pernbahasan vnm., dia
b€rkata, nsalah safu ciri tobatrya (seseorang dari bid'ah) adalah
menfruhi ahli bid'ah png menpdi waliqa, dan menjadikan orang Snng
mernnsuhi ahli bid'ah dari kalangan Atrlus-sunnah sebagai wali.n

Namun yang benar adalah, tobat seseorang dari bid'ah sama

seperti !/ang lui*yu, kecuali tobafuq;a karena perbuatan yang
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menyerupai paksaan seperti tobatrln Shubaigh. Jadi, png dijadikan

acuan baginya adalah lamanln unkhr, hingga dia menampakkan

tobatr5n karena ik*rlas bukan karena pal$aan.

Sementara ifu, seorang hakim hendaknya berkata kepada oftrng

yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, "Bertobatlah,

maka aku akan menerirna kesaksianmu."

Malik berkata, "Ahu tidak mengetahui ini."

. Mmun AsySyafi'i berkata, "Bagaimana dia fidak

mengiefiahuinya, sementam Nabi $ memerintahkan unfuk bertobat, dan

Umar telah mengutaralranngn kepada Abu Bakmh."

ilg}4. Masalah: Abu Al Qasim At Ktrarqi berkata,
'Barangsiapa bersalsi dengan suafu kesaksian pada saat dia
tidak adil, lalu kesaksian tersebut ditolak, maka kesaksian ifu
juga tidak diterima pada saat dia telah adil."

Apabila orang fasik bersaksi di hadapan hakim, lalu

kesaksiannya ditolak karena kefasikannya, namun kemudian dia

bertobat dan mernperbaiki diri, lalu kernbali mengangkat kesaksian

tersebut, rnal€ hakim tidak boleh menerima kesaksiannya.

Demikianlah perkataan Asy-$nf i dan ahli ra'yi.

Namun, Abu Tsaur, Al Muzani, dan Daud berpendapat,

"Kesaksiannya dapat diterima. n

Ibnu Al Mundzir berpendapat, "Hukuman (putrrsan)

menunjukkan hal ini, karena kesalrsian tersebut mempakan kesaksian

oftmg Snng adil, maka kesaksiannya dapat diterima, sebagaimana

apabila dia bersaksi sementara dia omng kafir, lalu kesaksiannya ditolak,

narnun kemudian dia bersaksi dengan kesaksian tersebut setelah

keislamannya."
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Dalil kami dalam masalah ini adalah: dia dicurigai (dituduh)

dalam menunaikan kesaksian tersebut karena dia dianggap cacat dengan

adanya penolakan kesaksiannya, dan kerendahan pun menyertainya

karena kesaksiannya yang ditolak, yang disebabkan adanya kekurangan

(cela) yang membuatnya cacat. Sementara perbaikan amalannya setelah

itu menghilangkan cacat dan aibnya. lalu dia diikuti oleh sebuah

kecurigaan bahwa dia bermaksud memperlihatkan adalaltnya, dan

mengulangi kesaksian agar dapat diterima, maka dia menghapus apa

yang terjadi dengan menolak kesaksiannya. Karena kefasikan ifu samar,

maka untuk mengetahuinya dibufuhkan suatu penelitian dan ijtihad,

maka dalam keadaan ini kami katakan bahwa kesaksian ditolak dengan

dtihad, maka tidak diterima dengan ijtihad; karena itu dapat

mendatangkan kepada pernbatalan ijtihad dengan ijtihad.

Dan berbeda apabila kesaksian orang kafir ditolak karena

kekafirannya, atau kesaksian anak kecil karena masih kecil, atau karena

seorang budak karena perbudakannya, kernudian si kafir memeluk

Islam, si anak kecilmencapai usia baligh, si budak menjadi merdeka, lalu

mereka mengulangi kesaksian mereka, maka kesaksian mereka tidak

ditolak; karena kesaksiannya pertama kali tidak ditolak dengan suafu

ijtihad, akan tetapi ditolak dengan sebuah keyakinan. Selain itu karena

baligh dan merdeka bukanlah termasuk perbuatan si saksi, maka dugaan

perbuatan keduanya agar kesaksiannya dapat diterima, sementara si

kafir tidak menganggap kekufumnnya merupakan suatu aib, dan dia

tidak meninggalkan agamanya karena kesaksian yang telah ditolak

atasnya.

Diriwayatkan dari An-Nakha'i, AzZuhn Qatadah, Abu Az-

Zinad, dan Malik, bahwa kesaksiannya juga ditolak berkaitan dengan

oftmg yang telah masuk Islam dan baligh.
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Diriwayatkan pula dari Ahmad safu riwayat rainnya, bahwa
karena kesaksian tersebut merupakan kesaksian png ditolak, mal<a
tidak dapat diterima, seperti kesaksian orang Snng fasik.

IGmi telah memaparkan segata sesuafu yang menunjukr*n
perbedaan antara keduanya, lalu keduaqn pun berbeda.

Diriwa5ntkan dari Ahmad dtn pendapat berkenaan seomng
budak, bahwa apabila kesaksiannya ditolak karena perbudakannln,
kemudian dia bebas dari perbudakan tersebut, lalu dia mengulangi
kesaksiannya, maka yang lebih utama adalah diteriman}n kesaksian
tersebut, karena kebebasan bukanlah dari perbuatannya, dan ifu
merupakan perkara yang terlihat (tampak) berbeda dengan kefasikan.

Pasal: Apabila seorang majikan bersaksi unfuk
mukatibnya, lalu kesaksiannya ditolak, atau pewaris bersaksi
unfuk ahli warisnla dengan sebuah luka sebelum sembuh,
lalu kesalsiannya ditolak, lemudian budak mutatib itu
bebas, dan luka ifu pun sembuh, raru mereka mengulangi
kesalsian tersebut

Dalam kasus tersebut, ada dua pendapat:

Pertama: Kesaksiannya diterima; karena hilangnp penghalang
bukanlah dari perbuatan mereka, rnaka dia sama dengan hilangnya sifat
anak kecil karena baligh. Selain ifu, penolakan kesaksian tersebut
dikarenakan oleh suatu sebab, bukan karena suatu cacat yang ada di
dalamnya. oleh karena ifu, dia fidak dicurigai dalam tujuan
menghilangkan cacat dengan mengulangi kesaksian tersebut, berbeda
dengan kefasikan.
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Kdua: Kesaksiannyra tidak diterima; karana kesaksiannya ditolak

dengan sebuah ijtihad, maka tidak boleh membatalkan kesaksiannya

dengan ijtihadnp.

Pendapat pertama lebih mendekati benar, karena pada dasamya

diterima kesaksian orang yang adil selama tidak ada penghalang yang

menghalangi, dan tidak sah mengqiyaskan kefasikan atas kesaksian yang

ditolak, sebagaimana perbedaan Snng telah kami paparkan di antara

keduanSn. Dikeluarkan atas semua ini setiap kesaksian yang ditolak,

baik karena adanya sebuah dugaan maupun karena tidak adanp
kelapkan. Apabila dia mengulangrnf setelah hilangnya kecurigaan dan

adan5ra kelayakan (untuk bersaksi), apakah dapat diterima?

1905. Masalah: Abu Al Qasim Al Ktrarqi berkata,
"Namun apabila dia fidak bersaksi dengan kesaksian
tersebut hingga dia meniadi orang yang adil, maka
kesalsiannya diterima.'

Dalam proses tahammul (menanggung kesaksian) Udak

dibufuhkan suatu' (keadilan), baligh, dan keislaman, karena tidak ada

kecurigaan (fuduhan) dalam hal tersebut, akan tetapi semua ifu (adalah,

baligh, dan Islam) menjadi acuan dalam proses 'ada (penunaian

kesaksian). Oleh karena ifu, apabila omng yang fasik melihat atau

mendengar sesuatu, kernudian dia adil dan bersalrsi dengan hal itu,

maka kesaksiannya diterima tanpa adan5n perselisihan pendapat

sebagaimana lrang kami ketahui.

Demikian juga hukumnlp dengan seorang anak kecil dan omng

kaftr, apabila dia bersaksi setelah masuk Islam dan mencapai usia baligh,

maka kesaksiannya diterima. pula dengan riwayat. Oleh karena ifu,

anak-anak kecil pada zarnan Nabi $ meriwayatkan dari beliau setdah
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mereka fua (mencapai usia baligh), seperti Al Hasan, Al Husain, Ibnu

Abbas, An-Nu'man bin Baryir, Ibnu Az-Zubair, dan lbnu Ja'far.

Kesaksian berada dalam rnakna riwayat, maka 'adalah darr

lainnSn meniadi syarat png diperhifungkan untuk sebuah kesaksian.

1906. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'seandainyra dia bersa}si dalam keadaan adil, namun belum

diberi keputusan terkait kesaksiannya, hingga akhimya

teriadi sesuatu padanya yang tidak membolehkannya

bersaksi dengan kesaksianngp, maka tidak dipufuskan

dengan kesaksian tersebut."

Apabila kedm oftrng saksi bersal$i di hadapan hakim ketika

keduanya termasuk oftmg yang diterima kesaksiannya, nalnun belum

diputuskan terkait kesaksiannSn hingga keduanya fasik atau kafir, maka

fidak diberikan keputusan berdasarkan kesaksian mereka berdua.

Demikianlah perkataan Abu Yusuf dan Asy-Syafi'i.

Abu Tsaur dan Al Muzanni berpendapat, "Diberikan keputusan

dengan kesaksian tersebut, karena langgengnya orang yang memberi

kesaksian bukanlah syarat dalam hukum (pemberian putusan) dengan

dalil seandainya keduanSn meninggal. Selain ifu, kefasikan keduanya

terjadi setelah menunaikan kesaksian, maka sama saja dengan apabila

kefasikan itu terjadi setelah diberikan keputusan dengan kesaksiannya."

Alasan tidak diterimanlp kesaksian tersebut dilihat dari ilua jalur:

Pertama Keadilan seorang saksi menrpakan syarat dalam

pemberian keputusan, maka kesinambungan keadilannya hingga waktu

pemberian kepufusan dijadilqn acuan, karena qpmt-sSnrat hanrs ada

pada (orang-orang) yang disyaratkan. Apabila dia fasik rnaka hilanglah

syarat, dan fidak boleh dib€rikan keputusan.
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Kdua: Penampakan kefasikan dan kekufurannya menunjukkan

keberaniannya (memperlihatkan), karena biasanya seseoftrng

menyembunyikan kefasikannya dan memperlihatkan keadilannya. B€itu
pula omng zindiq menyembunyikan kekufurannya dan menampalt*an

keislamannya, sehingga kita merasa tidak aman karena kekafiran dan

kefasikannya saat menunaikan kesaksian. Oleh karena ifu, fidak boleh

memberikan kepufusan dengan kesaksiann5n. Namun apabila hal ini

terjadi setelah pemberian kepufusan dengan kesaksiannya, maka

fidak batal, karena kepufusan itu sah disebabkan

berkelanjutannln syaratrya hingga akhir. Selain itu, kepufusan tersebut

ditemukan disertai dengan qnratrya se@ftt zhahA, -"k fidak

dibatalkan karena adanln keraguan, seperti apabila kernbali dari

kesaksian, dan sebagaimana apabila shalat dengan tayamum kemudian

mendapati air.

Namun apabila hal tersebut terjadi sebelum pemenuhan putusan

dan berkaitan hukum had Allah 8, rnaka keputusan tersebut tidak boleh

dipenuhi dengan sesuatu yang syubhat, karena rlad (berkaitan kepada

Allah) tersebut ditolak (dibela) dan ini merupakan syubhat dalam hal

tersebut, maka dia serupa dengan apabila dia menarik kernbali

pengakuannya sebelum pemenuhan r5ad.

Sedangkan apabila berkaitan dengan harta, maka harus

dipenuhi, karena keputr.rsannya telah sernpuma dan permintaan hak

telah tetap dengan suafu perkara zhahir Snng sah, maka tdak boleh

dibatalkan hanya karena perkara png meragukan. Oleh karena ifu,

penarikannyn kernbali (pengahrannln) fidak mernbatalkan

pengakuanq2a.

Sernentara apabila berkaitan dengan hukum had qadaf dart

qishah, rnaka ada dua pendapat:
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Pqhma: Dipenuhi pufusannya. Ini pendapat Abu Hanifah,

karena dia merupakan hak sesarrn manusia plrg dituntut, seperti harta.

Kedua: Kepufusannga tetap harus dipenuhi, karena hukuman

terhadap badan dapat ditolak dengan sesuatu yang syubhat, sama

sepert had.

Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat seperti dua pendapat ini.

Adapun apabila hal itu (kefasikan dan kekafimn) terjadi setelah

pemenuhan keputusan, maka tidak memberikan pengaruh apa pun

dalam had dan hak, karena hak ifu dipenuhi berlandaskan keabsahan

zhahimya, sehingga syariat mengesahkan pemenuhan hak tersebut,

maka apa yang terjadi setelah pemenuhan hak tersebut fidak

memberikan pengaruh apa pun, sebagaimana tidak terjadi apa pun

padanya.

Pasal: Apabila keduanya memberikan kesaksian,
sementara keduanya pada saat ifu orang yang berhak (la1tak)

memberi kesaksian, kemudian keduanya meninggal sebelum
pemberian keputusan dengan kesaksiannya

Dalam kasus tersebut, hendaknya sang hakim 'memberi

keputusan dengan kesaksian kedua oftmg tersebut, baik keadilan

keduanya terbukti (benar) kefika keduanya masih hidup maupun setelah

keduanya meninggal, baik hal yang dipersaksil{an ifu had maupun

lainnya. Demikianlah yang dikatakan oleh Asy-$nfi'i, karena kematian

fidak berpengaruh pada kesaksiannya, tidak menunjukkan suafu

kebohongan dan tidak pula mernungkinkan adanya dirinSp saat

kesaksian. Adapun Sila dan pingsan, semakna dengan

kematian, namun berbeda dengan ke,fasikan dan kekafiran.
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1907. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Kesaksian oftmg yang adil atas kesaksian orang yang adil

dibolehkan dalam hal apa pun, kecuali dalam hudud apabila

saksi pertama meninggal atau tidak ada.'

Paal pertama: Tentang pernbolehannp.

Pasal kdua Tentang tempatuiln (kesaksian tersebut).

Paal ketiga Tentang syaratrln.

Pasal pertama: Kesaksian atas kesaksian dibolehkan

menunrt ijma ulama

Pendapat ini juga dikatakan oleh Malik, AsySyaf i, dan ahli

ra'yl.

Abu Ubaid berkata, "Pam utama Hijaz dan Irak sepakat atas

pelaksanaan (penyempumaan) kesaksian atas kesaksian dalam umsan

harta, karena hajat manusia membutuhkan ifu. Apabila kesaksian

tersebut tidak diterima, maka batallah kesaksian atas wakaf dan segala

sesuafu yang penetapannya datang terlambat di hadapan sang hakim,

kemudian saksi-saksinSn meninggal. Dalam hal ini terdapat suafu bahaSp

terhadap umat manusia permasalahan png berat, maka kesaksiannya

wajib diterima seperti kesaksian yang asli.

Pasal kedua: Kesalsian tersebut diterima dalam
unxian harta dan segala sesuafu yang fujuannyTa adalah harta

Ifu menurut iima ularna, sebagaimana dipaparkan oleh Abu

Ubaid, namun tidak diterirna dalam hudud.lni merupakan An-Nakha'i,

AqlSya'bi, Abu Hanifah, dan para sahabafuip.

L
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Sementara ifu, Malik, AsySyafi'i dalam suatu pendapat dan Abu
Tsaur berpendapat, "Kesaksian tersebut diterima dalam hudud dan

setiap hak, karena ifu ditetapkan dengan kesaksian asli, maka dapat
ditetapkan dengan kesaksian atas kesaksian seperti harta."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: hudud dibangun atas

pondasi menufupi (aib), penolakan dengan sesuatu yang syubhat, dan

pengguguran (keputusan) dengan menarik kembali pengakuan.

Sementam ifu, kesaksian atas kesaksian, di dalamnya terdapat suatu

syubhat, karena kemungkinan adanya kekeliruan, lupa, dan kebohongan

pada diri saksi-saksi cabang, yang kemungkinan itu juga ada pada saksi-

saksi asli. Ini merupakan kemungkinan tambahan yang tidak ada pada

kesaksian pertama, dan dia dijadikan sebagai pertimbangan. Dengan

dalil bahwa kesaksian tersebut tidak diterima meskipun mampu memberi

kesaksian atas saksi-saksi asli, maka kesaksiannya wajib tidak diterima

dalam berbagai urusan yang dapat ditolak (dibatalkan putusannya)

dengan sesuatu yang syubhat. Kesaksian tersebut diterima hanya karena

adanya hajat manusia, sementara tidak ada kebufuhan untuk kesaksian

tersebut dalam had, karena menufup aib pelakunya lebih baik (lebih

utama) daripada memberikan kesaksian atas dirinya. Sementara ifu,

tidak ada nash yang menjelaskannya, dan tidak sah mengqiyaskan

kesaksian tersebut terhadap kesaksian dalam urusan harta, karena

antara keduanya terdapat perbedaan dalam hajat (manusia) dan

kemurahan hati di dalamnya. Selain itu, tidak sah pengqiyasannya

terhadap kesaksian asli, sebagaimana perbedaan antara keduanya yang

telah kami paparkan, maka batallah penetapan kesaksian tersebut.

Zhahir perkataan Ahmad menyatakan bahwa kesaksian tersebut

tidak dapat diterima dalan qishash dan had qadaf, karena kesalsian

tersebut hanya dibolehkan dalam hak-hak.
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Adapun berkaitan dengan darah dan had, maka tidak diterima,

dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah.

Malik, Asy-Syafi'i, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa ke^aksian

tersebut diterima, dan itulah zhahir perkataan AI Kharqi yang

mengatakan, "Dalam segala sasuafu, kecuali hudud," karena ifu

merupakan hak sesama manusia, tidak dapat gugur dengan menarik

kembali pengakuannya, dan tidak dianjurkan menufupinya, maka dia

serupa dengan harta.

Para sahabat kami dalam hal ini, riwayat dari Ahmad, karena

Ibnu Manshur menukil bahwa Sufun berpendapat, "Kesaksian seorang

Ielaki yang menempati (kesaksian) lelaki (lainnya) dibolehkan."

Ahmad berkata, "sangat baik perkataannya."

Para sahabat kami menjadikannya sebagai safu riwayat dalam

qishash, padahal ini bukanlah riwayat, karena thalak tidak serupa

dengan qishash. Sementara madzhab kami menyatakan bahwa
kesaksian tersebut tidak dapat diterima dalam hal itu (yaitu qishash),

karena qishash merupakan hukuman badan yang dapat dibatalkan

dengan suafu yang syubhat dan dibangun atas pengguguran (kepufusan),

lnng sempa dengan hudud.

Apabila (kesaksian tersebut) berkaitan dengan umsan-urusan

selain hudud, qishash, dan harta, seperti pemikahan, thalak, dan segala

sesuafu yang tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dua saksi, lalu

Ahmad menyatakan bahwa kesaksian tersebut diterima dalam thalak

dan hak-hak, maka itu menunjukkan bahwa kesaksian tersebut juga

diterima dalam seluruh hak ini, dan itu merupakan pendapat Al Kharqi.

Ibnu Hamid berpendapat, "Kesaksian tersebut tidak dapat
diterima dalam pemikahan."

Pendapat serupa juga dikatakan oleh Abu Bakar

I
L
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Menurut pendapat keduanSn, . kesaksian tersebut tidak dapat

diterima kecuali dalam unrsn harta dan segala sesuatu yang fujuannya

harta. Itu juga pendapat Abu Ubaid.

karena dia merupakan hak Udak dapat ditetapkan kecuali oleh

dua omng saksi, maka dia serupa dengan hadqadzaf.

Namun alasan pertiarna: dia adalah hak yang tidak dapat ditolak

dengan suatu syubhat, maka dia dapat ditetapkan dengan kesaksian

seperti harta, seperti ini. Dengan ini dia mernbedakan hudud.

Pasal ketiga: Berkaitan dengan glarat-q7aratq7a, ada

tiga qTarat:

S5mrat Pertama Kesaksian asli berhalangan untuk dilakulon,

baik karena meninggal, si salrsi tidak ada (gaib), sakit, dipenjara, takut

dari pemerintah, maupun Snng lainnSn. Dernikianlah yang dikatakan

oleh Malik, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i.

Sementara itu, diceritakan dari Abi Yusuf dan Muhammad

berkaitan pembolehannya disertai kemampuan atas pemberian

kesaksian asli, sebagai qgps atas riwayat dan khabar-khabar agam.t

lainnya.

Diriwaya&an dari AsySya'bi, bahwa kesaksian tersebut tidak

diterima kecuali saksi asli telah meninggal, karena apabila keduanya

hidup, maka kehadiran keduanya diharapkan, seperti dua orang yang

hadir.

Diriwayatkan dari Ahmad, satna seperti pendapat ini, hanya saja

Al Qadhi menalsr,rilkannya pada kernatian dan segala sesuatu yang

semakna dengannya, berupa kegaiban yang jauh dan sebagainya.

Dimungkinkan pula menakr,rril pendapat Asy-Sya'bi terhadap pendapat

ini, maka hilanglah perbedaan pendapat ini.
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Dalil kami dalam masalah ini adalah: adanya pensyaratan

terjadinln halangan saksi asli unfuk bersaksi, karena apabila sang hakim

memungkinkan unfuk mendengar kesaksian dua saksi asli, maka dia

tidak perlu mencari keadilan dua saksi cabang, dan itu lebih hati-hati

dalam kesaksian, karena pendengarannya dari keduanya (saksi asli)

mengandung ilmu (yakin), sementara mempercayai cabang mengandung

zhan {dugaarr), dan mengamalkan sesuafu dengan hal yang mengandung

ilmu yakin, yang memungkinkan baginya untuk melakukan itu, lebih baik

daripada mengikuti sesuafu yang hangn mengandung zhan.(dugaan).

Kesaksian asli menetapkan hak ifu sendiri, sementara ini menetapkan

kesaksian atasnya. Kesaksian cabang juga memiliki kelemahan, maka

ada dua kemungkinan yang terjadi:

Pertama: Terjadinya kekeliruan dari dua orang saksi asli.

Kedua: Terjadinya kekeliruan dari dua orang saksi cabang.

Ifu menjadi kelernahan dalam kesaksian tersebut.

Oleh karena itu, kesakskrn tersebut tidak dapat dijadikan acuan

untuk menetapkan hudud dan qbhash, sehingga sebaiknya fidak

ditetapkan (dengan kesaksian cabang) kecuali ketika tidak ada dua orang

saksi asli. Tidak sah mengqiyaskannya kepada khabar-khabar agarn,
karena dia diringankan dalam hal tersebut. Oleh karena ihr, dalam

kabar-kabar agama, jumlah, laki{aki, merdeka, dan lafazh, fidak

dijadikan acuan. Sementara itu, karena kebutuhan mernang

memerlukannya berkenaan rnanusia secara umum, berbeda dengan

masalah kita.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: menerima kesaksian

cabang ketika saksi asli berhalangan bukan karena kematian,

sebagaimana dua orang saksi asli meninggal dan meninggalkan dua

orang yang hadir. Sasungguhnya rnendengar kesaksian keduanya

dimungkinkan, dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain.
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Apabila hal ini telah ditetapkan, maka Al Qadhi menyebutkan

bahua ketiadaan yang dis5raratkan unfuk mendengar kesaksian sal$i

cabang adalah apabila si saksi asli berada di suatu tempat 1nng tidak

memungkinkannya unfuk memberikan kesaksian, kemudian kembali

pulang pada hari tersebut. Inilah perkataan Abu Yusuf dan Abu Harnid,

yang mempakan sahabat AsySyafi'i; karena permintaan unfuk

melakukan perialanan seperti ini menyulitkan si saksi.

Allah & berfirman,

e

3,4{'t (;6u1i-{3

"Dan janganlah parulis dan saki saling sulit-menglitkan." lQs.

Al Baqamh 12]r. 282)

Apabila dia fidak dibebankan (dipaksa) untuk hadir, lalu

mendengar kesaksiannya pun berhalangan dilakukan, maka dibutuhkan

mendengar kesaksian cabang.

Abu Al Khaththab berkata: Dianggap sebagai jarak gashar, itu

menurut pendapat Abu Hanifah .{S dan Abu At-Thayyib At-Thaburi200,

disertai dengan perselisihan mereka dalam hal jarak qashar yang harus

berdasarkan aslinya, karena iika ddak maka itu termasuk hukum orang

yang menetap, baik dalam hal rut<hshah (keringanan) maupun lainnya.

Berbeda halnya dengan jarak qasharyang merupakan syarat, dan syarat

ini harus selalu ada dalam hukum. Jika dua orang saksi pendukung telah

bersaksi, maka kesaksian keduanya tidak berlaku sampai telah hadir dua

orang saksi kunci (utama). Selanjutuiln hukum dapat ditetapkan setelah

mendengar kesaksian keduanya, karena hal ifu termasuk menguasakan

200 66, At-Thayyib Thahir bin Abdullah bin Thahir At-Thabari, salah seomng
penyebar madzhab Imam Sgafi'i dan kerabat-kerabahrya.

Dia wafat tahun 450 H.
l.jh. Thabqat,4s5*Syfi'iy1ph (5/12:50).
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yang utama sebelum dilakukan dengan penggantinya, dan hal itu fidak

boleh dilakukan, seperti hulnya omng yang bertayamum.saat masih

mampu mendapatkan air sebelum dia melaksanakan shalat.

Dikarenakan juga jika kehadiran kedua saksi kunci itu telah ada sebelum

dilakukannya kesaksian saksi pendukung, maka hal itu dilarang,

sedangkan jika dia muncul sebelum pelaksanaan hukum, maka

kesaksian darinya dilarang seperti halnya kesaksian orang fasik.

SSamt kdua: harus benar-benar diperhatikan syarat-s5nmt

seorang saksi, baik al adalah(keadilan) maupun gnng lainnya pada setiap

saksi, baik saksi-saksi utama maupun saksi-saksi pendukung, sesuai

dengan pendapat yang telah kami sebutkan sebelumnya, karena hukum

ifu harus berdasarkan dua kesaksian, maka syarat-syarat tersebut harus

ditetapkan pada setiap saksi dari keduanSn, tidak ada perbedaan

pendapat dalam hal ini, dan kita telah mengetahuinya. Jika saksi-saksi

pendukung men-ta'dil saksi-saksi utama, kemudian keduanya bersaksi

tentang keadilan keduanya, maka berdasarkan kesaksian keduanya ifu

dibolehkan tanpa ada perbedaan pendapat, dan kita telah

mengetahuinya. Sedangkan iika keduanya tidak bersaksi tentang

keadilan keduanya, maka itu dibolehkan dan hakim mengambil alih hal

itu. Jika hakim telah mengetahui keadilan keduanya, maka dia harus

menetapkannya, sedangkan jika dia tidak mengetahuinya maka dia

harus mencarinya. Inilah pendapat Imam Syafi'i rg,.

Imam Ats-Tsauri dan Abu Yusuf berkata, "Jika kedua saksi

pendukung tidak men-fa dilkedua saksi utama, maka hakim tidak boleh

mendengarkan kesaksian kedtnnya, karena meninggalkan pen-

ta'dilannya akan menjadikan hakim mgu-mgu dan ini tidak benar,

karena kedua saksi pendukung itu dibolehkan tidak mengetahui hal

tersebut dan mengernbalikannya kepada pencarian atau penelitian

hakim. Keduanya juga dibolehkan untuk tidak mengetahui keadilan dua

saksi utama dan meninggalkannya karena cukup dengan apa yang
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ditetapkan oleh hakim tentang keadilan keduanya. Syarat ini harus terus

berlanjut dan harus ada al adalah pada semua saksi sampai hukumnya

ditetapkan, sebagaimana telah kami sebutkan tentang saksi utama

sebelum pembahasan ini. Jika saksi-saksi utama dan pendukung telah

meninggal dunia, maka tidak ada larangan penetapan hukum. Demikian

pula jika saksi-saksi utama meninggal dunia sebelum saksi-saksi

pendukung menyampaikan kesalsian mereka, maka tidak ada lamngan

penyampaian kesaksian tersebut dan penetapan hukumnya, karena

kernatian mereka merupakan slBrat dalam mendengarkan kesaksian

salsi-saksi pendukung dan penetapan hukumnya, maka hal itu tidak

boleh dilarang. Demikian pula jika mereka gila, karena kegilaan mereka

sama kedudukannya dengan kernatian mereka.

SSnrat kefiga kedua saksi pendukung harus menentukan kedua

saksi utama dan menamakannya.

Ibnu Jarir berkata, 'Uka keduanya mengatakan bahwa dua saksi

utama itu adalah laki-laki, merdeka, dan adil, maka itu dibolehkan.

Namun jika keduanya tidak menamakannya, karena fujuannya adalah

mengetahui sifat bukan bentuk dan ini tidak benar, karena dibolehkan

keduanya dianggap adil menurut kduanya dan dianggap jarh (cacat)

menurut yang lainnya, karena ada kernungkinan saksi-saksi itu telah

men-jarh yang disaksikannya, jika dia tidak mengetahui bentuk

keluanya, maka ifu menjadi keringanan baginya dalam hal kesaksian

tersebut.

Syarat keempat, keduanya harus memperhatikan kesaksian saksi

utama. Dia berkata, nAku bersaksi dengan kesaksianku bahwa aku telah

menyaksikan bagi si fulan atas si fulan seperti ini, atau telah mengakui di

hadapanku seperti ini.u Atau telah mendengar seorang saksi

memperhatikan akhir kesaksian yang disampaikan olehnya, maka orang

yang mendengamya ini dibolehkan bersaksi karena adanya perhatian
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tersebut. Ada kemungkinan dia juga tidak boleh bersaksi kecuali dia

memperhatikannya dengan sendirinya. Ifu pendapat Imam Abu Hanifah.

Imam Ahmad rg berkata, 'Ifu tidak menjadi kesaksian kecuali

dia menyaksikanrnu, sedangkan jika kamu telah mendengarkannya

berbicara maka itu hanyalah pembicaraan."

Para ahli ra'yi dan Abu Ubaid mengatakan bahwa jika dia telah

mendengar seorang saksi bersaksi di hadapan hakim dengan benar, atau

mendengamya bersaksi dengan benar dan mengembalikannya kepada

sebab tertenfu seperti dia berkata: aku bersaksi bahwa bagi si fulan atas

si fulan seribu dari harga barang yang dijual, maka apakah dia dapat

bersaksi dengan itu?

Abu Al Khaththab berkata: Terdapat dua riwayat dalam hal

tersebut.

Al Qadhi telah menyebutkan bahwa dia dapat bersaksi dengan

ifu, menurut madzhab Imam Syafi'i iS, karena dengan kesaksiannya di

hadapan hakim dan penisbatan kebenaran kepada sebabnya itu telah

menghilangkan kemungkinan dan menghapuskan beberapa kesulitan,

maka dibolehkan baginya untuk bersaksi dengan kesaksian tersebut

sebagaimana jika dia telah memperhatikannya.

Riwayat kedua, tidak boleh baginya untuk bersaksi dengan

kesaksian tersebut. Itu pendapat Abu Hanifah dan Abu Ubaid.

Kesaksian atas kesaksian yang lain ifu terdapat makna perwakilan di

dalamnya, maka tidak boleh ma,r,akilkannya tanpa seizinnya,

barangsiapa yang menolong riwayat pertama, maka dia berkata, "orang

ini menyampaikan kesaksiannya bukan merl,rakilkannya, karena dia tidak

bersaksi seperti kesaksiannya, melainkan dia bersaksi sesuai

kesaksiannya."

Sedangkan jika dia berkata, "Aku bersaksi bahwa aku bersaksi atas si

fulan seperti ini," maka itu menjadikan dia boleh bersaksi atas
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kesalsiannya. Ini menurut Abu Ytrsuf, karena makna perkataan ifu

adalah "aku bersaksi atas kesalsiankun.

Abu Hanifah berkata: Tidak dibolehkan kecuali dia berkata,

"Aku bersaksi atas kesaksianku bahwa aku menyaksikan,u karena jika

dia berkata, "Aku bersaksi," berarti dia telah memerintahkanqn dengan

kqsaksian sedang bahwa dia tidak meqBksikannya langsung. Jadi, selain

dari ternpat-tempat ini, fidak dibolehkan baginya untuk befsaksi dengan

kesaksiannya. Kemudian jika dia mendengamya berkata, "Aku bersaksi

bahwp bagi si fulan atas si fulan seribu dirham," maka tidak dibolehkan

baginya unfuk bersalrsi dengan kesaksiannya, karena dia Udak

memperhatikan dan menplsikan kesalsian itu secam langsung, maka

ada kemungkinan dia han3n menlanjikannya dengan hal tersebut, karena

janji itu terkadang disifati dengan keunjiban sebagai maias (sindiran).

Nabi Muhammad $ bersaMa:
t

i';;'r4t
"Janji adalah ubng.ml

201 p6"6ugun oleh Ad-Dailami dabm Musnad Al Fitdaus W111); Ath-
Thabrani dalam Al Awath dan Ash$lnghir; dan Al Haitsami dahm fifiaima'Az-
hmid(4/1661.

Al Haitsami berkata, "Di dalamnya ditambahkan haqp dari riwayat lmam Ali

rS,:

*t'i-tr;.tX
"Nemka hanplah bgl onng Sang fufianfi, ketnudlan menginglcari-'

Beliau mengatakannya sebanpk tisa kali. Di dalamnya terdapat Hamzah bin

Daud, perawi yang telah didhaifkan oleh Ad-Daraquthni.
Disebutkan oleh Al Manawi dalam Faidh Al Qadir (4/3771dari Imam Ali dan

Ibnu Mas'ud 16.

Ibnu Mas'ud cenderung mendhaifkannp
Hafizh Al lraqi juga berkata, "Dalam sanadnya terdapat Jalalah."
Disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Al lhp (2/307).
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Ada kemungkinan maksud "kesaksian" itu adalah mengetahui,

maka bagr yang mendengamya tidak dibolehkan bersaksi dengan

pengetahuannya itu. Kemudian jika dikatakan "bila dia mendengar

seorcng lak-laki berkata, 'Bagi si fulan seribu dirham'," maka dibolehkan

baginSra bersaksi dengan pendengarannln ifu.

Pe$edaan antara kduaryra terdapat dari dua sisi:

Perbma, kesaksian ifu meliputi pengetahuan dan tidak meliputi
pengakuan.

Kdua, pengakuan itu lebih luas jangkauann5ra daripada

kesaksian, yaifu dengan dalil sahnyra pengakuan dalam hal yang malhut
dan tidak diperhatikan jumlah di dalamnya, berbeda halnya dengan

kesaksian, karena pengakuan adalah perkataan seseoftung dengan

sendirinya, dan dia tidak tertuduh atau terpaksa, maka itu menjadi lebih

kuat daripada kesaksian. Oleh karena itu, Udak boleh mendengaikan

kesaksian dalam hak orang yang mengakui dan tidak boteh menetapkan

hukum dengan kesaksiannya tersebut. Kemudian jika seorang saksi

utama berkata, "Aku bersaksi bahwa bagi si fulan atas si fulan seribu,

dan bersaksilah kamu atasnya," maka tidak dibolehkan baginya bersaksi

atas kesaksiannya, karena dia tidak memperhatikan kesaksiannya secara

langsung kemudian dia bersaksi atasnya. Dia juga tidak bersaksi dengan

kebenaran, karena dia tidak mendengar pengakuan atas saksi di atasnya

dan tidak menyaksikan sebabnya.

Pasal: Tata cara pelaksanaan jika di. telah
memperhatikan kesaksian sec.ra langsung

Da harus berkata, "Aku bersalrsi bahvrn fulan bin fulan, aku

telah mengetahuinya dengan mataku sendiri, namanya, nasabnya dan

keadilannya. Dia bersaksi kepadaku bahwa dia bersaksi bahwa bagi si

AI Mughni - [6ss I



fulan bin fulan atas si fulan bin fulan seperti ini dan seperti ifu, atau

bahwa si fulan telah mengaku di hadapanku seperti ini."

Jika dia tidak mengetahui keadilannya, maka dia fidak boleh

menyebutkannya. Jika dia mendengamya bersaksi di hadapan orang

lain, maka dia harus berkata, "Aku bersaksi bahwa si fulan bin fulan, aku

bersaksi dengan kesalrsiannp bahua bagi si fulan bin fulan atas si fulan

bin fulan seperti ini dan seperti ifu."

Jika dia mendengamya bersaksi di hadapan hakim, maka dia

harus berkata, "Aku bersaksi bahwa si fulan bin fulan telah bersaksi atas

si fulan bin fulan di hadapan hakim seperti ini."

Jika dia menisbatkan kebenaran kepada sebabnln, maka dia

harus berkata, "Aku bersaksi bahwa si fulan bin fulan telah berkata,

'Aku bersaksi bahwa si fulan bin fulan atas si fulan bin fulan seperti ini

dan seperti itu, dari sisi seperti ini dan seperti itu." Jika seorang hakim

hendak menuliskan hal tersebut, maka dia harus menuliskannya

sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Pasal: Terdapat perselisihan riwayat dalam hal ryarat
khamis, yaitu laki-laki dalam saksi-saksi pendukung

Diriwayatkan dari Imam Ahmad 4&, "Ifu adalah syarat tidak

dibolehkannya perempuan dalam saksi-saksi pendukung.'

Ini pendapat Imam Malik, Ats-Tsauri, dan Syafi'i 16.

Merela telah menetapkan adanya kesaksian saksi-saksi utama

dengan kesaksian perernpuan bukan adanya kebenamn, hal itu bukanlah

harta dan maksudnya juga bukan harta 5nng sangat diperhatikan oleh

kaum laki-laki, maka itu seperti hukum qishash dan batasan hukuman.

Kedua, perempuan boleh menjadi saksi lika apa yang disalfsikan ifu

harus ditetapkan dengan kesaksian mereka dalam saksi utama.
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*r* kesaksian dua orang perempuan atas kesaksian dua orang

perernpuan lain?" Imam Ahmad menjawab, "lya, yaitu jika bersama

keduanya terdapat seorang saksi lakilaki."

Imam AI Auza'i berkata: Aku mendengar Numair 6i,', 4ut202

membolehkan kesaksian seorang peranpuan atas kesaksian perempuan

lain.

Kesaksian pendukung berguna unfuk menetapkan kebenaran

yang disaksikan oleh saksi-saksi utama, maka kesaksian perempuan

diterima seperti halnya dalam jual-beli, berbeda dalam hukum qishash

dan batasan hukuman, karena sesungguhnya fujuan kesaksiannya ifu

bukanlah menetapkan harta dalam safu keadaan, sedangkan saksi-saksi

utama di dalamnya dibolehkan perempuan, maka dibolehkanlah dua

orang saksi laki-laki bersaksi atas kesaksian seorang saksi laki-laki dan

dua saksi perempuan, yaifu dalam setiap kebenaran yang ditetapkan

dengan kesaksian perempuan bersama kesaksian laki-laki. Ifu menurut

pendapat mayoritas ulama.

Abu Al l(haththab telah menyebutkan riwayat lain yang

melarang hal tersebut, karena adanya kesaksian atas kesaksian yang lain

merupakan kelemahan, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya,

maka tidak dibolehkan perempuan di dalamnya, karena dengan adanya

kesaksian mereka telah menambahkan kelemahan.

Menurut pendapat kami, jika saksi-saksi pendukung menetapkan

kesaksian yang utama, maka ifu telah ditetapkan dan dibenarkan dengan

kesaksian mereka. Sedangkan jika mereka hanya menetapkan

kebenamn itu sendiri, maka ifu pun ditetapkan dan dibenarkan dengan

202 1Lr-uir bin Aus Al Asy'ari rg, seorang hakim di Damaskus. Dia biqah dan
haditnya sedikit. Dia wafat tahun 115 H.

uh. Tahdzi b At-Tahdzi b (10 / 424I
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kesaksian mereka, karena perempuan bersaksi dengan harta atau yang

maksudnp adalah harta, maka ifu ditetapkan dengan kesaksian mereka

(perempuan), sebagaimana jika mereka menyampaikannya di hadapan

hakim, sedangkan apa yang telah disebutkan dari riwayat lain tidak

mempunyai dasar sama sekali.

Pasal: Setiap sal$i dari dua saksi utama dibolehkan

unfuk bersaksi atas saksi pendukung

Dua saksi pendukung juga boleh bersaksi atas dua saksi utama.

Al Qadhi berkata: Pendapat Imam Ahmad tidak bertentangan

dalam hal ini, itu adalah pendapat Syumih, AqrSya'bi, Al Hasan, Ibnu

Syabmmah, Ibnu Abu Laili, At-Tsauri, Ishaq, Al Batti, Al Anbari, dan

Numair bin Aus.

Ishaq berkata, uPara ulama masih tetap mengikuti pendapat ini

sampai datangnya metreka. "

Imam Ahmad berkata, "Seomng saksi atas seorang saksi lain

dibolehkan.'

Para ulama masih tetap menyepakati hal ini dari Syuraih dan

ulama setemsnya, kecuali Abu Hanifah yang telah mengingkarinya.

Abu Abdullah bin Batthah berpendapat, 'Tidak dapat diterima

kesaksian seorang saksi utama kecuali dengan dua saksi pendukung."

Ini pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Imam Syafi'i.

Itu karena kedua sal$i pendukung itu adalah yang menetapkan

kesaksian dua saksi utama, maka kesaksian salah satu dari dua saksi

utama itu fidak dapat ditetapkan dengan kurang dari dua orang saksi,

sebagaimana pengakuan dua omng itu fidak dapat ditetapkan dengan
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kesal$ian dua orang yang hanSra disaksikan oleh safu orang atas salah

safu kedtnnlp.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: telah ditetapkan dengan

dua orang salrsi, kemudian kedua saksi ifu juga telah bersaksi atas apa
yang ditetapkannya, malra ini benar adanya, sebagaimana jika keduanya

bersaksi dengan kebenamn ifu sendiri, karana dua saksi pendukung

merupakan pengganti saksi-saksi utama, maka cukuplah dalam
jumlahnya ifu apa png dicukupkan dalam saksi-saksi utama.

Ifu juga merupakan ijma (kepufusan ulama), sebagaimana

disebutkan oleh Imam Ahmad dan Ishaq.

Dua saksi pendukung ifu tidak menyampaikan selain kebenaran

dari dua saksi utama, maka wajib menerima perkataan salah safunya
seperti halnya ilmu-ilmu agarn, sebab mereka hanya menyampaikan
kesaksian dan bukan kebenaran menunrt mereka sendiri. oleh karena

itu, jika kedua saksi pendukung mengingkari kesaksian ifu, maka
seorang hakim tidak boleh mengenrbalikann5n atau memintanya kernbali
kepada keduanya. Inilah jawaban atas apa yang telah mereka sebutkan.
Jika hal ini telah ditetapkan, maka barangsiapa mengambil pelajamn
bahwa setiap saksi utama mempunyai dua saksi pendukung, maka dua
saksi pendukung dibolehkan bersaksi atas salah satu dari dua saksi
utama. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Imam Malik dan yang lain.

Sementam itu, Imam $nfi'i .g, berkata, ,,Aku telah melihat

mayoritas hakim dan mufti membolehkannya."

Beliau lalu membaginya menjadi dua pendapat:

Pendapat pertiama, menrbolehkann5n.

Pendapat kedua, tidak membolehkann5n sampai jumlah sarrsi-

saksi penduk*g ifu empat oransl, 5raifu unfuk setiap saksi utama dua
oftmgsaksi penduk ng.
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Imam Al Mazini lebih memilih pendapat kedua, karena

barangsiapa telah menetapkan salah safu dari sisi kesaksian, maka dia

tidak dapat menetapkan sisi png lainnla, sebagaimana jika seoEmg

saksi utama bersaksi dengan seoremg saksi, kemudian dia bersaksi lagi

dengan saksi lain atas kesaksian saksi utama yang lainnya.

Dalil kami dalam rnasalah ini adalah: Keduanya telah bersaksi

atas dua perkataan, maka wajib diterima, sebagaimana keduanya

bersaksi dengan dua pengakmn atas dua kebenamn atau dua

pengakuan. Sesungguhnya seorang saksi utama tidak boleh bersaksi

atas saksi pendukung, karena akan lebih cenderung menjadikannya

sebagai pengganti saksi utama dalam kesaksian atas safu kebenamn,

dan ini tidak dibolehkan, karena kesaksian saksi-saksi pendukunglah

yang menetapkan kesaksian saksi utama, dan kesaksian salah safu

mereka bukanlah sisi unfuk kesaksian yang lain.

Menurut Imam S5afi'i rg, "Kebenaran ifu harus ditetapkan

dengan kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan, maka

jumlah saksi-saksi pendukungnya wajib enam orang. Jika kebenaran itu

ditetapkan dengan kesaksian empat oftmg perempuan, maka jumlah

saksisaksi pendukungnya han rs delapan orang."

Jika yang disaksikan itu adalah oremg yang telah betzina, maka

ada lima pendapat:

Pertama, tidak dibolehkan bagi saksi-saksi pend,rkung untuk

menetapkannya.

Kdua, jumlah sal$i-saksi pendukungnya harus enam betas

ofttng, maka setiap empat oiang harus bersaksi atas kesa}sian setiap

salsi*aksi utama.

Ketiga,iumlah saksi€alsi pendukungnya delapan orang.
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Keempt, jumlah saksisaksi pendukungnya harus empat orang,

dan bersaksi atas setiap saksi utama.

Kelima, jumlah saksi-saksi pendukungnya dua oftmg, lnng
bersaksi atas setiap saksi utama

Ifu merupakan ketetapan unfuk batasan hukum zina dengan dua

orang saksi, akan tetapi ketetapan itu sangat jauh.

Pasal: Jika dua oftmg sal$i utama telah bersaksi atas
suafu kebenaran, kemudian dua orang saksi pendukung
bersaksi atas kesaksian saksi utama 5png lain

Dalam kasus tersebut, dibolehkan.

Sementara itu, jika saksi utama dan saksi pendukung telah

bersaksi bersamaan, maka itu telah keluar dari perselisihan pendapat

yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Jika seorang saksi utama telah bersaksi, kemudian dia dan saksi

pendukung bersaksi atas saksi utama yang lain, maka kesaksian

pendukungnya ifu tidak mendatangkan manfaat apa pun. Hukumnya

tersebut adalah hukum jika seorang saksi telah bersaksi atas

kesaksiannya.

1908. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqr berkata,
'Harus bersaksi atas oftmg yang telah didengamSTa

mengakui suatu kebenaran, uralaupun dia fidak berkata
kepada saksinya itu, "Aku bersaksi bahwa...."

Banyak sekali perselisihan riwayat dari Imam Ahmad & dalam

masalah ini.
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Menurut madzhab yang benar adalah yang telah disebutkan oleh

Imam Al Kharqi dan yang dikatakan oleh Imam Asy-sya'bi serta Imam

Syafi'i rg.

Riwayat kedua dari Imarn Ahmad r$ yaitu, "Dia tidak boleh

bersaksi sampai si pengaku berkata kepadanya, 'Bersaksilah

Sebagaimana tidak dibolehkan juga bagnya untuk bersaksi atas

kesaksian seseorang sampai dia memperhatikannya secara langsung dan

orang itu berkata kepadanya, 'Bersaksilah atas kesaksianku'."

Riwayat ketiga dari Imam Ahmad & yaitu, "Jika dia

mendengamya mengaku memiliki piutang, maka dia tidak boleh

bersaksi. Sedangkan jika dia mendengamya mengaku merniliki utang,

maka dia harus bersaksi, karena orang yang mengaku memiliki utang

dapat diketahui jika memang memilftinya, sedangkan orang yang

mengaku memiliki piutang tidak dapat dikatakan demikian, karena bisa

saja seseorang telah berutang kepadanya kemudian dia telah

mengembalikannya."

Riwayat keempat dari Imam Ahmad & yaitu, "Jika dia telah

mendengar sesuatu kemudian dipanggil untuk bersaksi, maka dia

mempunyai pilihan sesuai keinginannya antara bersaksi atau tidak."

Imam Ahmad r$ berkata, "Akan tetapi wajib baginya jika dia

bersaksi, maka dia harus bersaksi jika dipanggil:

@i# ,iyit,iAia""-7;

"Dan janganlah sal*si'saksi ifu enggan (membei ketemngan)

apabila mereka dipanggil...."(Qs. Al Baqarah 12]282)

Imam Ahmad r$ berkata, "Jika mereka dipinta untuk bersaksi'"

Ibnu Abu Musa berkata, "Jika dia mendengar seseorang

mengaku untuk orang lain terhadap suatu kebenaran dan tidak berkata,
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'Bersaksilah unfukku dengan hal itu', sedangkan saksi .ifu telah

mendengamya, maka dia harus bersaksi unfuknya dan berkata, 'Aku

bersaksi bahwa aku telah menghadiri pengakuan si fulan seperti ini'. Dia

tidak boleh berkata, 'Aku bersaksi atas pengakuannya'. Sedangkan lika
dia mendengamya berkata, 'Ahr telah meminta pinjaman dari si fulan,

atau aku telah meminjam dari si fulan', maka tidak boleh baginya untuk

bersaksi dangan hal itu.u

Pendapat yang paling benar adalah yang pertama, karena

seorang saksi harus bersaksi dengan 5nng telah diketahuinya, kemudian

dia mengetahuinya dengan pendengamnnya, maka dibolehkan baginya

unfuk bersaksi dengan pendengamnnya ifu, sebagaimana dibolehkan

juga baginya bersaksi dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilihatrryTa.

Al Qadhi telah menyebutkan bahwa datam hal p'erbuatan-

perbuitan terdapat dua riwayat:

Riwa5at pertama, tidak boleh baginya bersaksi dengan hal itu
sampai orcmg yang disaksikan berkata kepadanya, 'Saksikanlah'. Jika

maksudnya ini semua nracarn perbuatan secara ulnum, maka ini tidak

benar, karena akan lebih cenderung kepada melarang kesaksian dengan

perbuatan secara keseluruhan, sebab seorang pencuri tidak akan berkata

kepada seseorang, 'Saksilah bahwa aku telah mencuri'. Demikian pula

seorang perampok, pezina, pernbunuh, dan pam penjahat lainnya.

Dahulu Abu Bakrah dan para sahabakrya telah bersaksi bahua

Al Mughirah berzina. Umar &, Udak berkata, 'Apakah dia meminta

kalian unfuk bersaksi atau fidak203?" Kemudian tidak ada. seorang

sahabat pun yang berkata demikian, tidak pula sahabat-sahabat lainnya.

Tidak pda dikatakan oleh orang-orang yang bersaksi bahwa Quddarnah
meminum khamer2o4, Umar & juga tidak mengatakannya kepada

203 Tehh disebutkan sebelumnya (no.50, 1336).
204 Tehh disebutkan sebelumnya (no. 14, 1599).
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orang-orang yang bersaksi atas Al Walid bin Uqbah205, sedangkan jika

maksudnya ifu adalah perbuatan-perbuatan yang didasarkan dengan

sama-sama ridha, seperti utang-piutang, pinjam-meminjam, pegadaian,

jual-beli, dan perceraian, maka dibolehkan.

Pasal: Jika dua orang saksi telah menghadiri

perhitungan antara dua orang

Dalam kasus tersebut, dua orang itu disyaratkan tidak

merahasiakan apa pun dari dua saksi tersebut, kemudian dua orang

saksi tersebut bersaksi dengan apa yang telah didengamya dari dua

orang itu, dan hal itu tidak menghilangkan syarat keduanya, karena

seorang saksi harus bersaksi dengan apa yang telah didengamya atau

diketahuinya, yang dapat dia ketahui baik dengah dia menyaksikan

maupun mendengamya. Dua orang saksi itu juga harus bersaksi

terhadap akad-akad dengan menghadirinya, terhadap berbagai

kejahatan atau kriminal dengan menyaksikannya, dan keduanya tidak

membutuhkan penyaksian atau pembuktian. Inilah perkataan Imam hnu

Sirin, Imam Malik, Ats-Tsauri, dan Imam Syafi'i lg,.

Pasal: Hak-hak terbagi meniadi dua ienis

Pertama, hak untuk manusia yang telah ditentukan, seperti hak-

hak harta, menikah, dan akad-akad lainnya. Hukuman-hukuman seperti

qishash, hukuman menuduh zina, dan wakaf untuk seseorang tertenfu.

Jadi, kesaksian dalam hal itu tidak boleh didengarkan kecuali setelah

adanya funfutan, karena kesaksian dalam hal ifu menppakan hak

manusia yang tidak dapat dipenuhi kecuali setelah memintanya dan ada

izinnya, karena kesaksian itu merupakan pengakuan atas suatu funtutan

20s 1.61', disebutkan sebelumn5n (no. 30, 1540).
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atau menjadi buktinya, maka kesaksian itu tidak boleh didahulukan

atasnya.

Kdua, hak unfuk manusia yang tidak ditenfukan, seperti

berinfak untuk kaum fakir dan miskin, unfuk semua umat muslim, unfuk

masjid, unfuk irigasi, untuk pernakaman urnum, atau wasiat unfuk

sesuatu dari hal-hal tersebut dan sejenisnya, ataupun yang merupakan

hak Allah $, seperti batas-batas hukuman yang mumi menjadi hak

Allah $, atau zakat dan kifarat. Jadi, kesaksian dalam hal itu tidak

mernbufuhkan tuntutan, karena hal itu bukanlah hak manrrsia tertentu

yang dia boleh menggugatrya dan harus meminta izin kepadanya.

Oleh karena itu, Abu Bakrah dan para sahabatnya telah bersaksi

terhadap Al Mughirah

Al Jarud dan Abu Hurairah & juga telah bersaksi terhadap

Qudamah bin Mazh'un yang meminum khamer.

Juga telah bersaksi orang-orang yang bersaksi terhadap Al Walid

bin Uqbah yang meminum khamer tanpa mendahulukan adanya

pengakuan, maka kesaksian mereka itu dibolehkan. Oleh karena ifu,

dalam pemberian infak tidak dibufuhkan penerimaan dari seseorang

atau keridhaan darinya. Demikian pula apa-apa yang tidak berhubungan

dengan hak salah seorang gharim (orang yang berutang), seperti

haramnya seorang istri karena adanya thalak, zhihar, atau

memerdekakan budak, maka perhifungan dengan hal itu dibolehkan dan

tidak dibutuhkan pengakuan di dalamnya.

Jika dua orang saksi telah bersaksi atas kemerdekaan budak laki-

laki atau budak perempuan sebagai permulaan, maka hal ifu dapat

ditetapkan, baik orang yang mengnksikannya itu mempercayai keduanya

atas kemerdekaan tersebut maupun tidak. Seperti inilah yang dikatakan
Imam Syaf i 4p,.
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Demikian pula yang dikatakan Imam Abu Hanifah r$ tentang

budak perempuan.

Dia juga berkata tentang budak laki-laki, "Itu fidak dapat

ditetapkan selama budak laki-laki tersebut tidak mempercayainya dan

mengakuinya, karena kemerdekaan itu adalah haknya, maka ifu sama

seperti hak-haknya Yang lain."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: itu merupakan kesaksian

atas kermerdekaan, maka tidak harus mendahulukan adanya pengakuan,

seperti halnya memerdekakan budak perempuan. Berbeda halnya

dengan hak-hak yang lain, karena itu merupakan hak Allah &. Oleh

karena itu, ia tidak membutuhkan adanya penerimaan kemerdekaan.

Dalilnya tersebut adalah budak perempuan, dP? yang telah mereka

sebutkan bahwa itu batal dengan memerdekakan budak perempuan, jika

dikatakan: kemerdekaan budak perempuan berkaitan dengan hammnya

menggaulinya, maka kami katakan: hal ini tidak mempunyai pengaruh,

karena adanya larangan telah mewajibkan keharamannya dan kesaksian

dengan hal itu tidak boleh didengar kecuali setelah adanya pengakuan.

Pasal: Barangsiapa memiliki kesaksian unfuk manusia

Dia tidak dapat terlepas antam mengetahui kesaksian ifu dengan

tidak mengetahuinya. Jika dia mengetahuinya, maka seorang saksi tidak

boleh melaksanakannya sampai kesaksian itu ditanyakan kepadanya,

sebagaimana sabda Nabi Muhamrnad $:
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"Sebaikbaik manusia adalah pda zamanku, kqnudian kaum

5nng datang setelah mereka, kernudian kaum 5ang datang setelah

merel<a. Kentudian datanglah suafu kaum 3ang bemadzar dan tidak

meneptin5a, betsaki dan tidak mqninta kaal<sian, berkhianat dan

tidak dapt diperca5a.'zo5 glR. Al Bukhari)

Ifu karena melaksanakannp itu adalah fugas orang yang

bersaksi unfuknya, maka tidak dapat dipenuhi kecuali dengan ridhanya

seperti hak-haknya yang lain, jika omng yang bersaksi unfuknya itu fidak

mengetahuinya, maka dibolehkan bagr sal$i ifu melaksanakannya

sebelum diminta kepadanya, karena Nabi Muhammad S telah

bersabda:

"t3 
){,rte;. ,jS6$ f ofiaht ;4'&l ol

"Maulah aku beltahukan kepda kalian sebaik-hikryra salrai?

Yaifu gng matnmryilan kmkslarnW sebelun dia ditanSakaneoT.

(HR. Muslim, Abu Daud, dan Malik).

206 Tehh disebutkan sebelumnya (no. 1, bab: Nadzar)
207 HR. Mtslim (pembahasan: Pelunasan utang, 3/79/1.34/l); Abu Daud

(pembahasan: Pelunasan utang, 3/35961i Malik dalam Al Muwaththa' (2/720);
hnu Majah (pembahasan: Pelunasan ubng,2/2364); dan Ahmad dalam Musnad
Ahnad (4/1151 17; 5/792, L931.
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Imam Malik berkata, ulhr

kesaksiannya dan tidak mengetahui

adalah yang

kesaksian yang dimilikinya-

walaupun hadits ini mutlak, akan tetapi penyampaiannya ifu

menenfukan semua gambaran ini sebagai penyatu antara dua hadits,

karena jika dia tidak mengetahui kesaksian itu lalu tidak mau ditanyakan

kepadanya, maka fidak menunjukkan bahwa dia fidak mau

menyampaikannya. Berbeda halnya dengan yang mengetahuinya.u Ini

menurut madzhab Imam SYafi'i rP.

Pasal: Lafazh kesaksian yang harus digunakan ketika

menyampaikannYa

Dia harus berkata, "Aku bersaksi bahwa dia telah mengaku

seperti ini," dan sejenisnya. Sedangkan jika dia berkata, "Aku

mengetahui," atau, "Aku membenarkan dan meyakini," maka itu fidak

dihitung, karena kesaksian lslahadah)adalah mashdar dat', l<ata syhida'

Snsh'hadu-s5ahadarl, sehingga harus ditunjukkan pekerjaan yang berasal

dari kata tersebut, karena di datamnya juga terdapat makna yang tidak

dapat dicapai dalam kata-kata yang lain, yaitu dengan dalil bahwa kata

tersebut digunakan dalam sumpah, kemudian dikatakan "aku bersaksi

karena Allah'.

oleh karena itu, ini disunakan juga dalam al-li'an (kutukan), dan

itu tidak dapat dicapai dari kata 5rang lain. Ini menurut madzhab Imam

Syaf i &, dan aku tidak mengetahui perselisihan pendapat dalam hal

ini.

1909.Masalah: Abu Al Qasim Al l{trar+ berkata,
.Kesaksian al mustakhfi' dibolehkan iika dia orang yang

adil."
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Al mustakhfi' adalah orang yang menyembunyikan diri dari

orang yang menyaksikannya agar dia mendengar pengakuannya dan

tidak mengetahuinya, seperti ontng yang memperjuangkan kebenamn

secara sembunyi-sembunyi dan mengakuinya secara diamdiam,

kernudian menyuruh dua omng salrsi bersembunyi di suatu tempat yang

tidak diketahuinya agar keduanya mendengar pengakuannya, kemudian

keduaryn bersaksi dengan hal itu.

Jadi, menurut riwayat yang shahih, kesaksian keduanya dapat

diterima.

Seperti itulah perkataan Amru 61, 1116208.

Dia juga mengatakan dapat dilakukan terhadap seorang al l<ha'in

(pengl'trianat) dan al fajir (pendusta). 20e

Telah diriwayatkan juga seperti itu dari Syuraih. Itu merupakan
pendapat Imam Syafi'i rg.

Telah diriwayatkan juga riwayat lain dari Imam Ahmad 4p,

bahwa kesaksian tidak boleh didengar. Itu adalah pandapat pilihan Abu
Bakar.dan hnu Abu Musa.

Itu juga diriwayatkan dari Syrraih2lo 6* AsySya'bi.

Allah & berfirman:

208 Amru bin Harits bin Amru Al Makhzumi Al Kufi. Dia memiliki kedekatan
dengan Nabi Muhammad $, dan dilahirkan pada masa Perang Badar. Dikatakan
juga, "Dua tahun sebelum hijrah Nabawi.n Dia rlnfat pada tahun 85H (Al Ishabh,
61941.

20e HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al fuihaqi ll}/2511dan Abdurrazaq dalam
mushannafnya (8/3561dengan lafazh kesalsian N Mustakhfi'diperbolehkan, akan
tetapi itu dilakukan terhadap seotang pengkhianat dan pendusta.

2r0 gp. datam mushannafnya (8/g56l.
Redaksi AMurrazaq yaihr: alu telah mendengar Sy.raih berkata, "Aku tidak

membolehkan kesalsian Al Mustal<hfi' ".

AI Mughni - l6etl



@ws;
'... dan janganlah menani-cari keburukan omng""" 1qt' at

Hujuraat l49l: t2)

Beliau bersabda,

kfll'*41 {.At i *y.bL u
Erarangsiap'r"luh ma4nmpikan ,uu* hadits kemudian dia

berpling, maka ifu adatah analTah''211

Maksudnya, orang yang mendengamya udak boleh

menyebutkan darinya, karena dia telah berpaling'

Imam Malik berkata, "Jika orang yang menyaksikannya ifu dha'if

dan berkhianat, maka kedua saksi itu tidak dapat diterima. Namun iika

tidak demikian maka dapat diterima'"

Dalil kami dalam masalah ini adalah: kedua saksi itu telah

bersaksi dengan apa !/ang telah mereka dengar dengan penuh

keyakinan, maka kesalsian keduanya harus diterima sebagaimana jika

dia mengetahuinYa.

1910.Masalah:AbuAlQasimAlKharqrberkata,
"Jikaseseorangmeninggalduniadanmeninggalkandua
orang anak serta uang dua rafus dirham, kemudian salah

ztt HR. Abu Daud (pembahasan: Adab, 4/48681; HR' At-Tirmidd

(pembahasan, Kebaikai Jan-silat,rahim, 4/7959\; dan Ahmad dahm Musnad

Ahnad (3 /324, 352, 380, 394)'

ffiffifffifl,a, ,,Hadits ha*n,tetapi kami mengetahuinla dari haditshnu

Abu Dzi'b."
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seorang anaknya mengaku bahwa serafus dirhamnya ifu
merupakan utang aphnya kepada orang lain, maka dia
harus membayarkan setengah dari yang ada di tangannyia
dari warisan ayahnya kepada orang yang mengakuinya,
dengan syarat orang yang mengakuinya harus adil.
Kemudian orang tersebut (5png memberikan utang) harus
bersumpah dengan disaksikan anaknya, lalu dia boleh
mengambil serafus dirham. Lalu sisa serafus dirham dibagi
kepada dua orang anaknya.'

Ini adalah masalah tentang pengakuan dari sebagian warisan,

kami telah menyebutkannya pada pembahasan tentang pengakuan.

Akan tetapi, si pengaku dari utang ifu harus mendapatkan sesuai

jumlah warisannya dari utang tersebut.

Warisannya di sini adalah setengah, maka bagiannya adalah

setengah dari utang, yaitu setengah dari semtus (lima puluh), lalu

setengah lainnya dia harus bersaksi unfuk saudaranya. Jika dia omng

yang adil, maka orang yang memberikan utang itu boleh bersumpah

dengan kesaksiannya dan berhak mendapatkan sisanya (seratus), karena

tidak ada kecurigaan dalam hak anak yang mengaku tersebut, sebab

kesaksian ini tidak fangsung mendatangkan manfaat untuk diriqp
sendiri dan mengharuskan membayarkan utang itu karena darurat.

Sedangkan jika orang lain telah bersaksi bersama pannris
pengaku, maka sempumalah kesaksian ifu. Kemudian hukumnya ifu

unfuk orang yang mengaku memberikan utang sesuai dengan kesaksian

keduanya jika keduanya orang yang adil. Keduanya harus

menyampaikan kesaksiannya dengan lafazh kesaksian, karena tidak

cukup dengan lafazh pengakuan dalam kesaksian tersebut, sebagaimana

telah kami sebutkan sebelumnya. Jika pengakuan ifu berasal dari dua

orang ahli waris yang adil, misalnya dia meninggalkan tiga orang anak,
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kemudian dua orang dari mereka mengakui adanya utang dan keduanya

pun bersaksi, maka kesaksian keduanya diterima dan sisa utang itu

harus ditetapkan dari hak anak yang mengingkarinya. Semua hal inilah

yang dikatakan oleh Al Hasan, Asy-Sya'bi, Imam Syafi'i, dan Ibnu Al

Mundzir.

Sedangkan Himad dan para ahli pendapat berkata, "Omng yang

mengakuinya ifu ada dalam bagian oftmg yang mengaku.n

Ifu menurut pendapat AsySya'bi.

Jadi, berdasarkan pendapat ini, tidak boleh diterima kesaksian

orang yang mengakui adanya utang, karena kesaksiannya ifu telah

mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri, yaitu menjafuhkan

sebagian apa yang telah diakuinya dari dirinya, sedangkan pengakuan

adanya wasiat yang keluar dari sepertiga itu sama seperti pengakuan

adanya utang, sebagaimana kami sebutkan sebelumnya.

Jika telah ditetapkan kepada seseorang bahwa seseorang yang

lain berutang dengan bukti yang jelas, maka hal itu tidak dapat melarang

diterimanya kesaksiannya atas orang tersebut dengan utang ataupun

wasiat, ini menurut pendapat kebanyakan ulama kecuali Ibnu Abu laili,
dia berkata: kesaksiannya tidak dapat diterima atas orang yang

memberikan utang yang telah meninggal, maka ada kemungkinan

bahwa dia melarang hal tersebut agar tidak dicampuri oleh orang yang

bersaksi unfuknya dengan adanya utang, yang kemudian orang-orang

yang memberikan utang ifu saling mengambil bagiannya dan rnembagi-

bagikannya dikarenakan kesaksiannya tersebut

Dalil kami dalam masalah ini adalah: itu adalah keadilan yang

tidak diperhatikan, maka kesaksiannlp untuli orang ifu harus diterima

seperti kesaksian orang lain, karena kesaksiannya itu tidak

mendatangkan manfaat unfuk dirinya sendiri dan mengharuskan

membayar utang ifu karena darurat. Akan tetapi, dia membahayakan
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dirinya sendiri dengan kesaksian tersebut, karena orang yang

menyaksikannya ifu mengganggunya dalam hal pemenuhan syarat dan
mengurangi hak yang seharusnya dia peroleh. Jadi, dia lebih dekat

dengan kejujuran dan lebih berhak untuk diterima kesaksiannya.

Sementara itu, apa yang telah kami sebutkan unfuknya tentang
kernungkinan yang ada pada orang lain, tidak menghalangi diterimanya
kesaksiannya tersebut.

1911. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharq, berkata,
"Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan dua
orang anak, dia memiliki hak dengan adanya saksi dan
memiliki utang yang melampaui warisannya, kemudian
kedua ahli warisnya enggan unfuk bersumpah bersama
saksinya, maka orang yang memberikan utang itu tidak
harus bersumpah dengan saksi dari orang yang telah
meninggal ifu dan dia berhak menerima haknya. sedangkan
jika kedua ahli warisnya bersumpah dengan saksi ifu, maka
hukum utang ifu ada dan harus dibayarkan kepada orang
yang memberikannya.'

Maksudnya, jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan
bangkrut atau tidak mempunyai harta, dan dia telah mengaku bahwa
dalam warisannya itu terdapat utangnya kepada orang lain, namun ahli
warisnya mengingkarinya, maka mereka mendatangkan seorang saksi
yang adil, dan mereka bersumpah dengannya, maka ditetapkanrah
bahwa orang yang meninggal tersebut berutang, dan utang-utangnya itu
harus dibayarkan dari warisannya ifu. wasiat-wasiabrya harus
dilaksanakan dari sepertiga, terkecuali ahli warisnya mengizinkan.
sedangkan jika ahli warisnya enggan unfuk bersumpah, maka orang
yang memberikan utang ifu tidak harus bersumpah dengan saksi dari
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mayit tersebut. Inilah yang dikatakan Ishaq, Abu Tsur, dan Imam Spfi'i
.& dalam N Qaul At Jadid(pqdapat yang baru).

Dalam pendapat lama (N Qadiml beliau berkata, "Orang 5nng

memberikan utang itu harus bersumpah, dan dia berhak menerima

haknya."

Itu juga pendapat Imam Malik {S.

Haknya itu berkaitan dengan sumpah tersebut, yaifu dehgan dalil

jika hartanya itu telah ditetapkan, maka haknya itu harus didahulukan

daripada warisan, dan dia harus bersumpah seperti halnSn ahli waris.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: utang itu adalah tanggung

jawab ahli waris, bukan orang yang mernberikan utang, maka tidak

diwajibkan baginya bersumpah sebagaimana jika utangnya itu tidak

melampaui iumlah warisannya.

Dalil bahwa utang itu menjadi tanggungan ahli waris pitu:

dengan sumpahnya itu sudah cukup walaupun untuk oftmg lain, karena

hak orang yang memberikan utang ada dalam tanggungan si mayit, dan

dia sendiri yang berutang. Oleh karena itu, seorang saksi harus bersaksi

bahwa utang itu milik si mayit. Sesungguhnya sumpah gnng diucapkan

ahli waris dengan saksi itu adalah sumpah untuk hal ini, karena menurut

kesepakatan pendapat, orang yang memberikan utang tidak boleh

bersumpah "aku berutang dalam tanggungan orang yang mengakuinya,"

maka dia tidak boleh bersumpah atas utang orang lain yang tidak ada

perbuatannya dalam hal itu, karena Nabi Muhammad $ telah

menjadikan sumpah itu untuk pemiliknya dan tidak diwajibkan kepada

wakilnya ini, sebab dia harus bersumpah atas perbuatannya sendiri. Jika

orang 5rang memberikan utang ifu bersumpah dengan saksi tersebut, lalu

si mayit terbebas dari utangnya, maka utang itu akan dikenrbalikan

kepada ahli warisnya. Sedangkan jika utang itu telah ditetapkan dengan

sumpahnya, maka tidak akan dikembalikan kepada mereka. Demikian
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pula jika mayit ifu telah benrrasiat kepada seseorang, kemudian ahli

warisnya enggan bersumpah, maka omng yang menerima wasiatnya ifu

juga tidak harus bersumpah, sebagaimana kami sebutkan sebelumnya.

Pasal: Jika salah seoriang anak si mayit telah

bersumpah dengan saksinSTa

Hal itu tidak menetapkan utangnya kecuali senilai bagiannya.

Dernikian pula jika ahli waris telah mengaku adanya wasiat dari aSnh

mereka atau pun utang, kemudian mereka mendatangkan saksinya,

maka ifu Udak menetapkan sernua wasiat atau utangnya kecuali dengan

sumpah dari mereka semuanya. Jika hanya sebagian mereka Snng telah

bersumpah, maka utang atau wasiat yang ditetapkan hanSn sejumlah

haknya, dan tidak ada hak ahli waris lain di dalamnya, karena tidak

ditetapkan adanya hak bagi ahli waris tanpa sumpah mereka. Mereka

juga tidak boleh mendapatkan bagian karena sumpah orang lain.

Sedangkan ahli waris yang telah bersumpah harus membayarkan utang

ayahnya sesuai yang telah ditetapkan untuknya. Jika di antara ihli waris

tersebut terdapat anak kecil atau orang idiot, maka huLnln itu harus

drjaga sampai anak kecil itu baligh dan orang idiot itu berakal, karena

tidak mungkin keduanya bersumpah dalam keadaan seperti ifu, dan

tidak mungkin pula walinya yang bersumpah, karena sumpah itu tidak

dapat diwakilkan. Sedangkan jika dalam ahli waris itu terdapat orang

yang buta dan mengerti isyarat, maka dia boleh bersumpah dan berhak

menerima bagiannya. Kemudian jika isyarabrya tidak dapat dimengerti,

maka haknya pun harus ditunda. Sedangkan jika dia mati atau anak

kecil dan orang idiot itu mati, maka ahli waris mereka boleh

menggantikan mereka unfuk bersumpah dan mendapatkan haknya. Jika

orang tua dari keduanya telah meminta ketika keduanya masih hidup

unfuk mengurung orang yang mengaku, sampai anak kecil itu baligh,
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orang gila itu sadar, dan orang buta ifu mengerti isyarat, atau dengan

membenfuk kelompok, maka keduanya fidak wajib memenuhi

permintaan tersebut, karena pengurungan adalah adzab yang tidak

boleh diterima oleh orang yang tidak ditetapkan adanya hak untuknya.

Warisan menjadi hak ahli waris

Dalam peninggalan si mayit telah ditetapkan hak kepernilikan

untuk ahli warisnya, baik dia memiliki utang maupun tidak.

Imam Ahmad 4& yang mengungkap pendapat ini tentang

seseorang png bangkrut atau tidak mempunyai harta, kemudian dia

meninggal dunia, berkata, "Barang yang dijual telah berpindah kepada

ahli waris dan menjadi milik mereka."

Imam Syaf i 4& juga mengatakan demikian.

Imam Abu Hanifah r$ berkata, 'Jika utang itu melampaui

warisannya, maka warisan itu tidak boleh dipindahkan untuk ahli

warisnya. Sedangkan jika tidak melampauinya, maka tidak ada larangan

unfuk memindahkan sesuatu dari warisan tersebut."

Abu Said Al Ushthukhri berkata, "Dilarang dipindahkan dengan

sernua jumlahnya."

Imam Ahmad juga lebih cenderung kepada hal seperti ini,

karena dia telah berkata tentang empat oftmg anak yang ayah mereka

meninggalkan sebuah rumah dan memiliki utang, kemudian salah

seomng anaknya berkata, uAku memberikannya, dan sisakanlah

seperernpafurya untukku. u

Imam Ahmad berkata, "Rumah tersebut untuk orang-oiang yang

memberikan utang, sedangkan anak-anaknya tidak berhak mendapatkan

warisan apa pun sampai mereka melunasi utang ayahn5a."
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Hal itu menunjukkan bahwa menurut pendapatrya warisan

tersebut tidak dipindahkan kepada mereka, karena dia telah melarang

seorang ahli waris unfuk menerima seperempat dengan membayarkan

sejumlah nilainya, karena sesungguhnya utang ifu tidak dapat ditetapkan

menjadi tanggung jawab ahli waris. Jadi, wajib dikaitkan dengan

peninggalan si mayit atau warisannya.

Menurut madzhab yang benar adalah pendapat pertama. Oleh

karena itu, kami katakan: sesungguhnya orang yang memberikan utang

tidak harus bersumpah atas utang si mayit, karena tempat utang ifu

adalah tanggung jawab dan harus dikaitkan dengan warisannya.

Kemudian ahli waris harus memilih antara melunasi utang itu dari

warisan tersebut atau dari yang lain, seperti menggadaikan dan

memanen. Oleh karena ifu, tidak diwajibkan bagi para pemberi utang

untuk menafkahi budak-budak, dan paningkatan nilai warisan itu tidak

menjadi milik mereka, karena tidak akan terlepas untuk dipindahkan

menjadi milik ahli waris, para pemberi utang, atau tetap menjadi milik

mayrt dan tidak untuk siapapun. Jadi, maka penilaian nilai warisan tidak

boleh dipindahkan kepada para pemberi utang, karena jika dipindahkan

kepada mereka maka mereka wajib menafkahi hewan-her,r,ran, dan

peningkatan nilainya menjadi milik mereka tanpa dihitung dari utang

mereka. ndak boleh juga untuk tetap menjadi milik si mayit, karena

masih ada keluarga yang berhak memilikinya. Tidak boleh juga untuk

tidak menjadi milik siapa pun, karena itu adalah harta yang dimiliki dan

harus mempunyai pemilik, karena jika tetap tidak mempunyai pemilik,

maka boleh dimiliki oleh siapa pun yang ingin memilikinya, seperti hal-

halyang boleh dimiliki lainnya.

Jadi, telah ditetapkan bahwa harta warisan itu dipindahkan

menjadi milik ahli warisnya. Oleh karena itu, jika warisan itu bertambah

nilainya, seperti rumahnya semakin mahal, pohon-pohon kurmanya

berbuah, atau her,r,ran temaknya bertambah, maka semua ifu menjadi
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milik ahli waris sendiri tanpa ada hak para pemberi utang di dalamnya,

karena itu adalah peningkatan nilai miliknya, dan sama seperti usaha

perntmen (pemetik hasil). Ada kemungkinan ifu dapat dikaitkan dengan

hak para pemberi utang sebagai peningkatan nilai gadai atau pinjaman.

Bamngsiapa memilih pendapat pertama, maka dia berkata,

"Keterkaitan hak tersebut dengan gadai atau pinjaman adalah benar,

karena ditetapkan berdasarkan pilihan si pemilik dan keridhaannya.

Jadi, dilamng untuk menggunakannln. Sedangkan ini ditetapkan tanpa

keridhaan si pemilik, maka tidak ada lamngan untuk menggunakannya,

dan ifu sama seperti pemanen.n

Sedangkan menurut riwayat gnng lain, peningkatan nil'ii warisan

tersebut hukumnya sama seperti hukum warisan dan apa saja yang

dibutuhkannya dari jaminan keamanannya.

Jika ahli waris telah menggunakan warisan tersebut dengan

menjualnya, menghibahkannya, atau membaginya, maka menurut

riwalnt pertama penggunaan mereka ifu benar jika mereka telah

melunasi utangnya, dan jika belum melunasinya,. -ul<a penggunaan

mereka itu fidak sah, seperti seoftmg fuan yang menggunakan hak

budaknya yang memanen dan belum melunasi utang hasil panennya.

Sedangkan menurut riwalnt lain, penggunaan mereka itu rusak

dikarenakan mereka telah menggunakan apa yang belum menjadi milik

mereka.

Pasal: Jika seorang mayit meninggalkan tiga oftmg

anak dan dua orang a!Eh, kemudian semua anak ifu
mengaku ayah mereka telah mewakafkan rumahnSn kepada

mereka pada mas.r sehatnla, kemudian mereka

membuktikannya dengan mendatangkan seorang saksi, dan

mereka pun bersumpah bersamanln
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Dalam kasus tersebut, rumah ifu menjadi wakaf bagi mereka dan

hilanglah hak kedua ayah tersebut. Namun jika mereka tidak bersumpah

bersamanya dan si mayit tidak memiliki utang atau wasiat, maka kedua

ayahnya itu harus bersumpah, dan secara muflak terdapat bagian unfuk

keduanya. Sedangkan bagian anak-anak itu terganfung kepada

pengakuan mereka, karena pembagiannya dilakukan sesuai pengakuan

mereka.

Jika mayit tersebut berutang atau mevuasiatkan sesuafu, maka

utangnln harus dilunasi atau wasiafurgn harus dilaksanakan, lalu harta

warisan yang tersisa dibagikan berdasarkan pengakuan mereka.

Jika salah seorang dari mLreka telah bersumpah, maka sepertiga

dari rumah ifu menjadi wakaf unfuknya, dan sisanya untuk melunasi

utang. Sedangkan jika lebih mengutamakan rumah ifu sebagai warisan,

maka apa yang diberikan kepada dua anak yang lain itu menjadi wakaf

unfuk keduanya. Akan tetapi, anak yang bersumpah tersebut tidak

mendapat warisan apa pun, karena dia telah mengakui bahwa dia tidak

berhak mendapatkan apa pun selain yang diwakafkan untuknya.

Sedangkan jika semua anak itu bersumpah, maka wakaf itu telah

ditetapkan unfuk mereka sernua, dan wakaf ifu tidak akan terlepas unfuk

benrrutan kepada safu keturunan, kemudian kepada kefurunan

selanjufurya setelah keturunan lBng lainnya, baik untuk selamanya

maupun secara bersamaan.

Jika wakaf ifu secara bemrutan, dan ketiga anaknya ifu telah

meninggal, rnaka wakaf tersebut pindah menjadi milik keturunan

kedtnnya tanpa adanya sumpah, karena kedudukan rumah itu Snng

sebagai wakaf telah ditetapkan dengan dua omng saksi dan sumpah dari

sernua anaknya, sehingga kepindahan hak ifu tidak lagi membutuhkan

bukti atau penjelasan, sebagaimana iika itu ditetapkan dengan dua omng

saksi seperti halnya harta png diwarisi, dernikian pula jika sexnuir
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anaknya meninggal dan wakaf ifu dikernbalikan kepada kaum fakir-

miskin, maka penetapannya ifu tdak lag membufuhkan sumpah

sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya

Jika salah seorang anaknya meninggal, maka bagiannya dari

wakaf tersebut pindah kepada saudara-saudaranya atau kepada orang

yang telah disyaratkan oleh parakaf unhrk berpindah kepadanya tanpa

adanya sumpah yang telah kami sebutkan sebelumnya. Jika kehrrunan

pertama enggan bersumpah, maka kami telah menyebutkdn bahwa

bagran mereka tergantung pada pengakuan mereka sendiri; jika mereka

semuanya meninggal, maka itu menjadi wakaf sesuai dengan yang telah

mereka akui. Bila temyata pengakuan Inereka bahwa ifu sebagai wakaf

unfuk mereka selanjutnya untuk , kemudian anak-anaknya

ifu berkata: lemi bersurnpah dengan sal$i kami agar semua rumah ifu

menjadi wakaf unfuk kami, maka mereka berhak mendapatkann5n,

karena mereka telah memindahkan wakaf dari pewakafnya dan mereka

pun harus menetapkannya seperti keturunan pertama, sedangkan jika

yang bersumpah hanya salah safu anaknya sedang kedua saudaranya

mundur, kemudian anak yang bersumpah itu meninggal, maka ini harus

diperhatikan, jika dia meninggal setelah kematian kedua saudaranya,

maka menurut pendapat pertama bahwa bagiannya itu diberikan kepada

anak-anaknya, sedangkan jika dia meninggal pada waktu kedua

saudaranya masih hidup, maka terdapat tiga pendapat dalam hal

tersebut:

Pendapt pertama, diberikan kepada saudara-saudamn la'

karena tidak ditetapkan hak apa pun bagi keturunan kedua jika.masih

ada salah seorang dari kefurunan pertama.

Pendapt kdua, berpindah kepada anak-anaknya, karena kedua

saudaranya telah menghilangkan hak keduanya dengan kemundumn

mereka, maka keduanyra sama seperti orang yang tidak ada.
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Pendapt ketiga, diberikan kepada 5nng paling dekat dari sisa

ahli waris paurakaf, karena wakaf tidak mungkin diberikan kepada kedua

saudaranSra atau kelompok panaris kedua, sebagaimana telah kami

sebutkan, bahwa wakaf ifu harus diberikan kepada yang paling dekat

dari sisa ahli waris palakaf sampai kedua saudaranya meninggal

kemudian berpindah kepada keturunan kedua.

Pendapat pertama .merupakan pendapat yang paling benar,

karena kedua saudaranya belum menghilangkan hak mereka, melainkan

hanya melarang perdebatan terhadap wakaf ifu. Oleh karena itu, jika

kedua ayahnya telah mengaku kepada keduanya, maka wakaf itu dapat

ditetapkan tanpa adanya sumpah, sedangkan di sini telah adanya

pengakuan dari keturunan kedua, maka wakaf itu harus diberikan

kepada keduanya lantaran telah adanya kesepakatan dari semua pihak

atas wakaf tersebut.

Apabila dikatakan, "Jika keturunan kedua ifu masih anak-anak

kecil dan tidak dapat diterima pengakuan dari mereka,', maka kami
katakan, "Pengakuan ifu telah ada dari orang yang bersumpah, yang

buktinya telah ditetapkan dengan sumpahnya, juga dengan dalil yarig

menetapkan wakaf tersebut, maka kefurunan kedua berhak
mendapatkannya karena bukti itu, sebab dengan itu sudah cukup unfuk
memindahkan wakafnya kepada kedua saudaranya, sebagaimana

dengan ifu juga sudah cukup unfuk memindahkannya kepada keturunan
kedua setelah kedua saudamnya ifu meninggal.

Bukti atas kebenamn hal ini adalah: kami hanya mencukupkan
bukti dalam asal wakaf tersebut, dalam tata caranya, dalam sifakr5ra, dan

dalam urutannya. sedangkan selain hal ini, yang terdapat perselisihan di
dalamnya, harus dicukupkan bukfi di didalamnyra. Kemudian jika
palakaf telah memberikan syarat, bahwa barangsiapa di antam mereka

mati dan meninggalkan il*, maka bagiannya berpindah kepada
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anaknln, maka wakaf itu berpindah kepada anak-anaknSra menurut safu

sisi, karena tidak ada penentang mereka dalam hal itu. Sedangkan lika

dia mati tanpa meninggalkan anak, maka wakaf itu berpindah kepada

dua saudamnya, menurut pendapat yang paling benar, dan terdapat dua

pendapat lain dalam hal ini. Jika wakaf tersebut penjadi hak bersama,

yaitu mereka mengaku bahwa aph mereka telah meunkafkan

kepada anaknln dan cucunya selama masih keturunan, maka

ifu menjadi hak bersama antara sernua keturunan. Dalam keadaan ini,

jika ketiga anakngn itu telah bersumpah dengan saksi mereka dan tidak

ada seomng pun dari anak-anak mereka yang hadir, maka wakaf itu

ditetapkan untuk ketiganya. Sedangkan jika salah seorang dari anak

mereka hadir, maka dia adalah parhrer mereka; bila dia sudah deurasa

maka dia harus bersumpah dan hanrs mendapatkan hdrnya. Namun jika

dia enggan bersumpah, maka bagiannya ifu dianggap sebagai warisan,

yang darinya harus dibayarkan utang-utangnya, dilaksanakan wasiatnya,

dan sisanya unfuk ahli warisnya, karena dia telah mengambil wakaf ifu

secara langsung dari peunkaf tanpa adanya perantara, maka dia sama

seperti salah seorang anaknya. Kemudian jikai dia (parkrer) itu masih

kecil, atau dari salah safu anaknya terdapat anak 5ang ikut serta dalam

wakaf tersebut, atau salah satu anaknya masih kecil, maka harus ditahan

bagiannya dari wakaf tersebut dan tidak boleh diberikan kepada walinya

sampai dia baligh, yang kernudian dia harus bersumpah atau enggan

bersumpah, karena dia telah menerima wakaf tersebut tanpa pemntara.

Apabila dikatakan, "Mengapa dia belum berhak menerimanya

tanpa adanya sumpah, padahal anak-anak yang berhak menerimanya

telah mengakuinya, dan hal itu sudah cukup dengan pengakuan mereka,

sebagaimana jika di tangan mereka terdapat nrmah, lalu mereka

mengakui bahwa anak 5nng masih kecil juga ikut mempunyai hak, maka

apakah itu harus diberikan kepada walinp?'

@ - Al Mughni



Kami katakan, "Perbedaan antara keduanya yaifu: dalam hal

-r"ut yang ada di tangan mereka (anak-anak) itu tidak terdapat

penentang mereka, juga tidak diwajibkan kepada salah seomng dari

mereka unfuk bersumpah. Sedangkan yang meniadi penentang mereka

dalam hal rurnah ifu adalah dua omng agah, para pemilik utang, serta

wasiat, dan mereka har,la dapat mengambil haknya dengan sumpah

mereka, jika mereka ini telah mengakui anak kecil ifu sebagai parbrer

mereka, maka mereka telah mengakuinya seperti salah seomng dari

mereka dan dia tidak dapat mengambil haknya keruali dengan

sumpahnya, sebagaimana salah seoftmg dari mereka juga tidak dapat

mengambil haknya kecuali dengan sumpahnya. Berbeda halnya jika

wakaf tersebut secara benrrutan kepada safu keturunan setelah

kefurunan lainnya, maka tidak seomngpun dari keturunan kedua yang

mempunyai hak bersama mereka. jika anak kecil yang diberi wakaf itu
telah mendapat bagiannln dan dia telah bersumpah, maka itu mutlak

menjadi miliknya, sedangkan jika dia enggan bersumpah, maka ini harus

diperhatikan, jika dia sudah ada pada waktu pengakuan atau sebelum

sumpah mereka, maka bagiannya itu dianggap sebagai warisan,

sebagaimana itu menjadi miliknya jika dia telah baligh dan enggan

bersumpah, sedangkan jika dia ada setelah sumpah mereka dan telah

ditetapkan peningkatan nilai dari wakaf tersebut, maka dia juga berhak

mendapatkan bagiannya, karena wakaf ifu telah ditetapkan pada sernua

rumah dengan sumpah anak-anaknya, maka wakaf ifu udak dapat

dibatalkan dengan penghalangan orrng yang telah ada, terkecuali jika

dia telah mengaku bahwa rumah itu bukan sebagai wakaf dan anak-

anaknSp telah berbohong dalam hal itu, maka bagiannya dari
penghasilan ifu dianggap sebagai warisan, hukumnya adalah hukum
peningkatan nilai warisan, sedangkan iika dia fidak membohongi

mereka, maka bagiannya ifu sebagai wakaf unfukn5n.
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Al Qadhi berkata, 'Jika dia enggan untuk bersrnpah' maka

bagiannya harus dikembalikan kepada ketiga anak peurakaf tersebut.

Tidak boleh dibedakan antara orang Snng ada pada waktu pengaktnn

dengan orang yang ada setelahnln, karena dia tidak boleh menerima

hak apa pun tanpa sumpahnSra. Juga tidak boleh dibatalkan wakaf yang

telah ditetapkan dengan sumpah mereka, png kemudian ditenfukan

pengernbalian bagiannya kepada mereka.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: jika anak kecil itu telah ada

pada wakfu pengakuan dan sumpah mereka, maka dia adalah sekutu

mereka ketika wakaf itu ditetapkan, sehingga tidak boleh mcinetapkan

wakaf unfuk bagiannya tanpa ada dari sumpahnya seperti halnya orcmg

baligh. sedangkan jika dia ada setelah wakaf itu ditetapkan dengan

sumpah mereka, maka merekalah png harus menentukan bagian

unfuknya, dan dia harus mernbenarkan keputusan mereka, maka

mereka tidak boleh mengambil bagiannya sebagaimana jika mereka

telah mernufuskan bagiann5ra itu dengan uilg, karena mereka telah

mengaku tidak berhak mendapatkan lebih dari tiga perempat wakaf

tersebut, sehingga mereka tidak boleh mengambil lebih dari jumlah itu.

Jika anak kecil itu meninggal sebelum dia baligh, maka palarisnya

boleh menggantikan tempattya, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Namun jika salah seorang anaknya png telah baligh itu meninggal

sebelum anak kecil tersebut baligh, maka bagiannya itu harus ditahan,

seperti halnya bagian pamannya yang telah meninggal, hukum di

dalamnya sama seperti hukum dalam bagiannya yang asli.

Al Qadhi berkata, "Jika anak kecil itu telah baligh dan enggan

untuk bersumpah, maka seperempahrya itu ditahan sampai datang

waktu meninggalnya anak png ketiga, kemudian harus dibagikan antara

dua anaknya yang telah baligh dan atrli waris dari mayit tersebut, karena

antara bagian ketiga anak ifu dengan bagiannya dari mayit tersebut

terdapat bagian secara khusus unhrk dua orang baligh gnng masih
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hidup, dan keduanya adalah orang yang berhak mendapatkan wakaf
itu.'

lglz.Masalah: Abu Al Qasim Al Khurq, berkata,
'Barangsiapa telah mengajukan suafu dakrpaan dan
menyebutkan bahwa buktin5Ta itu jauh darinya, kemudian
terdal$ra bersumpah, selanjutnln pendakrua ifu
mendatangkan buldinya, maka dalnpaan itu dapat ditetapkan
dengan bukti tersebut dan sumpah itu tidak dapat
menghilangkan kebenaran.'

Maksud kalimat tersebut yaifu: jika seorang pendakun telah

menyebutkan bahwa buktinya itu jauh darinSn, atau dia tidak mungkin

mendatangkannya, atau dia tidak ingin menunjukkannya, kemudian dia

meminta terdal$ra unfuk bersumpah kepadanya, dan jika dia telah
bersumpah kemudian pendakrua mendatangkan buktinSn, rnaka

dalnpaan itu telah ditetapkan kepadanya. Inilah perkataan Syrmih,
Imam AsySya'bi, Imam Malik, Ats-Tsauri, Imam Laits, Imam S!Efi'i,

Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Ishaq. Telah dikisahkan juga dari
hnu Abu laili dan Daud bahwa buktinya itu tidak perlu didengarkan,

karena sumpah ifu merupakan bukfi dari terdakva, sehingga setelahnya

tidak perlu didengarkan bukti dari pendalnrua, sebagaimana tidak perlu

didengarkan sumpah dari terdakr,rua setelah adanya bukti dari pendakua.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: perkataan Umar bin
Khaththab rg:

t -ruJt Jvtrt', U'Jl fr Vit 
^#t

'Bukfr Sang benar l&k aku sul<ai dartpda sumph 5ang
bohong."
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Bukti ini secara jelas benar, maka kebenarannya ihl

mengharuskan kebohongan sumpah lnng sebelumnya, maka bukti 1nng

benar ini lebih utama, karena dalam setiap keadaan diwajibkan adanln

kebenaran dengan penenfuann5n, dan penentuannya ifu harus dengan

bukti sebagaimana sebelum adanya sumpah. Sedangkan apa yang telah

mereka sebutkan ifu sama sekali tidak benar, karena buk$ ifu adalah

5nng asli sedangkan sumpah itu sebagai penggantinya. oleh karena ifu,

sumpah tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan darurat, pengganti juga

dianggap batal karena adanya kernampuan dari apa yang digantikan

seperti batalnya tayamum karena masih mampu mendapatkan air,

sedangkan yang asli tidak dapat dibatalkan karena adan5ra kemampuan

dari penggantinya. Perbedaan antara buk6 dengan sumpah adalah,

kefika keduanya berkumpul dan keduanya memungkinkan untuk

didengarkan, maka bukti harus didengarkan dan dengannya hukum

ditetapkan, sedangkan sumpah tidak pertu didengarkan dan tidak boleh

ditanyakan.

Pasal: Apabila pendalnra telah meminta untuk

mengunrng terdakrpa, atau- meminta peniamin sampai

datangnln bukti yang jauh itu

Dalam kasus tersebut, hal itu tidak boleh diterima dan dia tidak

boleh memaksa lawannya (terdalwa).

' Pendapat ini diungkapkan oleh Imam Ahmad &, karena

sebelumnya tidak ditetapkan baginya hak untuk mengurung terdakwa

atau meminta penjaminnya, karena pengurungan itu adalah siksaan

(adzab) yang tidak menjadikannya suci atau bebas sebagaimana hakqn.

Juga karena bila hal itu dibolehkan maka setiap orang yang zhalim akan

dapat mengurung siapa saja yang dikehendakinya tanpa ada kebenaran.

Sedangkan jika buktinya itu dekat maka pendalnva boleh menahannya
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satnpai dia mendatangkan buktinya, karena hal ifu menrpakan keadaan

darurat unfuk dilakukan, sebab seandainya dia tidak menahanhya maka

terdakwa itu akan pergi dari majelis hakim, sedangkan bukti tersebut

tidak dapat ditunjukkan kecuali di hadapan hakim, dikarenakan

memungkinkan baginya unfuk mendatangkan pendakwa di hadapan

majelis hakim unfuk menunjukkan buhin5n, maka memungkinkan juga

baginSa untuk menahannya sampai buktingra ifu didatangkan. Berbeda

dengan bukti yang jauh atau yang tidak mungkin didatangkan, karena

kauajibannya unfuk menetap sampai wakfu buktinya ifu datang, maka

hal ifu membufuhkan unfuk mengurung terdakwa atau penjamin yang

menggantikannya padahal itu Udak dibolehkan.

Pasal: Apabila pendalrrrn telah mendatangkan safu
orang saksi, dan sal$i ifu fidak bersumpah dengannyra,
kemudian dia meminta sumpah dari terdalnpa dan dia
bersumpah kepadanya, lalu setelah ifu pendalnm
mendatangkan saksi 57ang lain

Dalam kasus tersebut, sernpumalah buktinya ifu dan hukumnla
harus ditetapkan, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya.

Sedangkan jika pendakua berkata, "Aku mempunyai bukti 3nng
ada sekarang dan aku menginginkan sumpah dari terdakua," kemudian

ditunjul*anlah bukfi tersebut, maka ada dua pendapat:

Pandapt pertama, dia boleh melakukannya dan meminta
sumpah dari lawannyra (terdakvrn), karena dia memiliki hak unfuk
memintanya bersumpah jika buktiryn itu iauh. Demikian 'pula jika

buktinSn itu dekat, dikarenakan iika dia berkata, "Aku ingin

menunjukkan buktiku 5nng dekat,' rnaka dia memiliki hak untuk

memintan5n bersumpah. Dernikian pula jika dia ingin menunjukkannlp.
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Pandapt kdua, dia tidak memiliki hak untuk mernintan5n

bersumpah, karena dalam bukti itu harus terlepas dari sumpah, maka

bukfi ifu tidak dianjurkan ada bersamaan dengan sumpah, karena bukti

adalah yang asli sedangkan sumpah adalah pengganti, maka tidak boleh

disafukan antara yang asli dengan pengganti, seperti haltf tayamum

dengan adanya air. Berbeda halnSp dengan bukti 1ntg jauh, karena

dalam keadaan ifu ia sama seperti halnya sesuatu 5nng tidak ada

disebabkan kelemahannya. Demikian pula bukt yang tdak ingin

pendalntra funjukkan, karena bisa saja dia mendapatkan kesulitan unfuk

mendatangkannya, atau bukti ifu mendapatkan kesulitan unfuk datang,

maka hal itu dibolehkan karena adanya kesulitan, berbed3 halnya

dengan bukti yang ingin pendakwa tunjukkan.

1913.Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqr berkata,

'sumpah yang menjadikan or.rng yang dipinta bersumpah

teirbebas adalah sumpah dengan nama Allah, walaupun lpng
bersumpah ifu orang kafir.'

Maksud kalimat tersebut yaitu'sumpah yang disyariatkan dalam

hak-hak yang menjadikan orang 5nng dipinta bersumpah terbebas

adalah sumpah dengan narn Allah."

Ifu menurut mayoritas ulama, keruali Imam Malik yang lebih

suka bersumpah dengan narna Allah yang tidak ada tuhan kecuali Dia.

Jika seorang hakm meminta bersumpah dengan nalna Allah,

maka dibolehkan.

Imam lbnu Mundzir berkata, "lni yang lebih aku sukai."

Ibnu Abbas {& telah meriwayatkan bahwa Rasulullah &
meminta seseomng unfuk bersumpah, kernudian beliau bersabda,
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$/i;w,U\.

t4 Jir)

tt?::)ry{c'}vt iit v gfl Arr|}
'I{atakanlah, Demi Allah Snng fidak ada tuhan kecuali Dia, tidak

ada ap pun miliknya 3nng ada pdamu'. "(HR. Abu Daud).212

Dalam hadits Umar 16, dikatakan bahwa Umar bersumpah

kepada Ubay & dan berkata:

"Demi Allah yang tidak ada tuhan kecuali Dia, saungguhnSn

kurma ini milikku, di dalamnSa tidak ada apa pun milik Ubay'213.

Imam Syafi'i rS berkata, uJika yang didakwa adalah hukum

qishash, pemerdekaan budak, batasan hukum, atau yang tidak mencapai

nishab, maka sumpahnya harus diperjelas, yaifu bersumpah dengan

nama Allah yang tidak ada tuhan kecuali Dia, Dia mengetahui yang gaib

dan yang nampak, Maha Pengasih dan Maha Penyalnng, Yang

mengetahui rahasia dan yang jelas, Dia yang berfirman dalam hal

sumpah, Dia mengetahui (pandangan) mata lang khianat dan apa Snng
disembunyikan oleh hati'. "

Itu pendapat pilihan Abu Al Khaththab.

Sementara itu, Al Qadhi berkata, "lni hanya dalam sumpah-

sumpah kebaikan dan bukan sebagai syarat."

2L2 y1g. Abu Daud (pembahasan: Petunasan utang, 3/36211dari jatur Atha bin
As-Sa'ib, dari Abu Yahya, dari Ibnu Abbas q, bahwa Nabi Muhammad S
bersaMa....

Samdnya dhaif.
Abu Daud berkata, "Nama Abu Yahya adalah Ziyad, perawi yang tsiqah."
213 TakhrilnSn telah disebutkan $il- 13,2291.
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Dalil kami dalam masalah ini adalah: firman Allah & berikut ini: t

fr;( rL;"\,a( i; r[,:Ai l:,'q.\4,;g
'{ij$i,$;L-e,a;,-* I

"...hendaklah kamu tahan kdua sal<si ifu setelah shalat, agar

keduanSn bersumpah dengan nama Allah iika kamu mSry-mgu, 'Demi

Attah kami frdak akan mangarnbil keuntungan dengw sunph ini,

umlaupun dia karib kembaf...'.'(Qs. Al Maa'idah [5]: 106)

@ r+..,# u. 51l#i fi\ ar*=#
o-.. lalu kduanSa bercumph dengan nalra Nhh, 'Sungguh,

kaaksian kami lebih la5nk diterima dartpda kesaksian kdua saki

itu...'."(Qs.Al Maa'idah [5]: 107)

Allah & berfirman dalam masalah /i?an

<-&r-6\ i dL' iuy p+'6 7;3 i:'iA

'... maka kesaksian masing:masing omng ifu adakh empt kali

bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa saungguhn5n dia termasuk

omng Wng berkata benar. "(Qs. An-Nuur l24l:61

@tut'"i*.fi\r#s
"Mereka bersumph dangan natna Nlah dangan sqala

kaunggahan..."(Qs. Al An'aam [6]: 109)
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Sebagian mufasir berkata, nBamngsiapa telah bersumpah

dengan Allah, maka dia telah bersumpah dengan segala

u**nffir*"-*"d 
gr pernah meminta Rukanah bin AMul Yazid

unfuk bersumpah dalam thalak, kernudian beliau bersabda:

"Deni Allah, kamu tidak mazginginlen kecuali thalak *1u/eu.

Dalam hadits AI Hadhrami dan Al Kindi disebutkan bahwa Nabi

Muhammad $ bersabda:

r6+tr tiy *irf U .}rf

'6,ft,Y iJve la!;. 'Aft7o,

rt*
Ct ,9 ,tl Ntii.iJ6l

ol
gf )l ,i'1

'Apakah kamu mempunjai bukfr?'Dia menjawab, 'Tidak, akan

tetapi aku bersumpah kepadanya, "Demi Allah, dia tidak mengetahui

bahwa itu adalah tanahku yang telah dicuri ayahnya." (HR. Abu

Daud).21s

Utsman r{p berkata kepada hnu Umar r$, "Bersumpahlah

engkau dengan nama Allah bahwa engkau telah menjualnya dan tidak

ada penyakit padanya yang engkau t1gtiahui215, karena dalam nalna

Allah terdapat kecukupan, maka cukuplah dengan nama-Nya itu di

dalam sumpah seperti halnya tempat yang mereka berikan."

./- zra luprilrrru telah disebutkan (no. 9, 12591-
2rs Tak*uilnya telah disebutkan (no. 56, 7f3671.
216 gp. Malik dalam Al Muvnththa(2/4/6731dan Al Baihaqi dalam Sumn Al

hilnqi(5/328).
Disebutkan oleh Abdunazaq dalam musharurafryra (8/162-L62/147 2ll.
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Sedangkan hadits Ibnu Abbas dan Umar & iuga menunjukkan

dibolehkannya meminta sumpah.

Kemudian apa yang telah kami sebutkan menunjukkan

cukupnya sumpah dengan narrn Allah saja, sedangkan apa yang

disebutkan yang lainnya, maka di dalamnSn tidak ada hukum dan q$ns

yang meliputinya.

Apabila hal ini telah ditetapkan, maka sesungguhnya sumpah di

dalam hak seorang muslim ataupun kafir harus dengan nama Allah &,
tidak seorang pun yang boleh bersumpah dengan selain nama-Nya,

sebagaimana firman Allah &, o... lalu bercumpah dengan

nama Allah...."

Juga sabda Nabi Muhammad $:
,'J,

"kmngsiapa betsumph maka hendaknya betsumpah dengan

narna Allah, atau hendaHah 6li6 6li2rn.'217

Pasal: Sumpah dianiurkan dalam hak setiap terdakwa,

baik muslim maupun kafir, baik adil maupun fasik, baik

perempuan maupun laki-laki

Nabi Muhammad S bersaMa:

t'rf
lz/

ta)), og ,yirltt

ilL u'!ilt;" dl
"sumpah ifu bagi ln lulrs2.'218

2171uL1ri;np telah disebutkan (no. 1298,6).
218 Talrtrijnya tetah disebutkan (no. 203, 6).
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Syaqiq meriwayatkan dari Al Asy'at bin Qais, dia berkata:

Afrtara aku dengan seomng Yahudi terdapat suatu tanah, yang dia

mengambil hakku, maka aku mengadukannya kepada Nabi Muhammad

$. Rasulullah S lalu bersaMa kepadaku:

o .o
.LiI>l ,Ui#. Jt"i,y :Lfi v*. 'aif

,,y::'? ht i:it, db.'*1t3'.;tL- (4 
: Lj;

( ry 6 #i ;it1 *",'a'i t'"-iriiL)
'Apakah kamu manpwyai bukb'?'Aku menjawab, 'Tidak.u

Beliau lalu berkata kepada orang Yahudi ifu, "Bersumpahlah. " Orang

Yahudi ifu pun bersumpah, kemudian dia pergr membawa hartaku.

Allah & lalu menurunkan .a5at, 'Se.sunguhn5n omng-omng tang
memperjualbelikan janji Allah dan suntph-sumph mereka dengan

harga murah...l"(Qs. Aali'lmraan l3l:771(HR. Al Bukhari, Abu Daud

dan Ibnu Maja$.2le

Dalam hal hadits Al Hadhmmi aku katakan, "Sesungguhnya dia

seomng lelaki pandusta yang tidak peduli dengan apa yang

disumpahkan kepadanya. "

Dia berkata, 'Tidak ada hakmu dari sumpah tersebut kecuali

21e HR. Al Bukhari (pembahasan: Al l{hushumat 5/2416,2412); Abu Daud
(pembahasan, Sumpah, 3/3243)i lbnu Maiah (pembahasan: Hulnrm, 2/2322);
dan Ahmad dalam Musnad Ahnad (l/379, 4261.
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Terdakura yang bukan muslim

Lgl4.Masalah: Abu At Qasim Al I(harqr berkata,

'Terkecuali terdakura itu seorang Yahudi, maka hanrs

dikatakan kepadanp, 'Katakanlah, "Demi Allah yang telah

menurunkan Kitab Taurat kepada Musa"-' Sedangkan ;ika

dia seorzrng Nasrani, maka harus dikatakan kepadanya,

'Katakanlah, "Demi Allah l,ang telah menurunkan Kitab Injil

kepada Isa".' Sedangkan iika mereka mempunpi tempat-

tempat yang mereka agungkan dan tidak memungkinkan

para pembohong unfuk bersumpah di dalamnya, maka

mereka boleh bersumpah di dalamqp.'

Perkataan Imam Al Kharqr mhimahullah secara jelas

menunjukkan bahwa sumpah tidak dapat dikuatkan kecuali dalam hak

ahli dzimmah. Tidak dapat dikuatkan pula dalam hak umat muslim.

Seperti inilah perkataan Imam Abu Bakar. Alasan penguatannya dalam

hak mereka adalah yang telah diriwayatkan Abu Humirah rg6, dia

berkata: Rasulullah S bersaMa kepada kaum Yahudi:

6 [-; ;";tr'fit'J:;f ,S$ $\,6"^-
;:)U ,ru it)'-fii ,l osy

'Aku meminta katian busumph dengan narna Allah png telah

mqturunl<an Kitab Taumt kepda Mua, frdaklah kalian mqtemukan

dalam Kitab Taurat hukuman abs omng Sang telah berbuat zina?" rlR.
Abu Daud22o).

220 11F.. Abu Daud (pembahasan: Pelunasan utang, 3/%24,21450) dari Flur
Az-Athri.
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Imam Al Kharqi berkata, "Dapat dikuatkan di suatu tempat,

kemudian dia bersumpah di tempat-ternpat yang diagungkannya, lnng
te.rlepas dari kebohongan di dalamn5n, akan tetapi dia fidak

menyebutkan panguatan surrrpah dengan wakfu."

Abu Al Khathab berkata, 'Uika dia telah melihat penguatan

dalam sumpah itu ada dalam lafazh dengan waktu dan tempat, maka dia

boleh melakukannya."

Dia juga berkata, "lmam Ahmad lebih cende,nrng ke pendapat

itu di dalam riwayat Al Maimuni, dan telah menguatkannyra, kemudian

dia menyebutkan penguatan sumpah itu dalam hak seorang Majusi.n

Imam Ahmad berkata, "Lalu dikatakanlah kepadanla,

'Katakanlah, "Demi Allah yang telah menciptakanku dan mernberiku

reze)<i".' Jika dia orang yang menyembah pafung, maka dia harus

bersumpah dengan nama Allah Yang Ba. Jika dia tidak menyembah
Ahh &; karena tidak seorang pun yang boleh bersumpah selain dengan

nann Allah &, sebagaimana saMa Nabi Muhammad $:

'.*),')l Ntr'*H;;
lz/t{); og a

'kmngsiap betsunph, maka hendaHah dia basumph
dengan narna Allah, atau hendaHah diz 6liu-.'221

Redaksi Abu Daud 5raitu, "Telah berkata kepada kami seorang lah-lah dari
MuzagBnah, sedangkan saat itu kami bersama Said bin AI Musayyab...., dari Abu
Humirah 6..

Sanadnya mafi ul l<ar e:a keffi an Al Mazini.
Hadit ini memiliki sghid"lpengatl dari hadits Al Bana bin Azib, dan di

dalamnya terdapat lafazh:

"*rr' 1...piq ,i nY Li;;rix,f ;j *it;Atil,rS ji,j$>
"Apa*an kamu mtsyrik kepda Alkh gng telah menurunkan Kihb Tawat

kepda Mua, apl<ah seprti ini ltafran menemul<an hukuman pairn df dahm
Kbb l<alian....?"HR. Muslim dan Abu Daud.

22l Takhrijnr telah disebutkan (no. 6).
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Menurut hadits ini, jika dia tidak membiasakan ini sebagai

sumpah, maka ifu hanya akan menambahkan dosa dan siksaan baginya.

Mungkin saja siksaannya itu dapat didahulukan, yang akhimya dia

mendapat pelajaraq dari itu, dan png lainnya dapat mengambil i'tibar

darinya. Ini semua bukanlah syarat dalam sumpah, akan tetapi seorang

hakim harus melakukannya jika dia melihatrp.

Satu kelompok ulama yang mengl** bahwa Ahli Kitab harus

diminta bersumpah dengan narna Allah yang Esa, yaifu: Masruq, Abu

Ubaidah bin Abdullah, Atha, Syumih, Al Hasan, Ibrahim bin th'ab bin

Suwar, Malik, Ats-Tsauri, dan Abu Ubaid.

Safu kelompok ularna lain yang rnengatakan bahwa fidak

disyariatkan penguatan zumpah dengan waktu dan tempat dalam hak

seotang muslim, yaitu: Imam Abu Hanifah dan para pengikubrp.

Sernentara itu, Imam Malik dan Imam Syafi'i d$ berkata, 'Dapat

dikuatkan."

Keduanya lalu berselisih pendapat, Imam Malik berkata,

,,seomng muslim di kota Madinah harus bersumpah di atas mimbar

Rasulullah $ dengan cara berdiri. Sedangkan di luar kota Madinah

mereka diminta bersumpah di masjid-masjid yang dipakai shalat

berjamaah, kemudian tidak boleh bersumpah di atas mimbar kecuali

dengan batas nilai yang diharuskan seoftng pencuri dipotong atau lebih,

yaitu tiga dirham."

Imam Syafi'i r$ berkata, "seorang muslim di kota Makkah

diminta bersumpah di antam rukun Yamani dan Maqam Nabi lbmhim.

Sedangkan jika di kota Madinah maka harus di atas mimbar Rasulullah

S. Di setiap negan harus pada mas[id-masjid di atas ' mimbar,

. Abu ubaidah Amir bin Abduxah bin Mas'ud Al Hazli Al Kufi, dikatakan

narnanya adalah panggilanryn. Dia seorang tabi'i yang tsiqah, safu malamnSra

hilang karena seorang pendr.sta, yaitu pada tahun 81 H. Dikatakan iuga tahun 82

H
uh. Tahddb At-Tahddb (5 / 65 / 661.
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sedangkan di Baiful Maqdis harus di padang pasir. Permintaan sumpah

juga dapat dikuatkan dalam wakfu, yaifu setelah shalat Ashar, akan

tetapi tidak dapat dikuatkan dalam harta kecuali dalam nishabnya

ataupun lebih. Dapat dikuatkan juga dalam thalak, pemerdekaan budak,

ketentuan hukum (al hudud, dan hukum qishash."

Ini pendapat pilihan Abu Al Khaththab.

Sementara itu, Ibnu Jarir berkata, "Dapat dikuatkan dalam hal

yang sedikit dan banyak."

Mereka semua menguatkan alasanqn dengan firman Allah &
berikut ini:

$U o,f, & rt Ai gr'a. t'i', ")+/
"... kamu tahan kdua saksi ifu setelah shalat, agar keduarya

bersumpah dengan nama Allah."(Qs. Al Maa'idah [5]: 106)

Maksudnya adalah setelah shalat Ashar.

Telah diriwayatkan juga dari Nabi Muhammad $, bahwa beliau

,tb'JL A

)6t'u;:tk
'Bamngsiapa bersumpah di atas mimbarku ini dengan sunph

Wng berdosa, maka hendaHah dia menyiapkan tempatnln di
n"ru1*u.'222

Jadi, telah ditetapkan bahwa hal itu berkaitan dengan penguatan

sumpah, Imam Malik telah meriwayatkan dan berkata:7-aid bin Tsabit

222 y1g. Abu Daud (pembahasan: Sumpah dan nadar,33/32461; Ibnu Majah
(pembahasan: Hukum, 2/2325, 23261; Malik dalam Al Muwaththa' (2/70n7q;
Ahmad dalam Musnad Ahnad ($/Sa$; Al Hakim 14/296, 2971; dan Al Baihaqi
dalam Sunan N Baihaqi(70/176).

Sanadnya shahih.

bersaMa:

la ,.,ii -, t-r .
I cJ.l9 4.c., L'r1,o*J
J. - , . v-2 -.

,t.

lii €-b
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dan Ibnu Muthi berselisih pendapat dalam sebuah rumah yang ada di

antara keduanya, kemudian mengadukannya kepada Marwan bin Al

Hakam, kemudian Zaid berkata, "Bersumpahlah, dan dia boleh memiliki

tempatku.', Maru.ran menjawab, "Tidak, demi Allah, melainkan Muqathi

mempunyai hak-hak." Taid lalu bersumpah bahwa haknya adalah hak

yang lain, dan dia enggan bersumpah di atas mimbar. Manuan pun

terke1uP23.

Dalil kami dalam masalah ini adalah firman Allah & berikut ini:

'# '#1 'u$i g.qAZ, bYfi ettti

@ r+. iii u 3-6 
"'{r 

i'\ rt& A;*i
'Maka dua orang 3nng lain manggantikan kedudukann5n' gifu

di antara ahli waris yang berhak @ng lebih dekat kepada onng yang

mati, lalu kduanya bersumpah dengan nama Allah' 'Swgguh'

kaal<sian kami lebih layak diterima daripada kesal<sian kdua salsi itu''"

(Qs. Al Maa'idah t5l: 107)

Dia tidak menyebutkan ternpat, waktu, atau tambahan dalam

lafazh.

Nabi Muhammad s iugu pemah merninta Rukanah untuk

bersumpah dalam masalah thalak, selanjutrya beliau bersabda:

v1 Llrl s *ut iJv e;+\vt irijl c ist

.;+ri

223 y1g. Malik dalam Al Muuraththa' (2/72/728\ dan Imam Bukhari dalam

Shahih At Bukhari(pembahasan: Kesaksian, 5/336],'
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'Demi Allah, kamu tidak merzginginl<an kecuali thalak satu?"Dia

menjawab, "Demi Allah, aku tidak menginginkan kecuali thalak sa1u."224

Sumpahnya ifu tidak dikuatkan dengan waktu, tempat, atau

tambahan lafazh. Semua yang telah kami sebutkan sebelumnya juga

demikian.

Umar rg pemah bersumpah kepada Ubay ketika keduanya

menetapkan hukum kepada Zaid tentang tempatnya, dan itu terjadi di

rumah 7oi6.22s Utsman & lalu berkata kepada Ibnu Umar &,
"Bersumpahlah engkau dengan nama Allah, bahwa engkau telah

menjualnya dan tidak ada penyakit padanya yang kamu ketahui?'

Apa yang telah mereka sebutkan ini merupakan penguatan

terhadap kemuflakan dalildalil ini dan perselisihan ijma, karena apa

yang telah kami sebutkan tentang dua l*halifah (Umar dan Utsman S)
serta yang hadir bersama keduanya itu tidak diingkari, sedangkan dia

berada di tempat yang terkenal, maka ifu menjadi ijma. Sedangkan

firman Allah @, "HendaUah kamu tahan kdua saksi itu setelah shalat,

agar keduanya bersumpah," adalah tentang hak Ahli Kitab dalam hal

wasiat di dalam perjalanan. Wasiatnya itu adalah hukum yang di

dalamnya terdapat perselisihan qi5ns dalart beberapa hal, diantaranya

yaitu diterimanya kesaksian Atrli Kitab atas umat muslim, permintaan

sumpah kepada dua orang saksi, dan permintaan sumpah kepada

lawan-lawan dari dua saksi tersebut, yaitu ketika diketahui ada dosa

pada hak keduanya ifu, sedangkan mereka sama sekali tidak

mengetahuinya. Jadi, bagaimana mungkin mereka akan berdalil dengan

hal itu!

Apa yang telah disebutkan, bahwa sumpah umat muslim adalah

mengucapkan sumpah dan tidak mengaitkannya, maka berdalil dengan

224 7.1u1, disebutkan (no. 3).
225 7.1u1, disebutkan (no. 2).
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hal ini lebih baik daripada menggunakan hukum 5nng di dalamnya

terdapat perselisihan qitns dan fidak boleh mengamalkann3n.

Sedangkan hadits-hadits mereka, Udak ada di dalamnya tentang

disyariatkannya sumpah di atas mimbar, melainkan hanya penguatan

sumpa[226 dari orang yang bersumpah di atas mimbar, dan hal ini fidak

menghanrskan unfuk menrintanp bersumpah di atasnya.

Tentang kisah Marvuan, lnng mengejutkan adalah mereka

berdalil dengan kisah itu dan lebih setuju kepada perkataan Marwan

dalam suafu hukum ynng bertentangan dengan pendapat Zaid, padahal

Zaid adalah salah seorang ahli fikih dan hakim di antam para sahabat,

sehingga pendapahrya lebih benar untuk dijadikan dalil daripada

perkataan Marwan. Jika perkataanryra hanya sendiri, maka tidak boleh

dijadikan dalil, sehingga bagaimana mungkin perkataann5n itu dijadikan

dalil, padahal bertentangan dengan ijma para sahabat?

Sedangkan perkataan para ulama dan ahli fikih mereka, bahwa

ijma bertentangan dengan perbuatan Nabi Muhammad # dan

kemutlakan Kitab Suci Al Qur'an, maka hal inilah yang fidak

dibolehkan, akan tetapi 5nng telah disebutkan Imam Al Kharqi adalah

penguatan sumpah dengan waktu dan lafazh dalam hak kafir dzimmi,

karena Nabi Muhammad $ pemah meminta seoremg Yahudi unfuk

bersumpah, "Aku merninta kalian busumph dengan nanla Alah 5nng
telah menurunkan Kibb Taumt kepda Musa. "Allah & j,rgu berfirmant

,MiliU.q.;g
"...hendaHah kanu tahan kdw saki ifu setelah shalat, agar

kduanya basumph.'(Qs. Al Maa'idah [5]: 106)

226 pu6, naskahnya terfulis "dosa.n
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Telah diriwalntkan dari Ka'ab bin Suwar & tentang seorang

Nasmni lnng berkata, "Bawalah dia oleh kalian ke tempat

penyembelihan dan jadikanlah Iniil di sampingnyra serta Taumt di atas

kepalanla."

Imam AsSr-$n'bi berkata tentang seorang Nasrani, 'Bawalah dia

ke tempat baiat.u Dia lalu memintanp bersumpah dengan apa lnng
sehanrsrryn dia disumpah seperti itu.

Sementara ifu, hnu Mtrndzir berkata, "Aku tidak mengetahui

dalil 5nng ma,vajibkan dia diminta bersumpah di suatu tempat seram

mutlak, tidak pula dengan sumpah Snng bukan biasanya kaum mr.rslim

diminta bersumpah. Bagaimanapun juga intinSn adalah udak ada

perbedaan pendapat antara para ulama, bahwa penguatan' sumpah

dengan waktu, tempat, dan lafazh-lafazh itu tidak.diwajibkan."

Akan tetapi Imam Ibnu Ash-Shibagh telah menyebutkan, bahwa

tentang wajibnya pengmtan sumpah dengan tempat terdapat dua

pendapat dari Imam Syafi'i rg, kemudian hnu Al Ash menentangnya

dan berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama, bahwa

di mana saja seorang Hakim meminta terdakwa bersumpah sesuai

pengetahuannya dan wilayah hukumn5n, maka ifu dibolehkan.

Sedangkan di dalam penguatan sumpah dengan tempat itu terdapat

pilihan, maka penguatan tersebut dibolehkan menunrt siapa saja 5Bng

melihatuTya sebagai pilihan dan derni kebaikan."

Pasal: Ibnu Al Mun&ir berkata, "Kami betum pemah
menemukan ulama yang meuniibkan bersumpah dengan Al
Qur'an

Imam Syafi'i d& berkata, nAku telah melihat para ulama

menegaskan sumpah dengan Al Qur'an. Aku juga telah melihat lbnu
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Mazin (seorang hakim di Shana'a, Yaman) telah mengtratkan sumpah

dengan Al Qur'an."
Para sahabatnlra lalu berkata, "Dia menyumpahnya dengan

menghadirkan Al Qur'an, karena Al Qur'an mengandung firman Allah

& da" nama-nama-Nya. Ini mempakan tambahan atas apa ynng

diperintahkan oleh Rasulullah $ dalam hal sumpah. Ini juga telah

dilakukan oletr para Lhulafaunasyidin dan para hakimnlp tanpa adangn

dalildan bukti yang dijadikan sandaran."

Jadi, perbuatan Rasulullah S dan para sahabatrya ini tidak

boleh ditinggalkan karena perbuatan hnu Mazin atau yang lainn5n.

1915.Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqr berkata,
'seorang pemberi utang harus bersumpah atas apa lpng
dimilikinp dengan cara tegas, sedangkan ahli waris harus

bersumpah atas utang si mayit dengan pengetahuannlra."

Makna tegas ini adalah mutlak, yaifu dia bersumpah dengan

nama Allah "dia tidak memiliki utang apa pun kepadaku".

Maksudnya, setiap sumpah harus dilakukan secam tegas dan

mutlak, terkecuali sumpah unfuk menufupi perbuatan orang lain, maka

itu harus dengan menufupi pengetahuannya. Inilah pendapat Imam Abu

Hanifah, Imam Malik, dan Imam $nf i rg.

Sementara ifu, Imam Asyr.Sya'bi dan An-Nal'ha'i berkata,

"Semuanya harus dengan pengetahuannya. "

Ibnu Abu Musa menyebutkan safu riwayat dari Imam Ahmad,

kemudian Imam Ahmad hadits AsySyaibani dari Al

Qasim bin Abdurrahrnan &, dari Nabi Muhammad $, beliau bersaMa,
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t1 JctAi'of gal e d$t rylP*t Y

ot{Ei,
"Janganlah katkn mernbhaSakan manusia datam sumph-

sumph merel<a, gifu mereka harus benumpah atas apa 5nng tidak

mqeka k"61;ri.'227

Itu karena seseorang tidak boleh dibebankan atas apa Sang tidak

dia kaahui.

Ibnu Abu laili berkata, "Semua sumpah harus secara tegas dan

mutlak, sebagaimana dia bersumpah atas perbuatannya sendiri."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: hadits lbnu Abbas rs,

bahwa Nabi Muhammud & pernah merninta seseorang bersumpah,

kemudian beliau bersabda kepadanya:

'6;'alL {v'}U eit v sfl *?t',}
"I{atakanlah, Demi Attuh rynS tidak ada tuhan keaali dia, dia

tidak memiliki hak apa pw kepdamut.azt

Al fuy'at bin Qais juga telah meriwayatkan:

,oT:p;',y >*, ,;:"ry 'U )L:)
O1

,Ji

'u 
f'tf e *; t'?" Jt" 4t iy

Jui

t1**-t

'titrr,frf uL ,.Lt J;t tt :to2rz-.st

227 HR. A6urrazzaq dalam mr_rshannatrrya (8/494/16030).

Sanadnya musal.
228 -Y 

"15, 
disebutkan (no. 1).
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/ / ,/rz t4

dS (lJ^ 3tl

,|1l.r]1 ',6,{,

/.
coJ.l , )z/ - 9z

ga*. 'u "Je
:JU

,t'tl ,iS i.u;- t1 i';

22e Telahdisebutkan (no. 8).

at / /

,Y :Jt

/#,a*<t'w,ii
,,seorang laki-laki dari Kindah dan seorang laki-laki dari

Hadhramaut pemah berselisih, lalu mengadu kepada Nabi $ tentang

tanah di Yaman. Al Hadhrami itu berkata, 'wahai Rasulullah,

sesungguhnya tanahku telah dirampas oleh ayah orang ini, dan itu ada

di tangannya'. Beliau lalu bersabda, Apakah engkau mempunSni bukti?'

Dia menjawab, 'Tidak, akan tetapi aku bersumpah kepadanya, "Demi

Allah, dia tidak mengetahui bahwa itu adalah tanahku yang telah

dirampas oleh ayahnya".' Al Kindi itu pun bersiap-siap untuk

bersumpah." (HR. Abu Daud).229

Nabi Muhammad & tidak mengingkari hal tersebut, sedangkan

apa yang telah mereka sebutkan ifu tidak benar, karena sumpah ifu

memungkinkan baginya untuk mengaitkannya dengan perbuatannya

sendiri dan tidak memungkinkan untuk perbuatan orang lain'

Oleh karena ifu, keduanya berbeda dalam hal sumpah

sebagaimana berbeda pula dalam hal kesaksian, karena sesungguhnya

kesaksian harus dengan yang muflak (yaitu dalam hal yang

memungkinkan kemuflakan di dalamnya, seperti akad-akad), harus

dengan perkiraan (yaitu dalam hal yang tidak memungkinkan

kemutlakan di dalamnya, seperti hak kepemilikan dan nasab), dan harus

dengan menutupi pengetahuannya (yaitu dalam hal yang tidak mungkin

dikaitkan dengan penufupannya, seperti kesaksian bahwa dia tidak

memiliki ahli waris selain si fulan dan fulan).
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Sementam itu, hadits Al Qasim bin Abdurrahman meliputi

sumpah unfuk menufupi perbuatan omng lain.

JilG hal ini telah ditetapkan, rnalo dia hanrs bersumpah atas apa

yang dimilikinya secara tegas, baik penghalangan mdupun penetapan.

Sedangkan apa yang b€rkaitan daryan orang lain, iika itu
adalah penetapan, s€p€rd dh mengalil telah atau

nrenitnl, kenrudim salsi atas hal itu, rnaka dia harus

bersumpah bersama dengan sal$inln secara tegas dan mutlak. Jika

sumpah ifu unfuk menutupi pengetahuannp, seperti dia mengaku telah

berutang, telah mencuri, atau melakukan kejahatan, maka dia harus

bersumpah dengan menufupi pengetahuannya saja. Jika dia bersumpah

unfuknya dengan cara tegas, maka ifu sudah cukup, dan kedudukannp

ifu berarti dia mengetahuinya, sarna seperti seoremg saksi yang bersaksi

tentang iumlah ahli waris dan berkata, "Dia tidak memiliki pewaris lain

selain mereka." Kesaksiannya itu hanrs didengarkan dan kedudukannya

itu berarti dia juga mengetahuinya. Jika dia telah mengaku bahwa budak

laki-lakinya telah berbuat jahat atau berutang, sedangkan budak itu
mengingkarinya, maka sumpahnya ifu harus unfuk menufupi

pengetahuannya, karena ifu adalah sumpah unfuk menutupi perbuatan

orang lain, sehingga sama seperti sumpah seorang poLraris unfuk

menufupi apa yang diwarisi.

Pasal: Ibnu Abu Musa berkata, "Terdapat perselisihan
pendapat Imam Ahmad tentang orang yang menjual sebuah
barang kemudian pembelinyra menunjukan adan3n aib atau
cacat pada barang ifu, alon tetapi si penjual
mengingkarinya. Apakah dia harus bersumpah secara tegas
dan mutlak? Atau bersumpah menurut pengetahuannya?"

Dalam kasus tersebut, terdapat dua riwayat:
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Riwayat pertama: Jika penjual ifu anaknya, maka dia harus

bersumpah bahwa dia sama sekali tidak memegangnln. Kedudukan

sumpah menunrt pengetahuann3n ifu ber:arti sumpah unfuk menufupi

perbuatan oftmg lain, maka hal ifu sama seperti jika dia menuduh budak

laki-lakinya telah berbuat jahat.

Riwayat keduat Jika dia menuduh si penjual telah menjtnl

barang ynng cacat, maka dia mempunyai hak untuk mengembalikannya,

kemudian dia harus bersumpah secara tegas dan muflak sebagaimana

jika sumpah itu adalah ketetapan.

Pasal Barangsiapa diminta bersumpah dan dia jujur

di dalamq;a, atau dituiulon sumpah kepadanp

Dalam kasus tersebut, dia dibolehkan bersumpah dan tidak ada

baginya dosa atau yang lainn3n, karena Allah & telah mensyariatkan

sumpah dan tidak mensyariatkan hal yang haram. Allah & juga telah

memerintahkan Nabi-Nya unfuk bersumpah atas kebenaran pada tiga

ayat di dalam Al Qur'an. Umar r{} juga pemah bersumpah kepada

Ubay atas sebuah pohon kurma, yang kemudian dia berikan kepadanya

dan berkata:

,)Lt u r/61 *'oll;,{;l'n ol,rrr
-tt o ,4 o -olt '
ab, Hbe_f r*

"Aku takut jika aku tidak basumpah maka manusia enggan

untuk basumph atas lak-hak merel<a, kemudian ifu manjadi

5r-u15.'230

230 Tehh disebutkan (no. 2).
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Hanbal berkata, ulya, Abu AMullah pun seperti ini.

Keponakannya datang kepadanln dan berkata, 'Sebelummu aku

mempunyai hak warisan dari ayahku, maka aku memintanya kepadamu

melalui hakim, dan aku memintamu bersumpah'. Kemudian dikatakan

kepada Abu Abdullah, 'Bagaimana menurutmu?' Dia menjawab, 'Aku

akan bersumpah kepadanya jika dia tidak memiliki hak sebelumku, dan

aku tidak ragu-ragu dalam hal itu. Aku juga telah bersumpah kepadanfr,

karena bagaimana mungkin aku tidak bersumpah sedangkan Ibnu Umar

telah bersumpah?" Abu Abdullah lalu bertekad untuk bersumpah, maka

Allah & mencukupkannya dengan sumpah ifu, kemudian anak itu pun

menarik kembali permintaannya tersebut.

Terdapat perselisihan pendapat dalam hal yang pertama:

Satu kaum berkata, "sumpah lebih baik daripada menebus

sumpahnya, karena Umar .g telah bersumpah. Selain ifu, dalam

sumpah terdapat dua manfaat:

Manfaat pertama: Menjaga hartan5n agar tidak hilang, karena
Nabi Muhammad S telah melamng untuk menghilangkannya.23l

Manfaat kedua: Membebaskan saudaranya yang zhalim dari

kezhaliman dan memakan harta yang bukan haknya. Hal ini berasal dari

nasihat'rya dan pertolongannlra dengan menahannya dari kezhaliman,

karena Nabi Muhammad $ telah memerintahkan seseorang unfuk

bersumpah dan mengambil haknya."23z

23r 14u1l disebutkan (no. 77 /195).
232 1Jtr-. Ad-Daraquthni dalam Sunan Ad-Danquthni (4/213);Al Hakim dalam

Musbdmk (4/700) dengarr lafazh: Sesungguhnya Nabi Muhammad $ telah
menjawab sumpah atas seseorang lnng mencari kebenaran. Al Hakim lalu
berkata, "Sanadnln shahih walaupun keduanya tidak meriwayatkannya.." Imam
Adz-Dzahabi berkata, 'Aku tidak mengetahui Muhammad (yaitu Muhammad bin
Masruq) dan aku takut haditsnya batil."

Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan Al Baihaqi(70/7841.
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Para sahabat kami berkata, "Hal yang lebih baik adalah menebus

sumpahnya, karena Utsman lS pemah menebus utangnya dan berkata:

{,};'*L :J6 6$ J:G'o1t i+
o z .lo ! ,'. oly- ?F lJn 

_21

'Aku takut sffin tiba-tiba kanu O"n"** dengan takdir,

kemudian ada 5nng mangatal<an, 'Dia telah : kemudian

disilsa," atau "ini adalah akibat surnpahrya'.'233

Al Khilal telah meriwayatkan dengan sanadnya, bahwa

Hudzaifah telah mengetahui tentang unta yang dicuri darinya, maka dia

mengadukannya kepada seorcmg hakim dari kaum muslim, sehingga ifu

menjadi sumpah atas Hudzaifah. Hakim ifu berkata, "Unfukmu sepuluh

dirham." Hudzaifah menolaknya, maka hakim itu berkata lagi, "Unfukmu

dua puluh dirham." Hudzaifah menolaknya kembali, maka hakim itu

kembali berkata, "Untukmu tiga puluh dirham." Hudzaifah menolaknya

lagi, maka hakim itu berkata lagi, "Untukmu ernpat puluh dirham."

Hudzaifah menjawab, 'Apakah engkau melihatku telah meninggalkan

untaku?" Dia lalu bersumpah dengan nama Allah bahwa unta ifu

miliknya, dan dia tidak pemah menjualnya atau memberikannya.2s4

Sumpah di hadapan hakim terdapat usaha, dia tidak boleh

bersumpah secara tiba-tiba menenfukan kejadian yang akhimya

dinisbatkan kepada kebohongan, bahwa dia telah disiksa karena

sumpahnya yang bohong. Sedangkan dalam hal hilangnya harta

merupakan pahala baginya, karena ini bukan untuk penyernpitan harta,

233 1"61., disebutkan (no.73/M21.
234 Disebutkan oleh Ad-Daraquthni dabm Sunan Ad-Damquthni (4/139/2421

dan Al Baihaqi dalam Sunan Al hilnqi(LO/1791.
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akan tetapi saudaranya gnng riruslim dapat memanfaatkannya di dunia

dan benrtang kepadanya di aL'hirat.

Sedangkan Umar US sesungguhnya takut untuk melakukannya

dan takut manusia meninggalkan sumpah atas hak-hak merela, maka

ini menunjukkan jika bulon karena hal itu niscaya dia tidak akan

bersumpah, dan ini lebih baik.

PasaL Sumpah dusta unfuk merampas harta
saudaranya

Sumpah tersebut mengandung dosa yang sangat besar, dan

Allah & telah mengancamnya dengan siksaan yang sangat pedih:

S 643 i$ 6 ;rfrs $fi *",'o'i4'uit"ot-

i'id) #,i{'r'ii;r+u{i t +$i a{r &{L

'4 +(i -{; ;*Hi{ i iir y,!r

'Saungguhrya orzng-o,zng tang memperjualbelil<an janji Allah

dan sumph-sumpah mqeka dengan harga mumh, mereka ifu frdak

metnperoleh bagian di akhimt, Allah frdak akan menSnp merel<a, tidak

akan mernperhatikan merel<a pda Hari Kiamat, dan tidak akan

men5ttcil<an mereka. Ehgi m*eka adab gng pdih. "(QS.Aali'lmman

l3lz 7T

Al Asy'at bin Qais berkata, nAlpt ini diturunkan ketil€ aku

mernpunlni sebuah surnur di tanah keponakanku. Aku mendatangi

Rasulullah S, lalu beliau bersabda,
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j6 .td; '-btx- t'tt 'i-ij
7, , 7. o / " 

' '/ '

,rb'JLA r-J;) *
4i.,.e.J

z , Jz9z3l-.q+ai\t

ihb r:{'})  lJl

wgr/
aJc

t1:-,

a

) 'olJt ,?t3 zlz

-*s *'fit
lz

otbb

'Buktimu atau sumpahnyai Aku menjawab, 'Dialah yang

bersumpah atasnya'. Rasulullah $ lalu bersabda, Barangskpa telah

bersumpah dan di dalamnSn dia berdusta unfuk merampas harta

seorang muslim, maka da akan befiemu Allah & dalam kadaan Nlah

marah kepadangmi'(HR. Buldrari23s).

Ibnu Mas'ud rg telah meriwaptkan, dan dia berkata: Rasulullah

,6$ bersabda:

Ju k
I

c*

W tbLbL A,
e,
zt
JA

"Bamngsiapa bercumpah dengan sumpah Snng tutahan unfuk

merampas harta seorang muslim, dan di dalamnya dia berdusta, maka

dia akan bqtemu Allah & dalam kadaan Allah mamh kepadangn."

tiR. Muttafaq'Ala rhl.235

235 HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 8/4549, 4550/Fatl) dan Ahmad
dalaim Mus nad Ahma d (5 / 2L2).

236 Tehh disebutkan (no. 13, zl44).
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Nabi Muhammad $ iuga pemah bersaMa dalam hadits seorang

Al Kindi:

1,r ';,id ,tilL rq, $, ;, |-rL u
,t, of los zlt
,f-P oo -*S

'Jika dia telah basunpah atas harta orzng lain unfi*
menakannt/a sffirz, zhalim, mal<a dia akan bertemu Attah l& datam

kadaan AIah berphg darngaeaz.

Itu merupakan hadirc haan shahih.

Telah diriwayatkan juga dalam sebuah hadits:

d>t; ,$tr)kJ"rAr }rjr
"Sumpah palsu akan metnbuat rumah-rumah menj,adi

gqsang.'238

Disunatkan kepada setiap hakim unfuk menakuti terdakwa dari
bahaya sumpah yang dusta, kemudian membacakan kepadangn ayat-
ayat Al Qur'an dan hadits-hadits.

PasaL Barangsiapa didat(ua berutang, sedangkan dia
dalam kesusahan unfuk membayamgn

2371"61, disebutkan (no. 8).
238 Penulis Lubi' Kanz At ummattehh menyebutkannva (16/696,697) dan

mengernbalikannp kepada Abu Al Hasan Haibarnah bin sulaiman bin Haidar
Ath-Tharablusi dalam bagannya dari Wabilah.

Al blagi' adalah bentuk jarnak dari blqa'dan blqa'ah, yaitu tanah gersang
png udak ada apa pun di atasnya. Maksudnya, onng !,ang merakukan r;puh
palsu akan jafuh miskin dan hilang sernua rezeki yang adadi rumahnya.

Ljh. An -Nihasra h (1 /1 53).
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Dalam kasus tersebut, fidak dibolehkan baginya unfuk

bersumpah bahwa dia tidak mempunyai hak untuk membayamya.

Seperti inilah yang dikatakan Imam Al Mazini.

Abu Tsaur juga telah mengatakan kepadanya hal ifu, karena

Allah & berfirrnan:

i;e $f;{si#i5(og
"Dan jika (omng Wng buubng iU dalam kaul<amn,

maka berilah tanggwh sampai dk berkelapngan...." (Qs. Al Baqarah

l2l:2801

Pemberi utang tidak berhak menagihnya dalam keadaan

tersebut, dan orang yang berutang pun tidak wajib mernbayarkan

kepadanya pada waktu itu.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: utang merupakan

tanggungan orarlg yang bemtang dan merupakan haknya atas pemberi

utang. Sedangkan jika dia sudah tidak mempunyai hak atasnya, maka

tidak wajib penangguhan utang itu.

Pasal: Sumpah seorang terdahpa harus sesuai

jawabannla

Jika dia mendakvuanya telah mencuri, menyer;.ra sesuafu, atau

meminjam darinya, maka kita harus melihat jawaban terdalsr,ra, jika dia

berkata, "Aku tidak pemah mencuri darimu, kamu tidak pernah

menyo.r.rakan sesuatu kepadaku, atau kamu tidak pemah meminjamkan

kepadaku," maka dia diharuskan bersumpah atas halitu' Sedangkan jika

dia berkata, "Kamu tidak memiliki hak apa pun kepadaku, atau kamu

tidak berhak meminta apa pun kepadaku, atau kamu tidak berhak atas
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apa yang kamu dakunlon kepadaku,n *+ ifu adalah jawaban yang

benar. Jawaban itu juga tidak dibebankan oleh pencurian, penyewaan,

atau peminjarnan, karena bisa saja dia mencuri darinya, kemudian dia

telah mengembalikannya, akan tetapi jika fiiuaban itu dibebankan, maka

ifu adalah kebohongan. Jika terdah,va itu telah mengakuinya dan

mengaku telah mengernbalikannln, maka pengakuan ifu fidak boleh

diterima. Kemudian jika pendakun memintanya bersumpah, maka

terdals^ra ifu harus bersumpah sesuai yang telah dijawabnya.

Seandainya dia mengaku telah membeli darinya rumah yang ada

di tanganmu, kemudian dia mengingkarinya dan memintanya
bersumpah, maka kita harus melihat jawabannya. Jika dia menjawab

bahwa kamu tidak berhak mernilikinya, rnaka dia harus bersumpah atas

hal itu, sedangkan pembeli tidak diharuskan bersumpah bahwa dia tidak
pemah membelinya, karena dia telah mernbeli rumah ifu darinya, lang
kemudian dia mengembalikann3a. Sedangkan jika dia menjawab bahwa

kamu tidak pemah membelinya dariku, maka dia harus bersumpah atas

hal itu.

Imam Ahmad rg telah berkata tentang seseorang yang telah

mendakwa orang lain, bahwa dia telah menyeurakan kepadanya sesuafu,

kemudian orang ifu mengingkarinya, apakah dia harus bersumpah,
"Kamu tidak pemah menyamkan sesuafu kepadaku?" Imam Ahmad 6
menjawab, 'Uika dia bersumpah, "Kamu tidak merniliki hak apa pun

kepadaku dan tidak ada apa pun milikmu di tanganmu," maka dia telah

menyampaikan hal ifu. Ini menunjukkan bahwa dia fidak harus

bersumpah sesuai jawabanryra, dan kapan pun dia bersumpah "kamu

tidak mernpunSai hak apa pun kepadaku" maka dqngan sumpah ifu dia

telah terbebas.

Pam pengikut madzhab Imam Syafi'i juga memiliki dua pendapat

seperti kedtn pendapat ini.
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Pasal: Tidak ada penuakilan dalam strmpah

Seseomng tidak dapat bersumpah atas nama omng lain. Jika

terdakura rnasih kecil atau gila, malo s€seorang fidak boleh bersumpah

untuknya, melainkan ped<ara ifu difunda sampai anak kecil itu baligh

dan orang gila itu bemkal (waras). Walinp juga tidak boleh bersumpah

unfuknya. Jika seorang a5rah mengakui suafu hak unfuk anaknya, atau

seonmg yang diberi wasiat, atau pengasuh anaknya yang mengakuinln,

kemudian tendahpa mengingkariqp, rnaka perkataan yang benar adalah

perkataan terdakwa disertai dengan sumpahnya. Jika dia mundur, maka

harus diputuskan untukqn. Jika fidak ada yang melihat keputusan itu

dengan pengundurannya dan telah melihat pengembahan sumpah itu

kepada pendakwa, maka walinya tdak boleh bersumpah untuk

keduanya, akan tetapi sumpah itu difunda dan hakim harus menuliskan

laporan pengunduran terdakun. Jika seseorang mengajukan dalnrnan

kepada budak laki-lakiryn, rnalo harus diperhatikan. Jika itu adalah

dal$raan 3nng di dalamnya dapat menerirna perkataan budak ifu atas

dirinya sendiri, seperti hukum qishash, thalak, dan menuduh zina, maka

penyelesaiannya harus kepadanya, bukan kepada fuannya. Jika kami

katakan, "Sesungguhnya telah dislnriatkan sumpah dalam hal ini,u maka

budak itu png harus bersumpah, bukan tuann5n. Jika dia mundur,

maka orang lain tidak boleh bersumpah untuknya. Sedangkan ;ika

dal$Jaan itu tdak dapat menerirna perkataan budak tersebut, seperti

perampasan harta atau kephatan png berkaitan dengan harta, maka

penyelesaiannya harus k"pada tuannla, dan dia hanrs bersumpah,

sedangkan budak itu Udak wajib bersumpah dalam hal tersebut.

Pasal: Apabila seseorang yang diharirskan bersumpah

telah mundur dan berkata, 'Aku mempunpi butd yang

dapat kutunjukkan, atau perhitungan yang telifi aku
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tetapkan agar aku bersumpah sesuai dengan yang aku
ynkini." .

Abu Al Khaththab telah menyebutkan bahwa itu tidak boleh

ditangguhkan, dan jika dia enggan bersumpah, maka dia dianggap

mundur.

Dikatakan juga, "Ifu tidak dianggap pengunduran dan hanya

ditangguhkan sejenak. Sedangkan jika dia berkata, 'Aku tidak mau

bersumpah', atau hanya terdiam dan tidak menyebutkan perkataan apa

pun, maka kita harus memperhatikan dakv,raannya; jika berupa harta

atau uang, maka harus diputuskan pengundurannya, dan sumpah itu

tidak dikembalikan kepada pendahua."

Ihrlah yang disampaikan oleh Imam Ahmad rg.

Imam 'Ahmad juga berkata, "Aku tidak melihat adanya

pengembalian sumpah jika terdakun telah bersumpah, dan jika dia tidak

bersumpah, maka hak itu harus diberikan kepada pendakwa." '

Seperti itu juga yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah.

Sementara itu, Abu Al Khaththab lebih memilih pendapat bahwa

dia boleh mengembalikan sumpah itu kepada pendakwa, dan jika dia

telah mengembalikannya, maka pendalaua ifu harus bersumpah dan

harus dipufuskan sesuai dengan yang telah dia dakwakan.

Al l(hitab juga berkata: Imam Ahmad telah membenarkannya

dan berkata, "ltu tidak jauh berbeda, dia harus bersumpah dan berhak

mendapatkan haknya." Imam Ahmad juga berkata, "ltu adalah pendapat
penduduk Madinah, dan itu telah diriwayatkan dari Imam Ali &.'
Seperti itu pula yang dikatakan oleh Imam Syuraih, Asy-Sya'bi, An-

Nakha'i, Ibnu Sirin, dan Imam Malik, khususnya dalam masirlah harta.

Sementara ifu, Imam Syafi'i &, telah mengatakannya dalam semua
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macarn benfuk dakwaan, sebagaimana diriunyatkan dari Nafi,'dari Ibnu

Umar rg:

e 'dt 3a pi ,lL ilr Jt" 1t'o(
ar +]t

'Nabi Muhammad $ tetah mengernbalikan sumpah'L"ouau

peminta haknya."23e (HR.Ad-Damquthnil *

Ifu karena jika terdakwa mundur, maka akan tampak kejujuran

pendakrua dan kekuatan sisinya, maka disyariatkanlah sumpah di dalam

haknya, seperti halnya terdakrpa sebetum pengundtirannya. Juga seperti

pendakwa jika telah bersaksi satu orang sal$i unfukn5ra, karena

pengunduran ifu terkadang disebabkan kebodohannp pada satu

keadaan dan keengganannya unfuk bersumpah atas apa yang bukan

haknya, atau karena takut terhadap akibat sumpah ifu, atau karena dia

mengetahui kejujurannya dalam pengingkarannya. Jadi, pengunduran

terdakv,ra tidak dapat menenfukan kebenaran pendakwa. Tidak boleh

memutuskan hukum untuk pendalara tanpa adanya bukti. Jika dia

bersumpah, maka sumpahn5n itu menjadi bukti ketika tidak adanya

bukti yang lebih kuat darin5a, sama seperti halnya dalam perdamaian.

Ibnu Abu laili berkata, "Aku tidak akan meninggalkannya

sampai dia mengaku atau bersumpah."

239 p3"6,rLn oleh Ad-Daraquthni dalan Sunan Ad-Danquthni (4/2l3li N
Hakim dabm Mustadrak (4/L0f,l; dan Al Baihaqi dalam Sunan Al &ihaqi
(to/t84l

Al Baihaqi berkata, "sulaiman bin AMurmhman Ad-Dimasyqi haryra sendiri
meriwayatkan sanadnya, dan ini menunjukkan kedha'ifann1n."

Sanadnya dhalfl<arem terdapat Mutnmrnad bin Masruq yang tidak diketahui
identitasnya, serta Ishaq bin Al Furat l;ang ban!,ak diperselisihkan oleh para ulama.
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Dalil kami dalam masalah ini adalah: sabda Nabi Muhammad

$ berikut ini:

,lL u"!ill.-.it.l "f" Lt.,tr\ ,6,
'Al<an tetapi sumph ifu unfuk pihak terdakun'z&.

Jadi, kesimpulan sumpah itu ada pada pihak terdakwa, dan
sabda Nabi Muhammad $ lainnlp:

,& e!ilt;'dt) etit J"^4r
'Bukd itu unfuk pazdalotn dan sumph ifu untuk terddhta'zu.

Jadi, beliau telah menetapkan bahwa jenis sumpah itu pada

pihak terdalnva, sebagaimana telah menetapkan bahwa jenis bukti ifu
pada pihak pendakrua.

Imam Ahmad qS berkata, "hnu Umar rS datang kepada

Utsman nS tentang budak milikn5ra, kenrudian dia berkata kepadangra,

'Bersumpahlah bahwa kamu tidak pemah menjualnya, sedangkan ada

cacat padanya yang sudah kamu ketahui'. Ibnu Umar r{g ternSnta

enggan unfuk bersumpah, maka dia mengernbalikan budak itu kepada
Utsman ,& dan tidak mengenrbalikan sumpah kepada pendalnranln,

karena sumpah ifu adalah bukti dalam dakuaan Snng bentuknya harta,

malo diputuskan hukum di dalamnSn dengan pengundumnnlB,

sebagaimana jika telah meninggal seseorang yang tidak mempunlni
pa,rraris, kemudian Imam telah menenrukan dalam catatannya dia

mempunlni piutang pada orang lain, kernudian dia meminta piutangnf
dan orang ifu mengingkarinlp, kernudian dia menrinta omng itu

2ao 1"61l disebutkan (no.6,2lll.
24r 1"61', disebutkan (no. 6, 123).
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bersumpah namun dia tidak mau melakukannp, maka tidak ada

perbedaan pendapat bahwa sumpah itu tidak dapat dikembalikan.

Para pengikut ma&hab lrnam q/afi'i iuga telah menyebutkan

masalah ini, bahwa tidak boleh diputuskan dengan pengunduran,

menumt salah safu pendapat, sedangkan menurut pendapat lain,

terdakrpa harus ditahan sampai dia mengaku dan bersumpah. Demikian

pula jika seseorang telah mendakwa orang 5rang meninggal, bahwa dia

telah berwasiat kepadanya unfuk memisatrkan sepertiga warisannya,

kernudian para ahli waris mengingkarinya dan mereka muhdur dari

bersumpah, maka merekalah yang memenangkan dakwaan ifu

Penentangan lbnu Umar r$ dalam kisah yang telah kami

sebutkan menunjukkan kedha'ifan berita ifu, karena dia fidak

mengembalikan sumpah kepada pendals,vanya. Utsman .$ juga tidak

mengembalikannya, maka berdasarkan hal ini, jika terdakwa mundur

dari sumpah, maka hakim harus berkata kepadanya, "Jika kamu telah

bersumpah dan jika tidak, maka aku pufuskan bagimu sepertiga." Ifu

jika dia telah bersumpah, dan jika tidak maka diputuskanlah baginya.

Sedangkan menurut pendapat lain, hakim harus berkata kepadanya,

"Kamu boleh mengembalikan sumpah kepada pendakwa." Jika dia

mengembalikannya dan pendalnra itu bersumpah, maka kepufusannya

unfuk pendakv,ra tersebut. Sedangkan jika pendal$/a itu muhdur dari

sumpah, maka harus ditanyakan sebab pengundurannya; jika dia

berkata, "Aku mempunyai bukti yang dapat aku funjuL:len, atau

perhitungan yang telah aku tetapkan agar aku bersumpah sesuai dengan

yang aku yakini," maka keputusan hukum harus ditangguhkan.

Kemudian jika pendakr,va itu berkata, "Aku tidak mau bersumpah,"

maka hilanglah haknya dari bersumpah. Jika dia berusaha bersumpah

dalam sidang ifu setelah perkataannya tadi, maka sumpahnya tidak

boleh didengarkan sampai dia kernbali pada sidang selanjuhrya.
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Jika ditanyakan, "S@rang terdals ra iika tidak mau bersumpah,

kernudian dia mengusahakannya, maka harus didengar sumpah darinya,

lantas mengapa di sini kalian melamng unfuk mendengarkan sumpah

pendakv,ra?"

Kami menjawab, "Sumpah itu pada hak terdakrrn. Itulah

asalnya, dan kapan saja dia dapat melakukannya atau

mengusahakannya, maka wajib ditedma sumpahnln, dan perjalanan

kepada sumpah ifu sarna seperti hal-hal yang diganti, yang disertai

pengganti-penggantinSn. Sedangkan sumpah pendakwa adalah

pengganti, sehingga jika dia tidak dapat melakukannya maka haknya

tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dan hilanglah hakn5n dari

sumpah ifu disebabkan kelemahannya. Akan tetapi jika dia telah

bersumpah dan telah dipufuskan unhrknln, kernudian terdalspa datang

kembali dan berusaha bersumpah, maka tidak boleh didengarkan

darinya. Demikian pula jika dia mengusahakannya setelah diputuskan

pengundurannya, maka tidak boleh didengarkan, karena hukum telah

selesai, dan tidak dapat dibatalkan sebagaimana jika dia baru

menunjukkan bukti.

Sedangkan dalnpaan yang benfuknya selain harta atau lnng
maksudnya bukan harta, rnaka fidak dapat dipufuskan dengan

pengunduran

Imam Ahmad 4il telah menyampaikannln dalam rnasalah

hukum qishash.

Juga telah disampaikan dariqla tentang seseorang Snng telah

mendalsua orang lain telah berzina dan berkata,-"Mintalah mereka

bersumpah.n JilG dia menlaunb,-nAku tidak mau bersumpah dan alen

mernbuktikannya.'

Imam Abu Bakar b€rkata, "lni pendapat larna, sedangkan

menunrt madzhab, udak boleh diputuskan apa pun dalam hal itu dengan
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pengundumn, karena tidak ada perbedaan antara hukum qishash pada

yang asli dengan yang cabang."

Seperti itulah yang dikatakan oleh Abu Yusuf dan Muhammad.

Sementara ifu, Imam Abu Hanifah berkata, nBoleh diputuskan

dengan pengunduran dalam hukum qishashselain pada yang asli."

Imam Ahrnad & juga berpendapat seperti itu.

Sedangkan hukum qishash pertama adalah yang menurut

madzhab, karena ini merupakan salah safu macam qishash yarry

kemudian menjadi ma@rn lnng lain. Berdasarkan hal ini, apa yang

harus dilakukan dalam hal itu terdapat dua pendapat: pendapat

pertiama, jalannya harus dikosongkan, karena tidak ada dalil 5nng

menetapkannya, maka manfaat disyariatkannyra sumpah itu adalah

penghalangan dan pencegahan. Pendapat kedua, dia harus ditahan

sampai dia mengaku dan bersumpah, asal dari dua pendapat itu adalah

jika seorang perempuan (istui)telah mundur dari li'an.

Pasal: Apabila dia telah bersumpah kemudian berkata,
'[ns1n Allah Ta'ala."

Dalam kasus tersebut, sumpah dikernbalikan kepadanyra, karena

adanln pengecualian telah menghilangkan hukum sumpah. Demikian

pula jika dia menghubungkan sumpahnya dengan syarat atau ucapan

yang tidak dimengerti. Sedangkan jika dia telah bersumpah sebelum

diminta bersumpah oleh hakim, maka sumpah itu dikembalikan

kepadanya dan tidak dianggap apa yang telah disumpahkannya itu

sebelum dia diminta bersumpah. Denrihan pula jika hakim memintanln

bersumpah sebelum pendakr,rla itu menanyakan permintaan sumpahnya,

juga tidak dianggap.
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PasaL Apabila dia mendarnpa seseorirng berutang atau
memiliki hak kepadanya, kemudian orang itu berkata,
"Kamu telah membebaskanku dari utang ifu, atau kamu
telah menerima hak ifu dariku-,.

Dalam kasus tersebut, perkataan yang benar adalah perkataan
omng yang mengingkari pembebasan utang dan penerimaan hak
tersebut disertai sumpahnya. cukup busi"yu bersumpah dengan nama
Allah bahwa hak ini (dia harus menamakannSa sampai hak itu diketahui)
"Kamu belum membebaskan tanggunganmu dari utang ifu dan tidak
pula apa pun darinya, atau kamu berum mernbebaskan tanggunganmu
dari hak ifu dan tidak pula sesuatu apa pun dari'nya."

Sedangkan jika dia mengaku terah merunasinya atau
membebaskannya dari sisi yang diketahui, maka dia harus bersumpah
menunrt sisi tersebut saja, dan ifu sudah cukup baginya.

Pasal: Hak-hak ifu terbagi menjadi dua macam:
Pertama: Hak anak adam (manusia)

Kedua : Hak Allah &
Hak manusia dibagi menjadi dua jenis:

Pertama: Hak yang benrpa harta atau yang maksudn5a ifu
harta, maka di dalamnyra terah disyadatkan sumpah tanpa ada
perselisihan pendapat antar ulama. JilG pendakwa tidak mempunyai
bukt, maka teidakwa harus bersumpah, kemudian dia terbebas dari
dalnuaannya. Hal ini telah ditetapkan dalam kisah Al Hadhrami dan Al
Kindi yang berselisih dalam sebidang tanah. Juga dalam ke,muman
saMa Nabi Muhammad $ berikut ini:

,lL e!ill ,rL'Jytrt,F,
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uAkan tetapi sumph ifu unfuk 1qdbkwa-'242

Kedua, Hak manusia yang bentuknya bukan harta dan

malsudnya juga bukan harta, yaitu sernua yang tidak dapat ditetapkan

kecuali dengan dua orang salrsi, seperti hukum qishash, hukuman

menuduh zina, nikah, thalak, ruiuk, pemerdekaan bUdak, nasab, atau

keturunan, pengangkatan anak,. pawatian, dan perbudakan. Dalam hal

itu terdapat dua riwaSnt:

Pertama: Terdalcrpa fidak diminta bersumpah dan fidak

diajukan sumpah kepadanya.

Imam Ahmad aP berkata, "Sejak dahulu aku belum mendengar

para ulama membolehkan sumpah keqnli dalam harta-harta ian akad-

akad."

Ini pendapat Imam Malik l$.

seperti itu pula pendapat Imam Abu Hanifah r$, akan tetapi dia

berkata, "Tidak boleh dimintai sumpah dalam pemikahan dan apa-apa

yang berkaitan dengann5n dari pengakuan rujuk dan pernulangan dalam

sumpah /a'. Tidak pula dalam perbudakan dan hal-hal yang berkaitan

dengannya dari pengangkatan anak, perwalian, dan nasab, karena hal-

hal ini tidak dapat dimasuki pengganti. Akan tetapi sumpah itu boleh

diajukan dalam hal yang dapat dimasuki pengganti, karena

sesungguhnya terdakv,ra mempunSni pilihan antara bersumpah dengan

menerima dalr,,,aannya, karena hal-hal ini tidak dapat ditetapkan kecuali

dengan dua orang saksi laki-laki, rnaka tidak boleh diajukan sumpah di

dalamnya seperti halnya hukuman-hukuman (hudud.'

Kedua: Boleh diminta bersumpah dalam masalah thalak,

qishash, dan fuduhan zina.

242Telah disebutkan (no. 6, 133).
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Imam Al Kharqi berkata, "Jika seorang suami berkata, 'Aku
memintamu ruiuk', kemudian istrinya menjawab, 'Masa iddahku telah
selesai sebelum permintaan mjukmu', maka perkataan yang benar
adalah perkataan istrinya disertai sumpahnya. Jika keduanya berselisih
dalam hal telah lar.rat empat bulan, maka perkataan yang benar adalah
perkataan suaminya disertai sumpahnya. Dari hal ini keluarlah pendapat
bahwa boleh dimintai sumpah dalam setiap hak anak adam. Ini
pendapat Imam Syafi'i rgg, Abu yusuf, dan Muhammad, seliagaimana
sabda Nabi Muhammad $ berikut ini:

u6r eX?

'sandainjm manusia diberi kebebasan atas dakqman4akwaan
mereka, niscaya satu kaum al<an mendakura darah-darah kaum lain dan
harta-harta mereka, akan tetapi sumpah ifu unfuk terdakwa.,e4s (HR.
Muslim)

Hadits ini berlaku secara urnurn daram semua jenis terdakwa,
akan tetapi ifu lebih jelas dalarn dakrpaan damh-darah, karena telah
disebutkan dalam dakr,raan yang disertai keumuman hadits-hadits, sebab
dakuraan ifu adalah dals /aan png dibenarkan dalam hak manusia,
maka di dalamnya terdal$/a dibolehkan bersumpah seperti dalam
dakvuaan harta.

Hak-hak Allah & Ada dua jenis:

Pertama, hudud (hukuman-hukuman), tidak disyariatkan
zumpah di dalamnya. Kami fidak mengetahui adanya perbedaan
pendapat dalam hal ini. Jika dia terah mengakui, kemudian
membatalkan pengakuanngn, maka harus diterima, dan dia terbebas

'dt'"#rdttf,

243 Telah disebutkan (no. 6, 133).
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tanpa diharuskan bersumpah. Akan tetapi yang lebih utama adalah tidak

dimintai sumpah disertai dengan tidak adanya pengakuan, karena

disunnahkan unfuk menutupi hal itu, dan dianjurkan kepada si pengaku

untuk membatalkan pengakuannyra, juga kepada saksisaksi untuk

meninggalkan kesaksiannya dan menufupinya-

Nabi Muhammad & p"mah bersabda kepada Hazzal dalam

kisah Ma'iz:

U(;
"Wahai Hazzal, sandain5a kanu menufupin5n dangan

pakaianmu, nisca5n ifu lebk bik bagimu.'o'u

Jadi, tidak disynriatkan sumpah di dalamnya.

Kedua, hak-hak harta, seperti dakwaan pengumpul zakat

kepada pemilik harta bahwa haulnya telah berlalu dan telah sempuma

nishabnya.

Imam Ahmad & berkata, "Perkataan yang benar adalah

perkataan pemilik harta tanpa harus bersumpah. Orang-orang pun tidak

boleh dimintai sumpah atas sedekah-sedekah mereka."

Imam Syafi'i r$, Abu Yusuf, dan Muhammad berkata, "Boleh

dimintai sumpah."

Hal tersebut merupakan dal$nan png dapat didengar, maka ifu

manjadi hak manusia.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: itu adalah hak Allah & dan

meniadi batasan hukuman, karena ifu menrpakan ibadah yang tidak

2M T elah disebutkan (no. tl9 / LS62l.

ok'a,hirp'i ,ifiG"
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boleh dimintai sumpah seperti halnya shalat. Sedangkan jika dia

mendalsua bahwa dia mempunlni kaffarat sumpah, kaffarat zhihar,

nadzar bersedekah, ataupun yang laii.rnya, maka perkataan yang benar

adalah perkataannya dalam menghalangi hal itu, tanpa dihamskan

bersumpah. Tidak boleh didengarkan dahpaan dalam hal ini dan dalam

batasan hukum Allah $, karena di dalamnya tidak ada hak pendakr,va

dan kekuasaannya, maka fidak boleh didengarkan darinya

pengakuannya, sebagaimana iika dia mengakui hak orang lain tanpa

seizinnya, dan tidak ada kekuasaannla atas hak itu. Sedangkan jika

dakr,vaannln itu meliputi haknya, seperti mendakwa seseorang telah

mencuri hartanya agar pencuri ifu bertanggung jawab atau unfuk

mengambil apa yang telah dicurinya, atau dia mendakv,ra seseorang

berzina dengan tetangganya untuk mengambil mahar darinya, maka

dakruaannya itu hams didengarkan dan terdakwa harus dimintai

sumpah, karena ifu adalah hak manusia, bukan hak Allah &.

LgL6- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila dua orang dari empat oriang saksi telah bersaksi
bahwa orang ini telah menzinainya di rumah ini, sedangkan
dua orang saksi lain bersaksi bahwa dia menzinaingra di
rumah yang lain, maka keempat saksi ifu telah menuduhnya
berzina, dan mereka harus mendapatkan hukuman."

Maksudnya, di antara syamt sahnya kesaksian atas peruinaan

adalah kesepakatan keempat saksi atas safu perbuatan yang sarna. Jika

mereka tidak bersepakat, maka kesaksian tersebut belum sernpuma, dan

berarti mereka telah menuduhnSn, serta harus mendapatkan hukuman.

Sedangkan jika dua orang saksi telah bersaksi bahwa seseorang telah

menzinainya di rumah ini, akan tetapi dua saksi lain bersaksi bahwa dia

menzinainya di rumah yang lain, maka mereka tidak sepakat dalam
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kesaksian atas perzinaan yang sama, karena perzinaan di rumah ini

bukanlah perzinaan di rumah lnng lain, maka kesaksian mereka tidak

sempuma dan mereka harus dihukum dengan hukuman menuduh

berzina.

Seperti inilah yang dikatakan Imam Malik & dan Imam Syafi'i

rlg dalam salah safu pendapatrSn

Sedangkan Imam Abu Bakar berkata, "Kesaksian mereka telah

sempuma dan orang yang disaksikan oleh mereka harus mendapatkan

hukuman."

Abu Al Khaththab menjauhkan pendapat ini dan berkata, "lni

adalah kelalaian dari yang menyampaikan pendapat, karena telah

bertentangan dengan Al Qur'an, hadits, dan rjma. Kemudian

hukumannya itu ditetapkan berdasarkan syubhat-syubhat, maka

bagaimana hal itu dapat diwajibkan?'

Imam An-Nakha'i, para ahli pendapat, Abu Tsaur, dan Imam

Syafi'i berkata dalam satu pendapat, "Tidak ada hukuman bagi semua

saksi, karena mereka telah menyempumakannya dengan empat saksi.

Tidak pula bagi orang yang disaksikan, karena para saksi ifu tidak

bersaksi atas perzinaan yang sama, yang manuajibkan hukuman

baginya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: para saksi itu tidak bersaksi

atas perzinaan yang sama, maka mereka harus mendapatkan hukuman,

sebagaimana jika dua orang saksi bersaksi terhadap seseorang bahwa

dia telah berzina dengan safu perempuan, sedangkan dua saksi lain

bersaksi bahwa dia telah berzina dengan perempuan lain. Kesaksian

mereka tidak dapat terlepas dari perzinaan yang sama ataupun dua

perzinaan. Jika kesaksian ifu terhadap satu perbuatan zina, seperti

semua saksi menentukan kesamaan wakfunya, maka tidak mungkin

perzinaannya terjadi pada dua tempat, sehingga dua orang saksi dari
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mereka adalah pembohong. Sedangkan iika dtra saksi lainnya &Jak

menentang kesaksian mereka, berarti keduanya telah menuduh beruina,
padahal lnng lebih utama adalah menentangnya. sedangkan iika
kesaksian mereka terhadap dua perbuatan zina, maka mereka telah
menuduh zina sebagairnana jika di dalam kesaksian mereka telah
menenfukan bahwa dia telah benina kedua kalinya. Akan tetapi, apa
yang telah mereka sebutkan dibatalkan dengan dasar yang tdah kami
sebutkan.

PasaL Demikian pula semua kesaksian terhadap dua
perbuatan, seperti dua orang satrsi lnng bersalrsi bahwa dia
telah berzina dengan safu perempuan, kemudian aL sat<si
lain bersaksi bahwa dia telah berzina dengan peremprxm
yang lain. Atau dua oriang sal$i yang bersaksi bahua dia
telah berzina pada hari ini, kemudian dua salsi lain bersalsi
bahura dia telah berzina pada hari yang lain. Atau keduaqla
bersaksi bahwa dia telah berdna pada malam hari, kemudian
dua saksi lain berealsi bahua dia telah berzina pada siang
hari- Atug keduanp bersaksi bahwa dia telah berzina
sebelum berangkat, kemudian dua saksi lain bersaksi bahwa
dia telah berzina setelah pulang, dan lain sebagain5p lpng
seperti ini

Dalam kasus tersebut, sernua saksi tersebut b€rarfi tdah
menuduh zina dan mereka harus mendapad<an hukurnan ,"uuguir*r,u
Snng telah kami sebutkan seMumnSn

Jika dua saksi bersal$i bahun dia telah bqzi'. di pojok satu
rumah, kemudian dua saksi lain bersaksi bahwa dia tetah berzina di
pojok lain dari rumah tersebut, sedangkan kedtn pojok itu berjauhan,
maka hukumnya sama seperti 3nng telah kami sebutkan.
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Imam Abu Hanifah berkata, "Kesaksian mereka diterima dan

orang Spng disaksikan harus mendapatkan hukuman demi kebaikan."

Itu adalah pendapat Imam Abu Bakar-

Dalil kami dalam masalah ini adalah: itu adalah dua tempat yang

be$eda dan fidak mungkin kejadian lnng sama terjadi pada keduanya.

Penisbatan kejadian ifu kepada kedua tempat tersebut juga tidak

dibenarkan, maka sama saja seperti dm rumah. Sedangkan jika kedua

pojok itu berdekatan dan mernungkinlon penisbatan kepada setiap

kedtnnya dikarenakan dekatrya kejadiarn tersebut, maka kesgksian ifu

telah sempuma karena memungkinkan adanya kebenaran mereka dalam

penisbatan kejadian itu kepada dua pojok rumah tersebut.

Pasal: Apabila kesaksian ifu terhadap safu perbuatan,
kemudian kedua sal$i berselisih pendapat dalam hal

, tempatnlra, atau sifatnln, yang menunjukkan
perubahan dua perbuatan

Dalam kasus tersebut, kesaksian keduanya belum sernpuma,

seperti salah seomng saksi bersaksi bahwa dia telah mencuri uang dinar

pada hari Sabfu, kemudian seorang saksi lain bersaksi bahwa dia

mencurin5la pada hari Jum'at. Atau salah seorang.saksi bersaksi bahwa

dia telah mencurinya di Damaskus, kemudian seorang salsi lain bersaksi

bahwa dia mencurinya di Mesir, atau salah seoftmg saksi bersaksi bahwa

dia telah mencuri uang dinar, kemudian seorang salsi lain bersaksi

bahwa dia mencuri pakaian, maka kesaksian tersebut tidak sempuma,

karena semua perbuatan tersebut tdak disal$ikan oleh dua orang saksi.

Demikian pula jika dua orang saksi berselisih pendapat dalam hal waktu

pembunuhannya, tempatrya, atau sifatrlra. Atau dalam hal meminum

khamer dan menuduh zina, maka kesalrsiannya ifu fidak sempuma,

karena apa yang disaksikan oleh seorang saksi fidak sama dengan yang
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disaksikan oleh saksi lain, maka dua perbuatan tersebut tidak disaksikan
kecuali oleh seorang saksi, dan ifu fidak dapat diterima, terka,ali
menurut pendapat Imam Abu Bakar, karena kesaksian ini uum
sernpuma' akan tetapi apa Snng disaksikan ifu boleh ditetapkan iika
kedua saksi hanya berserisih daram har wakfu atau tempatrya.
sdangkan jika keduanya berselisih dalam hal sifabrya, kernudian salah
seorang saksi bersaksi bahwa dia telah mencuri dengan hilangnya
kantong benr.rama putih, sedangkan seomng saksi lain bersal$i bahwa
dia mencuri dengan hilangnya kantong berwama hitam, atau sarah
satunln bersaksi bahwa dia terah mencuri kantong ini sebelum
berangkat, kemudian salsi lainnya bersaksi bahwa dia mencurinya
setelah pulang, maka kesaksian tersebut tidak sempuma -*, ,
pendapat lbnu Hamid.

Abu Bakar berkata, nsempuma.,'

Pendapat pertama tebih benar, karena setiap perbuatan yang
disaksikan oleh seorang .u("i, maka ifu sebagairnana Sang terah kami
sebutkan.

Jika kedua saksi itu terah berserisih daram har sifat png
disaksikan dengan perselisihan 5ang menetapkan perubahan keduanya,
seperti salah seorang saksi bersaksi dengan pakaian dan saksi lainnya
bersaksi dengan uang dinar, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa
kesaksian itu tidak sernpuma, karena perserisihan itu tidak mungkin
menetapkan kedua sifat ifu s""am bersarnaan. oleh karena ifu, dapat
ditetapkan secara benar dengan kesaksian safu omng sal$i. Tidal(
mungkin pula menetapkan salah satu sifat ifu dengan benfuknya, karena
saksi yang lain fidak menyaksikann5n, dan salah satu saksi itu tdak lebih
baik dari saksi lainnya. sedangkan jika dua orang saksi telah bersaki
terhadap setiap perbuatian kemudian keduanya berselisih dalam hal
wakfunya, tempafuiya, ataupun sifatrya, maka kedua saksi itu telah
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menetapkan semuanya, karena keduanln telah menyaksikannya dengan

bukti yang adil. Jika kesaksian ifu hanya safu, maka tetap dianggap

benar dan kesaksian png lain fidak dapat menentangnya, karena kedua

kesaksian itu dapat digabungkan, kecuali perbuatan ifu fidak mungkin

terulang, seperti mernbunuh seseorang dengan benar, kemudian ada

dua bukti yang saling , maka kita dapat mengetahui bahwa

salah satu bukt itu bohong, akan tetapi kita fidak tahu yang manakah

ifu? Berbeda halnya dengan perbuatan lrang tenrlang dan

memungkinkan kebenaran kedua bukfi di dalamnya, maka kdua bukti

tersebut dapat ditetapkan iika kedua saksi telah mengakuin5n,

sedangkan jika png mengakui hanlra salah safun5ra, maka ditetapkanlah

untuknya apa yang telah diakuinSra ifu dan tidak kepada yang tidak

mengakuinya.

Jika dua oftmg saksi bersaksi bahr,rn dia telah mencuri dengan

hilangnya kantong berwama putih, kemudian dua saksi lain bersaksi

bahwa dia mencuri dengan hilangnya kantong berwama hitam, atau dua

orang saksi bersaksi bahwa dia telah mencuri kantong ini sebelum

berangkat, kemudian dr:a saksi lain bersal$i bahwa dia mencurinya

setelah pulang, maka Al Qadhi berkata, nKedua kesaksian ifu saling

bertentangan." lni menunrt rna&hab Imam S!/afi'i *,-
Pendapat yang benar adalah: tidak ada pertentangan dalam hal

ini, karena ada kemungkinan kedua bukfi ifu benar, yaifu dia mencuri

dengan hilangnp dtra kantong png berwama putih dan hitam,

kemudian setiap bukE ifu disaksikan oleh salah seorang saksinya.

Mungkin juga dia mencuri kantong itu sebelum berangkat, kemudian dia

kembali ke pemiliknya atau pemilik lain dan mencurinya lagi setelah dia

pulang.

Jadi, Udak ada pertentarrgan jika dimungkinkan penggabungan

keduanya. Jika omng yang di"aksikan ifu telah mengakui keduan5a ifu,
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maka dapat ditetapkan baginya daram gambamn l.ng pertama.
sedangkan dalam gambamn yang kedua, ditetapkan baginr kantong
yang disaksikannya saja, waraupun apa yang disaksikan adarah dua
perbuatan yang berbeda, akan tetapi keduanya ada dalam satu ternpat,
maka tidak boleh diwajibkan rebih banyak daripada tanggungannyra.
sedangkan jika orang Snng disaksikan itu tidak mengakui kecuali salah
safu kantong saja, maka ditetapkan baginya, dan tidak ditetapkan
baginln kantong yang lain karena tidak ada pengakuannya.

Jika seorang saksi terah menSnksikannya mencuri kantong pada
safu hari, kemudian seorang salsi lain menyaksikannSa mencuri kantong
pada hari Snng lqin, atau salah seo*.,,g salsi bersaksi bahwa dia
mencuri di suafu tempat dan seorang saksi lainnln bersalsi bahun dia
mencuri di ternpat yang lain, atau salah seoftmg sal$i ifu bersal$i bahwa
dia mencuri kantong beruama putih dan seorang saksi lain bersaksi
bahwa dia mencuri kantong benrama hitam, kernudian orang l^ng
disaksikannya ifu mengakui kedua perbuatannSn, maka dia harus
bersumpah dengan setiap perbuatan ifu kemudian ditetapkan baginrc,
karena ifu adalah harta !"ng telah disaksikan oleh seorang sal<si.
Sedangkan jika dia tidak mengakui kecuari sarah satunya, maka
ditetapkan baginya apa lrang telah diakuinya, dan tidak ditaapkan
baginya safu yang lain karena dia tidak mengakuinlp

Pasal: Kesaksian atas suafu pengakuan, seperti sarah seorang
saksi bersaksi bahwa dia telah mengaku di hadapanku di Darnaslus
telah membunuh orang lain, menuduhnya berzina, mencuri darinSra
seperti ini, ataupun memiliki tanggungan seperti ini, kemudian saksi lain
bersaksi bahwa dia telah mengaku di hadapanku seperti ini pada hari
sabtu di kota Himsh

Dalam kasus tersebut, kesaksian keduanya terah sernpuma.
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Seperti ifulah yang dikatakan Imam Abu Hanifah dan Irnam
Syafi'i rg.

Sementara ifu, Z;ufil Hata, "Kesalrsian keduanSra fidak
.sempurna, karena setiap pengaluan yang han!,a disaksikan oleh safu

orang, fidaklah sempurna dan sarna seperti kesaksian atas perbuatan.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: si pengaku adalah otang
yang sanra, dan dua orang saksi telah merqBlsikan pengahnnnla,
maka kesaksian keduanSra telah seurpuma sebagaimana jika pengakuan

di hadapan keduanya ifu adalah pengakuan lnng sama- Berbeda halnya

dengan kesaksian atas perbuatan, karena di dalamqra terdapat

kesaksian atas dua perbuatan yang berbeda. Perbandingannyra dari
pengakuan yaifu salah seomng saksi harus bersaksi bahwa dia telah
mengaku di hadapanku telah merrbunuh orang lain pada hari Kamis,

kemudian saksi lainnya bersaksi bahwa dia telah mengaku di hadapanku
telah membunuhnya pada hari Jum'at, maka di sini kesaksian keduaryn

tidak dapat diterima. Hal itu dihratkan dengan pendapat Fng telah

kami sebutkan, bahwa fidak mungkin menggabungkan saksi-saksi

karena mendengar kesaksian dalam hak setiap saksi tersebut. Kebiasaan

ifu masih terus berlanjut dengan merninta sal$i€alsi pada ternpat
mereka, bukan pada penggabungan mereka dengan orang lrang
disaksikannya, kemudian dia dikaifl<an dengan mereka pada wakhr-
waktu png berbeda dan ternpat-ternpat yang be$eda pula, kernudian

mereka menyaksikan pengaktrannya. sedangkan jika pengakuan ifu atas

dua perbuatan yang berbeda, seperti salah seomng saksi berkata, ',Aku
bersaksi bahwa dia telah mengaku di hadapanku telah menrbunuh orang
lain pada hari Kamis," kemudian sal$i lain berkata, "Aku bersalsi bahwa
dia telah mengaku di hadapanku telah mernbunuhnya pada hari Jum'at,"
atau salah seorang sal$i Hata, uAku bersal$i bahwa dh telah

mengaku di hadapanku telah menuduhqn dengan bahasa Amb,"
kernudian saksi lain berkata, 'Aku bersaksi bahwa dia telah mengaku di
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hadapanku telah menuduhnya dengan bahasa asing," rnaka kesaksian

tersebut tidak sempuma, karena apa yang telah disaksikan salah safu

saksi tidak sama dengan yang disaksikan saksi lainnya, sehingga

kesaksian tersebut tidak sempuma, sebagaimana iiku ruluh seorang saksi

bersaksi bahwa dia mengaku telah mencuri beberapa dinar, kernudian

saksi lain bersaksi bahwa dia mengaku telah mencuri beberapa dirham,

maka kesaksian tersebut tidak sempuma.

Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Bakar, 'Kesaksian itu

sempuma dalam hal pembunuhan dan fuduhan zina, karena menuduh

berzina dengan bahasa Arab atau bahasa 6hg, membunuh di Bashmh

atau di Kufah, bukanlah cakupan dan kesaksian itu tidak dianggap dan

tidak berpengaruh.n

Pendapat p€rtama yang lebih benar.

Jika salah seorcrng sal$i bersaksi telah menjtralnS;a kemarin,

kemudian saksi lain bersaksi bahwa dia tdah rneniualnrTa hari ini, atau

salah safunya bersaksi bahwa dia telah menthalak ishinya kernarin,

kemudian saksi lain bersal$i bahura dia telah menthalalmln hari ini,

maka para pengikut madzhab kami berkata, T(esaksian ifu telah

sempuma." Sedangkan Imam Syafi'i .ft, berkata, nTidak s€rnpurna,

karena setiap penjualan dan thalak yang disaksikan deh satu orang

sama seperti jika dia bersaksi atas pencurian dalam dua waktu."

Alasan pendapat pam pengikut ma.lzhab kami adalah: apa 
',angdisal$ikan itu sarna dan boleh diulang-ulang kernudian meniadi safu,

maka perbedaan keduanya dalam hal uakfu bukanlah perbedaan di

dalamn5n dan tidak berpengaruh, sebagaimana jika salah satu saksinya

bersaksi dengan bahasa Arab dan saksi lainnya bersaksi dengan bahasa

persia.
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Pasal: Hulanm dalam setiap kesaksian atas safu
perkataan

Hukum di dalamnya sarna seperti hukum di dalam jual-beli,

kecuali pemikahan, karena sama saja seperti perbuatan yang sama. Jika
salah seomng saksi bersaksi telah menikahinya kemarin, sedangkan

saksi lain bersaksi telah menikahin5ra hari ini, maka kesaksian itu fidak

sexnpuma dalam semua perkataan mereka, karena pemikahan kemarin
bukanlah pemikahan hari ini, sehingga setiap akad dari kedua akad

tersebut fidak disaksikan kecuali oleh safu omng saksi, dan itu tidak
dapat ditetapkan, sebagaimana jil€ ifu adalah kesaksian atas satu
perbuatan. Demikian pula menuduh zina, kesaksiannya tidak sempuma

kecuali kdua salsi b€rsaksi atas fuduhan zina yang sarna

Jika salah seorang sal$i bersal$i bahun dia telah mencuri budak
ini, kemudian sal{si lain bersaksi bahwa dia telah mengaku mencurinln
darinya, maka kqsaksian ifu sernpuma dan dapat ditetapkan, karena

pancurian yang diakuinSa itu boleh jadi adalah pencurian lnng
disaksikan oleh saksi tersebut, rnaka perbuatan ifu fidak bertentangan
dan kesaksiannya telah sempurrn, s&gaimana jika kedua saksi ifu
bersal*i pada dua waktu png berbeda atas pcngakuannp Snng telah
menctrri.

Al Qadhi berkata, "Kesaksian tersebut tidak sernpuma dan tidak
dapat ditetapkan.'r

Itu pendapat Imam $nfi'i q,

Mungkin saia pengakuann5ra ifu bukanlah kejadian lnng
disaksilon oleh saksi. Ini juga mernbatalkan dua pengakuan dengan safu

kesaksian, karena boleh jadi pengaktnnnln di hadapan salah safu saksi

. btd<anlah kepdian Snng diakuinya di hadapan saksi lain jika pengahran

ifu pada dua unktu 3nng berbeda, karena jika memungkinkan unfuk
merrlldikan kesaksian itu atas safu hal, maka tidak akan disampaikan
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atas dr:a hal seperti haln5ra dua pengalnran, sebagaimana jika pencurian

dan pengakuan itu disaksikan oleh dua omng saksi. Sedangkan jika

salah satu saksi bersaksi telah mencuri budak ini dari Zaid, atau dia

mengakuinya telah mencurinp darinya, kernudian saksi lain bersaksi

bahwa budak ifu milik Zaid, maka kesalrsian keduanya tidak sempuma,

karena tidak bersaksi atas safu hal yang sama. Akan tetapi jika

sal$i ifu bersaksi telah mengambil budak itu dari tangan Zaid, maka

haldm harus mengembalikannya kepuda tangann5ra, karena tangan ifu

menunjukkan kepemilikan, sehingga dikernbalikan kepada tangannSn

supala bukfi itu jelas baginya.

Muhanna berkata, "Aku bertanln kepada Abu AMullah tentang

seorang lak-laki yang mengakui sebuah rumah yang ada di tangan

omng lain, kemudian dia mendatangkan dua omng saksi, salah satu

saksinSTa bersal<si bahwa rumah ini milik si fulan, sedangkan saksi

lainnp berkata, 'Aku bersaksi bahwa rurnah ini adalah rumah si firlan',

maka dia menjawab, 'Kesaksian keduarya dibolehkan'."

79L7. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharq, berkata,
'Seandain5n telah datang emgat orang saksi sedangkan
hahm duduk di majelisnlp dan telah memutuskan
hukum4p, maka hakim fidak boleh berdiri sebelum
mendengar kesaksian mereka. Akan tetapi jika sebagian
sal$i datang setelah hahm berdiri, maka mereka adalah
penuduh dan harus mendapatkan hukuman."

Masalah ini telah kami sebutkan dalam bab: I{udud(pembatasan

hulruman) dengan penjelasan yang lebih luas daripada pengulanganny"a

di sini.
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1918.Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqr berkata,
'Barangsiapa (dua orang sal$i) dengan kesaksian keduanSp

telah menghukumi seseorang dengan melukai atau

membunuh, kemudian keduanya menarik kembali

kesaksiannya dan berkata, 'Kami sengaja', maka tidak boleh
dikisahkan dari keduanln. Sedangkan jika keduanya berkata,
'Kami telah salah', maka keduanya berutang dengan di57at

(dendal atau penghapusan luka ifu."

Maksudnya adalah, jika para saksi telah menarik kenrbali

kesaksian mereka setelah menyampaikann5n, maka tidak dapat terlepas

dari tiga keadaan trerikut ini:

Pertama, mereka hanrs menariknya sebelum hukumnp

diputuskan.

Para ulrna umumnla berpendapat tidak boleh memuhskan

hukum dengan kesaksian tersebut.

Telah dikisahkan dari Abu Tsaur bahwa dia telah menjatuhkan

pam ulama dan berkata, "Boleh dipufuskan dengannya," karena

kesaksian itu telah dilaksanakan dan tidak dapat dibatalkan ilengan

penarikan dari saksi yang telah menyampaikann5n, sebagaimana jika

dua saksi itu menariknya kembali setelah hukumnya diputuskan, maka

ini rusak, karena kesaksian adalah qnrat dalam memutuskan hukum.

Jika sebelumnya kesaksian ifu hilang, maka ifu fidak dibolehkan; seperti

i-t yu jika dtra saksi tersebut ormg fasik, karena penarikannya itu

menunjukkan kebohongan keduanya, nmaka tidak boleh mernutuskan

hukum dengannya; sebagaimana jika keduanya bersaksi atas

pembunuhan seseorang, kemudian diketahui orang ifu masih hidup,

karena dia telah menghilangkan perkimannya bahwa aba yang

disaksikannya itu benar, maka tidak boleh dipufuskan hukum dengan

perkiraan ifu, sebagaimana jika pendapahrya telah berubah. Be6eda
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hulnr dengan menarik kesaksian setelah hukumqn dipufuskan, karena
hukum ifu telah sempuma dengan s5aratrln, sebab keraguan ifu tidak
dapat menghilangkan apa yang telah dipufuskan, sebagaimana jika
pendapatrya ifu berubah.

Kedua, dua saksi itu menarik kembali kesaksianryp setelah
hukumrya dipufuskan dan sebelum dilaksanakan. Ifu harus diperhatikan
jika yang dihukumi ifu berupa balasan seperti hudud atau qishash, mal<a

pelalrsanaannSa ifu fidak dibolehkan, sebab hudud tersebut dicampuri
hal-hal syubhat, dan penarikan kesaksian keduanya merupakan syrbhat
yrang paling besar, sebagaimana jika keduanya menarikn5a kernbali
sebelum hukumnya dipufuskan, lain halnya dengan harta, karena
mungkin unfuk memaksakannya dengan merruajibkan dua saksi tersebut
untuk memberikan ivndh (pengganti), sedangkan hudud dafi q*hash
tidak dapat dipaksakan dengan meruajibkan seperti itu kepada dua saksi
tersebut, karena itu bukan paksaan dan bagi yang metvajibkannSn tidak
boleh mendapatkan iwadh darinya, akan tetapi ifu disyariatkan unfuk
pencegahan dan memberikan balasan bukan unfuk paksaan.

Jika dikatakan, "Kalian telah mengatakan bahwa jika itu
dihukumi dengan qishash, kemudian dua saksinya fasik, maka itu harus
dilaksanakan menurut salah safu pendapat." Kami katakan, "penarikan
kesaksian keduan5n merupakan syubhat png paling besar daripada dua
saksi }nng menunjukkan kefasikanngra, karena keduanya telah mengakui
bahwa kesaksian keduanya itu bohong, dan keduanya telah fasik ketika
keduanp bersaksi dan ketika hakim memufuskan hukum dengan
kesaksian kedtranya."

Jadi, saksi yang menunjukkan kefasikannya ini fidak dapat
memutuskan bahwa kesaksiann5a ifu bohong, bahwa dia telah fasik
kefika menSrampaikan kesaksiannya dan ketika hukumnp dipufuskan-
oleh karena itu, jika dia telah fasik setelah pelaksanaan hukumnya,

AI Mughni - @l



maka dia fnCak diwajibkan mengganti apa pun- Sedangkan dua saksi

yang menarik kernbali kesaksiannya diwajibkan membayar denda atas

kesaksian png telah disampaikannya. Jadi, dua hal ini berbeda-

Sedangkan jika benfuk yang disaksian itu adalah hartia, maka ifu telah

diputuskan dan hukumnSn tidak dapat dibatalkan. Ini menurut pendapat

para ahli htwa dari ulama-ulama seluruh dunia.

Telah dikisahkan dari Said bin Al Musayyab dan Al Auza'i 4$

bahwa keduanp berkata, "Hukumnya itu batal jika kebenaran telah

diputuskan, karena kebenaran itu ditetapkan dengan kesaksian

keduan5n, jika keduanya menariknya kembali, maka hilanglah hukum

yang telah ditetapkan dengan kesaksian ifu, maka hukumnln itu batal

sebagaimarn iilo diketahui bahwa kedua saksinya ifu omng kafir."

DaH lorni dalam masalah ini adalah: hak orang 5nng disal$ikan ihr

u,aiib dib€rilon dan tidak dapat dihilangkan dengan

dua saksi tersehrt, seperti halnp jika keduan5a mengalilinya unfuk dirinf
sendiri. Ini dihntkan dengan dalil bahwa hak manusia firtak dapat

dihilangkan kecuali dengan bukti atau pengakr-ran, sedangkan penarikan

kernbali oleh keduan5n bulon mempakan kesaksian. Oleh karena itu,

penarikan tersebut tidak dapat dianggap sebagai lafazh kesaksian atau

pengakuan dari pihak yang benar. Berbeda jika telah diketahui bahwa

kedm saksi itu adalah oftmg kafr, karena dalam hal itu sudah jelas bagi hta

tentang fidak adanya syarat mengenai diputuskannSp hul$rn, !,aitu

kesaksian saksi 5rang adil. Sedangkan dalam masalah kita, tidak dijelaskan

tentang dibolehkannga dua saksi tersebut adalah onng png adil dan iufur

dalam kesaksim kedtnnla, akan tehpi keduanya telah beltohong dahm

penarilhn kernbali kesaksiann5n. Belteda halnla dengan siksaan atau

hukurnan y6ng fidak dapat dilaksanakan, karena diputr.skan dengan hal-hal

yang sl,ubhat
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Ketiga, dua sal*i tersebut menarik kembali kesaksianqB
setelah hukumn5n dilal$analon, karena ifu fidak dapat membatalkan
hukum tersebut. orang lnng disatsikan ifu juga tidak diwajibkan apa
pun, baik benfuk Snng disalsikan ifu benrpa hartia maupun hukuman,
karena hulilm sudah selesai dengan pelaksanaannya dan penyemhan

hak kepada l'ng berhak mendapatkann5n sertia pengembaliannSB

kepada dua saksi tersebut. Jika bentuk yang disaksilan itu bo,rpu
penghilangan (penrsakan) sejenis qishash seperti membuhuh dan
melukai, maka kita harus mernperhatikan penarikan kesal$hn
kedtrangra, jika' kedtnnlB berkata, "Kami sengaja bersaksi atasnyra

dengan kebohongan agar dia mernbunuh atau merukai," maka bagi
kednaryn hukum qishash.lni menrpakan pendapat Snng dikatakan hnu
syrbramah, Ibnu filu I ailr, Al Auza'i, Imam slraf i, dan Abu ubaid.

Pam ahli pendapat berkata, "Tidak ada hukuman bagi keduanln,
karena kedrnnyd tidak meniatkan penghilangan,_maka keduanyn sama
seperti penggali surnur dan pengasah pisau jika sesuatu telah hilang atau
nrsak oleh keduan5n."

Dalil kami dalam rnasahh ini adalah: di hadapan Imam Ali *
tdah bersal$i dua orang lelaki atas seoftmg ldaki yang telah. mencuri,
maka dia mernotong tangannla. Namun kernudian dua sal$i ifu
mmadknya dan berkata, "Kami telah salah, orcmg ini bukanlah
pencuringn." lmam Ali e[ pun berkata:

*ffi6frktKirlr:,j
"fundairya aku bhu kathn berdua ,r* sq(pla

(melalrukann5a), niscaga aku ptong bngan lalian bqdw.'26

Ifu fidak ada keumuman, maka kedtnnln harus mendapatkan
hukum qishash seperti hulrun orang ynng mernbenci. lainngra hulqn

,l

2'1s Taktui;n5ra tetah disebutkan k:r;,. fin4l6l.
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dengan penggali sumur dan pengasah pisau, karena pada umumnya dia

tidak mengarah kepada pembunuhan. Masalah ini telah kami sebutkan

sebelumnya dalam hukum qishash.

Sedangkan jika keduanya berkata, "Kami sengaja bersaksi

atasnya dan kami tidak mengetahui bahwa dia membunuh dengan ini,"

maka keduanya mempakan saksi yang dibolehkan tidak mengetahui hal

ifu, kemudian dirrajibkan denda yang besar pada harta keduanya,

karena ifu sama seperti kesengajaan dan tidak disampaikan oleh orang

ynng berakal, sebab ditetapkan dengan pengakuannya. Sedangkan

omng yang berakal tidak perlu menyampaikan pengakuan.

Jika salah safu saksi itu berkata, nAku sengaja membunuhnya,"

sedangkan saksi lainryn berkata, 'Aku telah salah," maka saksi yang

sengaja ifu harus mernbalar setengah dari denda yang besar, sedangkan

saksi safunya lagi harus membayar setengah dari denda yang ringan.

Tidak ada hukum qishash menurut pendapat yang benar sesuai

madzhab, karena ifu adalah pembunuhan s@ara sengaja dan karena

tidak sengaja..

Jika setiap saksi dari keduanya berkata, uAku sengaja

melakukannya, sedangkan sahabatku karena melakukan kesalahan,"

maka ada kemungkinan diwajibkan qishash kepada keduanya, karena

keduanya telah mengakui kesengajaannya.

Ada kemungkinan juga diwajibkan mernbayar denda, karena

keduanya telah mengakui kesengajaannya, gdrrg disertai kesalahan

temannya. Dalam hal ini tidak diwajibkan qislnsh, karena setiap

manusia harus mengakui dengan pengaktnnnya bukan dengan

pengakuan orang lain. Oleh karena ifu, diwajibkan bagi keduanya

membayar denda yang bffir.

Jika salah safunya berkata, "Kami selnua sengaja," sedangkan

safunya lagi berkata, uAku sengaja melakukannya, sedangkan sahabatku
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melakukannya karena ada kesalahan, maka saksi pertama wajib

mendapatkan hukum qislash, sedangkan saksi kedua

Jika kedu saksi itu berkata, "Karni telah salah,'maka keduanya

dir,miibkan mernba5pr denda yang ringan dalam harta keduanya, karena

omng yang berakal tidak perlu merryTampaikan pengakuannya.

Jika salah safun1p berkata, "Kami bersama sengaja

melakukann5n," sedangkan safunSra lagi berkata, "Kami bersama telah

dfr,n maka saksi pertarna diuajibkan qishash Mn salsi kedua

diwajibkan membayar setengah dari denda yang ringan, karena setiap

keduaryn telah menqrtr.rkan dengan hukum pengakuannya.

Jika setiap kedtnn5ra be*ata, "Aku sengaja melakukannya dan

aku tidak tahu apa 1nng dilakukan sahabatku?" maka diwajibkan qislnsh

bagi keduanya, karena keduanya telah mengaku sengaja melakukannya.

Ada kemungkinan juga tidak diwajibkan qishash bagi keduanya, karena

jika hanya ada satu pengakuan dari keduanya, maka tidak diwajibkan

qbhash baginya, sebab setiap manusia harus mengakui dengan

pengakuannya bukan dengan pengakuan sahabatrgn.

Jika salah safunya berkata, 'Aku sengaja melakukannya dan aku

tidak tahu maksud sahabatku,n maka sahabatrya ifu harus ditanp; jika

dia berkata 'Aku sengaia melalnrkanrya dan aku tidak tahu maksud

salrabatku,n maka itu sarna seperti sebelumn5n.'Namun jika dia berkata,

"Kami bersama sengaja melakukanryta," maka diwajibkan qishash

baginya. Akan tetapi terdapat dua pendapat tentang saksi pertama, jika

dia berkata, 'Aku telah salah atau kami telah salah," maka tidak ada

qishash bag salah satu dari keduanya, sedangkan jika dia tdak

mengetahui keadaan sahabatrya apakah dia di peniara, meninggal, atau

tidak mampu menyampaikan kesaksianryn, maka tidak ada qishash@
saksi pengaku dan dia berhak mendapatkan bagiannln dari denda png
besar.
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