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DAFIAR ISI

Penarikan Kesaksian Oleh Salah Seorang Salsi......-....-.. 1

Masalah: Abu Al Qasim Al tharqi be*ata, "Jika kesaksian keduanya
ifuterhadapharta, .............:.... ..........2

Masalah: AbuAl aasim Al lftarqi berkata, "JikaSnng dihukumi
dengan kesaksianngra ifu adalah budak laki-laki atau budak perernpuan, .3

Pasal: Jika dua omng mksi telah bers;ksi atas jatuhnSa thalak seoftrng
iski, dan ifu sangat jelas ......................4

Pasal: Jika dua'orang salsi telah bersaksi atas pemikahan seorcmg

Pasal: Jika dua oreng saksi telah bersaksi atas penulisan seorang budak
oleh fuannya, kemudian keduaryra menariknla kernbali .......7

Pasal: Setiap tempat yrang telah mer*rajibkan tanggung jawab kepada
sal$i-sal$i dengan , ..:............. ................8

PasaL Jika seomng hakim telah memuhrskan hukum dalarn hal harta
dengan kesaksian seomng saksi lald-lald dandr.ra orcmg saksi
p€rempuan ..................... 1l
Pasal: Jika empat orang saksl telah bersaksi atas errpat mhrs dirham , ..12
Pasal: Jika empat ormg saksi telah bersal<si terhadap orang yang

Pasal Jika dua orang salsi bersal<si telah mernerdekakan budaknSn ini
denganiaminan serafus dirham, .................i ......14
Pasal: Jika dm orang saksi bersaksi atas seomng hkiJaki yang telah
menikahi seomng perempuan dengan maharyang telah disetutkan
oleh keduan5n ............... 15

Pasal: Jika dua ormg saksi pembanfu bersaksi atas dua omng saksi
utama, ...............:.. ........ 15

Pasal: Jika seorang hakim telah memufuskan hulilm berdasarkan
kesaksian satu omng saksi dan safu sumpah ..... 16

Pasal: Jika serntn saksi menarik kembali kesaksianrya setelah
hukumn5n dipufuskan, dan berkata, "Kami sengaja melakukanry;a," ...17
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Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqr berkata, "Jika seomng hakim telah
mernotong tangan seomng pencuri dengan kesaksian dua orang sal$i, 18
PasaL Jika empat omng salsi bersaksi terhadap suafu peruinaan,
kemudian ada dua orang yang mengrucikan mereka, ..........21
Pasal: Jika seorang lrnam atau pernimpin telah mencambuk seseorang
berdasart<an kesal$ian beberapa saksi, ........ ......................23
Pasal: Jika seorang hakim telah merntrtuskan hukum terhadap

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seomng budak
mengaku bahwa tmnn5n telah memeridekakanryn, .............:.... ...........27
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa memberi

Pasal: Ketika telah diketahui bahura kedua sakst itu telah bersaksi
. dengan kedustaan .:............... .........35

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seomng saksi 1nng
adil telah merubah kasaksiannl,a di hadapan hakim, ..........36
Pasal: Jika seseomng telah bersaksi dengan seribu, kernudian dia
be*ah sebelum diputuskannya hukum, 'Telah dipuhrskan darinya
lirna rafus." .............L-. ....................38
Masalah: Abu Al Qasim il Kharqi berlata, 'Jika seorang saksi

Pasal: Jika telah bersalsi unhrknya dua orang saksi dengan seribu,
kernudian dua saksi lainnSpbersaksi dengan lirnamtr.rs, .....41
Pasal: Jika salsi pertama bersaksi bahwa dia tdah mencuri sebuah
pal{abn lnng nilainlra dua dirham, kerrudian salsi kedtn bersal{si

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berlota, "Barangsiapa telah
mengakui adanlra kesaksian saksi yang adil, .......... .,...........43
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Bamngsiapa telah bersaksi
dengan kesaksian png sebagiannya difujukan kepada dirinyra sendiri, ..45
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seomng laki-lah wafat
dan meninggalkan s@mng anak laki-laki serta seribu dirham, ...............46
Masalah: Abu AI Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seseomng telah

sesuafu atas orang 5rarrg sakit, ...........4g
Pasal Jika seolang saksi telah bersalsi rmtuknya bahwa dia telah
menjualbudakinidenganhargaseribu ...............41
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Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa telah
mengakui sebuah dakwaan dan bertata, "Aku tidak mempunyai
bukti," ......:........... .......49

. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika omng png diberi
wasiat telah bersaksi atas orang yang memberi wasiat kepada mereka, . 5l
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqr berkata, "Kesaksian omng yang
ted<adang terkena serangan janfung diterima pada wakhr sehatrya." ....52
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kesaksian seomng dokter
dapat diterima dalam penjelasannya jika belum ditentukan untuk dua
dokter. .......53

DAI(WAAI{ DAN BUKTI....
Masalah: Abu Al Qasim Al l(harqi berkata, "Barangsiapa mendakr,va
telah menikahi seolang perempuan ...................56

Pasal: Jika seomng lald-lald mengaku telah menikahi seomng
perernpuan ...................58

Pasal: Jika seomng perernpuan mengaku telah dinikahi .......60
Pasal: Semua rnacarn akad selain pemikahan (seperti jual-beli, sewa-
menyeura, dan pinjarrrmeminjam)........... .........62
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Bamngsiapa mendal$/a
telah merniliki heunn tunggangan di tangan omng lain,...................... 63
Pasal: Kedua bukti apa pun yang telah didahulukan, tidak mewajibkan
pemilikn5n untuk bersrmpah bersama bukti tersebut ........ 66
Pasal: Jika orang luar (pendalnva)telah mengakui bahwa her,rnn ifu
miliknln dan dia menitipkannya kepada orang dalam (terdakwa), .........63
Masalah: Abu Al Qasim AI Kharqr berkata, "Jika heunn ifu ada
di tangan keduangla; kernudian salah safun5n menunjukkan bukti
bahwa heunn itumiliknya ...............74
Pasal: Jika salah safunSra bersaksi bahwa bamng ifu miliknya semenjak
safu tahun lalu, sedangkan saksi lainnya bersaksi bahwa ifu miliknya
semenjak dua tahun lalu ........... .....77
Pasal: Salah satu bulrti itu tidak boleh dikuatkan dan dibenarkan
karenabanyakjurnlatrUaatauketenarankeadilannp ........78
Pasal: Jika di tangan kedua omng ifu terdapat sebuah rumah,
kemudian orang pertama mengakuinya s@ara keseh.ruhan ................. 8 0

Pasal: Jika rumah ifu ada di tangan tiga orang, kemudian omng
pertama mengakui setengahnSn ......82
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Pasal: Jika rurnah ifu ada di tangan ernpat omng, orang pertama

mengakui seluruhn5n ......................86

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika heunn itu ada

ditangan selain keduanya, ..............88

Pasal: Jika kedrnryn mengingkari barang 5ang ada di tangann5ra,

padahal salah satunyra menriliki bukti ............... ..................92

Pasal: Jika kedrnnSTa mengakui suafu bamng Snng ada di tangan
omng lain, kerrudian orang ifu berkata, "Ifu milik salah safu dari kalian
berdua, .......93

Pasal: Rumah di tangan (ditenrpati oleh) seseomng, lalu ada dua orang
yang mengklaim rurnah tersebut .....94

Pasal: hnu Manshur menukil sebuah riwa5rat dari Ahmad tentang
seseorang Srang mengambil (mernbeli) dtn buah baju dari dm orang. ...96

Pasal: Apabila ada dua omng saling mengklaim dalam (pada) barang
tertentu (suatu bamng) ......................96

Pasal: Jika salahseorang darikeduanln mengaku (mqrgklaim) bahwa
dia mernbeli barang itu dari d,Tafrseharga seratus ............ 100

Pasal: Jika ada sebuah rurnah pada seseomng (yang ditempati

Pasal: Jika rnasingrnasing dari dua oiang ifu mengaku dan be*ata,
"Engkau telah mernbeli rurnah ifu dariku .......102

Pasal Apabih seseorang mminggal dunia, hlu ada dua orang yang
bersalsi bahua anak hh{ah ini adalah anak dari si rnayit, ................. 105

PasaL Apabila ada seseomng lrang mengalui (mendlaim) s@rang
hambasahap Srang ada pada omng lain bahura dia telah mernbdiryp
dariorangtersebut ........105

PasaL Apabila seseorang mengklaim bahwa dia adalah stnmi dari
seorang p€r€mpu.ur i................ ..... 108

PasaL Apabila seomng rnaiikan berkata kepada hambasahalnnp,
"Jika aku dibunuh (terbunuh) rnaka engkau bebas." ......... 109

Pasah Apabila tranrbasahaSa yang bernama Salim mengaku bahwa
tuannla telah merrbebaskannya .... 113

PasaL Jika orang (tuan) 17ang sakit meq.ringgalkan dua anak laki-laki,
dandiatidakmernpungniahliwarisselainkeduanya, ....... 117

PasaI Jika dua orang asing Oukan ahli waris) Snng adil bersaksi
bahwasirnajikanberunsftrtnnfukmembebaskansalirn, ...120
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Pasal: Jika bukti (saksi) 1nng adil bersaksi bahwa dia (majikan)

benrnsiat memberikan sepertiga dari hartanya kepada Zaid , ..............122

Pasal: Jika dua oremg bersaksi bahwa si majikan benrnsiat
memberikan sepertiga hartanya kepada 7aid, ......... .........124

Mas6lah: Abu Al Qasim bed<ata, "Jika ada sebtnh rumah ditempati
oleh seseorang, lalu ada seseorang y3ng mengaku bahwa rumah itu
milikn5n, ...125

Pasal: Apabila omng lpng mengklaim merninta agar (seseomng)

mencatat apa 1nng teriadi (proses sidang)...... ................... 13l

Pasal: Apabila ada orang mengaku bahwa ayahnSn telah meninggal
dunia, ......132

Pasal: Apabila ada sebuah rumah 5nng diperebutkan dan rumah ifu
ditempati oleh salah seorang dari dua omng yang berselisih, .............. 136

Pasal: Jika dia (seseomrg) mengklaim seorang hambasahaya
perempuansebagaimilikn5ra ......... 138

Pasal: Apabila ada ernpatbuah rumah ditempati o\eh7aid,............... 140

Pasal: Jika ada pada seorang anak kecil5nng belum mengerti, lalu dia

Pasal: Jika ada dua omng mengaku bahwa anak Snng sudah baligh

5nng ada pada keduanSra adalah harnbasahaSnryn ..........., l4
Pasal: Jika seomng arnk kecil perernpuan ada pada seseoftmg (anak

perernpuan ifu berada dalam asuhanryn) ....,...146

Pasal: Jika seseomng mengaku memiliki suafu bamng tertenfu dan
memberikan bukti atas pengalnnnnln tersebut, ._.... .. 146
Pasal: Jika ada seseormgyang mengaku bahwa rumah grang ditempati
omng lain adalah mihlmya,................ .............. 149

Pasal: Apabila ada dua orang lnng mernberikan kesal$ian kepada
seseonmg bahwa omng ifu telah menetapkan ........... ....... 149

Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seoftrng laki-lah meninggal
dunia dengan meninggalkan dua orang anak; ........ ........... 151

Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika anak yang muslim ifu
memberikan bukti bahura agnhnya meninggal dunia .......................... 155

Pasal: Jika mayit meninggalkan seorang anak beragama Islam dan
seorcmg saudam fltandung) beragama kafir, ......... ............. 157

Pasal: Jika ada seorang muslim meninggal dunia dan meninggalkan
seorang isfui serta atrli waris lainnya, .............. 158
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Pasal: Jika salah seorang dari kedua anak ifu masuk Iglam di aunl bulan
Sya'ban, ............:.... ......160
Pasal: Jika ada dtra omng berselisih tentang sebuah nrmah,.............:. 161

Masalah: Abu AI Qadlm be*ata,'Apabila seomng perernpuan dan

Pasal: Jika ada sebuah rumah png ditenrpati oleh seorang lald-lald
...............:.... 166

Pasal: Apabila seoftmg lah-lah mengklaim bahwa dia telah
sebuah kamar(ruangan) di dalam rumahq6kepada

seomnghki-hki .............166

Masalah: Abu Al Qasim berkah, "Jika ada dua omng salrsi 5rang
mernberikan kesaksian atas seseomng bahwa diatelah mengambil
seribu ..........168

Masalah: Abu Al Qasim AtK[q1qi berkata, 'Jika ada dua omng
lald-lakikafir hrti......... .................. 169

Pasal: Jika keduanya berbeda agarna, rnaka nasbfidakmenfrrdi tetap
denganpenetapan .......173
Masalah: Abu Al aasim berkata, "Apabila dua orang suami isti berada
dalam safu rurrnh ....... L74
FasaL Apabila di dalam sebuah toko seorang fukang kayu dan seorang
penjrnl minS;akurangi, ............... ...........:....................... ....17g
Pasal: Apabila orurg !,ang menyeunlon dan omng larrg menye\rra
berselisih tentang sesr.rafu yang ada di dalam sehrah n lnah ..............179
PasaL Apabila seomng penfifiit ada di dalam sehnh rurnah

Pasal: Apabila dua orang berselisih tentang kepernilikan seekor
binatang; ....;.................. 183

Pasal Jil{a p€rnilik tarnh dan pernitk smgai berselisih tentang p4ar
png ada di antara kednarrya ......... 184

Pasal: Jika dua orang berselisih tentang kepemilikan, Snng bagian
ujungryn ada di tangan salah seorang dari keduanya ......... 185

Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa menrpun5ai hak atas
ffiDg, ....?........... ...186
Pasal: Jika seomng hamba mengaku bahvrn fuann5n telah

dan memberikan bukti atas pengakuannlra............ 19I
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KITAB MEMBEBASKAN HAMBASAHAYA 193

Pasal: Membebaskan hambasahaya merupakan benfuk taqarrub
(ibadah) kepada Allah 5nng paling utama, ........194

Pasal: Membebaskan hambasuhu!^ terlalsana (melalui) ucapan,
kepernilikan, dan istii1aad................1. ...............197

PasaI Jika dia (majikan) berkata kepada hambasahaSpnp, "Engkau
adalah orcmg Snng dithalak,'.............. .............201

Pasal: Jika dia berkata kepada omng yang lebih tua darinSra atau
kepadaorangyangtidakdilahirtansamadengannya -.-...202
Pasal: Jika seseorang berlata kepada hambasahagn perexnpuannya,
"Engkau hamm atasku," ..:.............. ................203

Pasal: Dibenarkan bagi setiap oftmg yang mempun5ni hak
(wewenang)mengafurdan rnengelola hartanya .................204

Pasal: Tidak dibenart<an membebaskan fumbasaha5a omng png tidak
mernpun5ni hak (wewenang) mengafur dan mengendalikan harta ......205

Pasal: Tidak sah membebaskan hambasahaya yang dilakukan oleh
oranglangtidakmernilikihambasahaya ........:...................207

Masalah: Abu Al Qasim bed{ata, "Apabila seorang hamba ada
diantara(dimilih)tigaomng,................ ............208

Pasal: Apabila orang-omng Snng berserikat pada safu orang
hambasahaya itu berkata kepada hambasahayanlra ........... 211

Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika salah seoiang dari mereka ......212
Pasal: Tidak ada perbedaan dalam masalah ini, baik omng-or-ang lnng
berserikat itubemgama Islam maupun kafr. ....215
Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika keduanya mernbebaskannya
setelah mernbebaskan orang pertama ..............216

Pasal: Harga Snng harus dibafr adalah ketika mengucapkan lafazh
pembebasan ................220

Pasal: Hal yang dianggap (diakui) tentang kelapangan (adanf harta)
disini, .................. ......222

Pasal: Apabila salah seorang dari dua orang 5rang berserikat berkata
kepadayang lain, "Apabila engkau...... .............223

Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika orang yang pertama (5nifu

orangyang mampu merrberi nafkah) ......-.....225
Pasal: Apabila kami mengatakan bahwa dia bebas dengan diminta
untukbekerja .............230
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Masalah: Abu AI Qasim berkata, "Jika omng kedua 5nng
membebaskan adalah orang yang tidak marnpu memberi nafkah (tidak

Pasal: Siapa 5nng berpendapat bahwa si hambasahaya bebas dengan
usaha yang dilakukannya .............232
Pasal: Apabila kita menghukumi bahwa sebagian hambasahaSa ifu (

bebas dan sebagian lain (sisanya) tetap sebagai ..,..........233

Pas,al: Siapa png membebaskan hambasahayanya Sang sehat, .........234

Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila seorang
ada di antara dua orang png berserikat di antara kedudnp, ............236
Pasal: Omng yang berpendapat bahwa hambasahaya bisa disuruh
berusaha ................'.. ....238
Pasal Jika salah seorang dari keduanya membeli bagian dari
ternannlp ....238
PasaL Masingrnasing omng yang b€rsaksi atas majikan seonmg
hambasahaSp yang mernbebaskan hambasaha5TanS;a kernudian dia
menrbelinya ............:..... .................240

Masalah: Abu Al Qasim berkata, iJika dua oftmg yang berserikat
adalahorangyangmampumernberi nafkah, ...2A
Pasal: Jika salah seorang dari dua omng lrang b€nserikat adalah onmg
yang mampu mernberi nafkah, .....243
Pasra} Jika salah seorang dari dua orrng yang b€rserikat ifu mengaku
bahwaternanqTa ...........2U
Pasal: Apabila salah seortng dari dua orang lnng berserikat berkata,
'Jika bunrng ini adalah burung gagak, maka bagianlru b€bas ." ........246
Masalah: Abu Al Qadm bedata, 'Apabila seorang laktslaki meninggal
dunia dan meninggalkan dtn anak laki-laki dan dua trarnbasahaSn , ...246
Pasal: Jika anak lal+laki 5nng tidak mengetahui hambasaha5p 57ang
dibebaskan oletr 4nhryn itu kembali ............249
Masalah: Abu AI Qasim bed{ata, 'Apabila ada seorang lak-lak bagian

Masalah: Abu Al aasim be*ata, "Apabila seorang hambasahala
perempuan dimilih oleh dua omng yang berserikat, ........253 

,

Pasa[ Abu Al Khaththab be*ata, 'Apakah dia hanrs membaSar
lrarga anak ifu dan rnahar hambasahap perernpuannya?,..... -......... ZS7
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Pasal Tidak ada perbedaan antam kepemilikan pada hambasahaya
perempuan itu............ ................258
Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila dia merriliki saham (bagran)
dari hambasahaln Sang bebas bulon melalui warisan, ....258
Pasa} Jika anak kecil dan orcng qila mararisi sebagian hambasahaya

PasaL Apabila dia menjml hambasahaSa 57ang rrnsih kerabatrya dan
trarnbasahaya yang bukan kerabafuiya secarEr sekaligus (seluruhnya) ..263
Pasal: Apabila hambasahap uanita itu adalah hambasaha5ra yang
dinikahi, ....264
Pasal: Apabila seseomng merniliki bagian setengah dari dua omng
hamba yang sama dalam hargaqp, ...........--.265
Fasal Apabila dua ormg saksi mernberi kesaksian atas seomng
lakilaki, ................ .....266
Pasal: Jika dua oftmg saksi mernberi kesaksian kepada si mayit bahua
dh tdah menrbebaskan hambasahayanya di u,aktu dia sakit yang
mergplabkan kernatiannSp .....-.-..202
Masalah: Abu Al Qadrm be*ata, "Apabih seseomng memil.fti figa
orangbudak ...............269
PasaL Tatacaramelah.rkan pengundian -......-- ZZ8
PasaL Majikan 1lang mernerdekakan budaknya merniliki harta lain
selain budak ifupng.ilair,r sama atau melebihi nilai budaktersebut2S4
PasaL Majikan Fng meninggal dunia merriliki utang png mencakup
sernuahartawarisan ...285
Pasal Jikaseseomng memerdekakantiga omng budakryra saat
rn€nderita sakityang b€rujung pada kernatian, .......... .....286
Masilatu Abu Al Qasim berlata, "Jika sang rnaiikan berkata kepada
budak$udaknya saat mengalami sakit }nng b€ruiung pada kematian, 287
PamL Sang rnajikan memerdekakan salah safu budak wanitan5n,
kenrudian dia menyefubuhi salah safu dari mereka -........29g
PamL Majikan mernerdekakan seoftrng budalmya png dipilihnya,
kernudian dia lupa ......... .............299
l"dasalah: Abu Al Qasim bedota, "Jika sang rnajikan memiliki separuh
bagian dari seorang budak ..-..-.....292
I\tlamlah: Abu Al Qasim be*ata, "seperti itu pula ketetapan
hulnrrnnSa jika seomng majikan memerd€kalon ..-......-.-- Zg4
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Pasal: Majikan memerdekakan salah safu budaknyn saat menderita
sakit ......... ......,.--......295
Pasal: Salah safu dari dua omng majikan yang memiliki safu oftmg
budak inemerdekakan s@ara tadbirbagannya .......... -.-.296
Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika sang majikan merrerdekakan
budak-budakqni............... ........292 i

Pasal: Majikan yang sakit menrerdekakan tiga orang budalmya,,....... 300
Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seomng rnajikan
memerdekakan budak-budaknSn Snng berjumlah tiga orang, ..,........ 301
Fasal Majikan menitipkan urasiat unfuk memerdekakan seorang
budakn5a yang nilainlp lebih dari sepertiga harta ........ .., 303
Pasal: Majikan mengaitkan pemerdekaan budaknya dengan q,ramt
tertenfu, ....30S
Pasal: Majikan Snng memerdekakan seoftmg budak yang merniliki
harta........ . 306
Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seorang rnajikan b€rkata
kepada budakn5a, 'Engkau merdeka pada wakfu tertenfu', .....--...... 309
Pasal: Jika unktunyra tiba sedangkan budak ifu masih menjadi milik
rnajikan, ....310
Pasal: Jika sang majikan be*ata kepada budaknya, "Jika aku tidak
memukulmu sebanyak sepuluh kali cambukan, maka engkau
merdeka," ...-..-..........311 

i

Pasal: Jika majikan berkata kepada budaknyra, "Jika aku tdah l

mernasuki rumah ifu, maka engkau merdeka," -..........--..312
Pasal: Jika seorang majikan berkata kepada budaknya, "Kamu ,i

merdel<a kapan pun aku rrrau." .... 315
Pasal: Pengaitan pemerdekaan budak dengan pelaksanaan sezuafu
diklasifikasikan dalam tiga kategori ................ 316
Pasal: Jika seorang majikan berkata kepada budaknya, "Engkau
merdeka, dan atas dirimu seribu dinar." ........324
Pasal: Jika rnajikan mengaitkan pemerdekaan budak r,rnnitanlp
dengan kondisi tertenhr ......:.......... ............... 327
Masalah: Abu Al Qasim berkata, " Jl<a hnmul vmlad yangdulunya

Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika sang majikan be*ata kepada I

budak uianitan5n, 'Anak pertama Srang kamu lahirkan merdeka', . . . .. . 328
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Pasal: Jika anak png pertama lahir meninggal dunia, dan kedua
hidup, .......229
Pasal: Jika sang rnajikan bed{ata kepada budak uranitanya, "setiap
anak Snng kamu lahfukan merdeka." ............. 330
Pasal: Jika sang rnajikan bed<ata, "Anak pertarna Sang aku miliki akan
dimerdekakan." ........-...............:.... ...-......... 330
Pasal Jika maiikan berkata,."Budak terakhir gang aku miliki akan
dimerdekakan," .-........... .........:................... 332
Masalah: Abu Al Qasim b€rkata, "Jika seomng budak berkata kepada
ses@rang, 'Belilah alan dari majikanku dengan mng ini lalu
merdekakanlahdiriku', -........-......392
Pasal: Jika seorang budak dimiliki oieh dm ormg majikan yang
bernita, ...............: ...334
Pasal: Jika salah safu pihak majikan yang bemritra menyerahkan
pernerdekaan bagian milikq,a ....... 335
Bab Budak Mrdabbar ...-... 336
Masalah: Abu Al Qasirn b€rkata, "Jika sarg rnajikan berkata kepada
budaknSa (pria dan unnita) ........... 337
Pasal: Budak mfubbar dfuqdekalon s€tehh rnajikann3a meninggal
dunhdarisepertigattartap€ninggalanrnaiikan ............-. 338
Fasar Pernerdekaan budak menjadi satu dengan sakit dan bdba ..... 339
Fasal: Tadbirblehdilakukans@ara muthlqdan .,,....... 340
hsal: Jika seomng rnajikan berkata, "frEkau merdeka sesudah
kernatianku setdah safu bulan atau safu hari.' ..-.......... ..344
Pasal: Jika sang rnajikan berkata kepada budakrya, "Jika engkau
mernbacaAl Qur'an, . 345
Pasal: Jika sangrnajikan berkata kepada budalm3a, "Jika rnau,
engkaumerdekasetelahakumeninggal'.............. .........346
Pasal Jika sang rnajikan berkata kepada budaknSTa, "Jika aku
meninggal rnaka kamu merdeka atau tidak?" . 348
Pasal: Jika salah safu dari dua majikan png menriliki seomng budak
ksarna€arna mernerdekakan bagian !,ang dlmilikiryn dari budak
tersebut, ....949
Pasal: Jikarnasingrnasing rekanan bagian budaknya
menjadi budak mudabba ........... BS1
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Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Budak mudabbarboleh dijual
unfuk menufupi utang." .............. 353
Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Budak wanita mudabbartidak
boleh dijual untuk mernbayar utang, ............ 356
Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika majikan membeli kembali
budakmudabbryangtelah dijualhgo, ......... .357
Masahh: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika sang majikan
memerdekakanbudakryns@ara ladbir ........358
Pasal: Sang rnajikan berkata kepada budak mudabbamln, "Jika aku
telah berbuat sesuafu unfuk ahli warisku, maka kamu merdeka". ..... 360
PasaL Sang rnajikan menggadaikan budak mudabbamya ................ 361
Pasal: Jika budak mudabbarmenjadi murtad dan tinggal di darut '

narb(wilaBh atau negam musuh), ................ 361
Pasal: Jika majikan budak mudabbarmrxtad atau memeluk

Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika budak wanita 5nng
dimerdekakan s@ar.r bdbirmdahirkan anak setelah proses
/z,dbh-nyadrfrebrpl<arr ..366
Pasal: Majikan mengaitkan pernerdekaan budak wanitanSn dengan
kondisi tertentr-r ........... 369
Pasal: Status hukum anak budak mudabbar .. 370
Pasal Jika budak uanita mudabbarmelalirl<ananak, kemudian sang
majikan menarik kernbali perngntaan pernerdekaann5;a s@ara bdbiq 371
Pasal: Jika budak unnita yang dimerdekakan secara fad6rrberselisih
dengan pihak atrli waris rnajikann5a perihal anaknSa, ...... 373
Pasal: Pendapatan budak mudabbarselama majikanqn masih hidup 373

Masalah: AbrrAl Qasim berkata, "Majikan bol€h menggauli budak
u,anita mudabbryangdimilikinya.".............. ................374
Pas'al: Status puti dari budak wanita mudabbar . ..-......... 375
Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Siapa saja yang mengingkari
pemah menetapkan kernerdekaan budak secam bdbiri ...37 6

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seorang majikan
mem€rdekakanbudaknyasecara bdbk, ........379
Pasal Jika budak mudabbaradalah dua orang budak, sedangkan
sang majikan merniliki utan9........ ................382
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Pasal: Majikan memerdekakan budakn5ra secam bdbiryangharganya
senilaiserahs, .......-.-.-382
Pasal Majikan yang mernerdekakan budakngn secara tadbiryarry
nilain3nserahs, ..........383
Pasal: Majikan memerdekakan budaknya Snng belrrilai serafus secara
dbi4meniggalkandtnorangan&, ........ ..... 383
Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seomng rnajikan memerdekakan
budakryra secaftt bdbirsebelum mencapai trsia baligh, ... 385
Pasal: Anak berusia seperti ifu boleh menarik kernbali pemyataan

Pasal Proses bdbirdanwasiatyang dilakukan oftrng idiot .............. 388
Pasal: Proses bdbiryargdilakukan oleh orang kahr d2immi............ 388
lvlasalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika budak mudabbarmembunuh

Pasal Sernua sanks i jinaSnt sdanped<ara pernbunuhan majikan
budak mtdabbr. +....391
hsalMajikanmernerdekakanbudaknyasecaftr dbt ...393
Bab Budak Muhbb- ........ 396
PasaL Br-rdak merninta kepada rnajilonnla agar dimemdelolen s@aa
lobbh ......398
FasaL Penrerdekaan budak secara kbbah dinhitidak sah kecuali bagi
orang lang dianggap sah........... ................ 403
Pasa[ l<dtr dtunnimernerdekakan budaknln yang merneluk

Islamsecara ldbbh ....405
. Pasal: l<afir harbimernerdekakan budakrya serrrra kibbh............. - 4OZ
hsa} Omng murtad mernerdekakan budaknlp secara ldbbh .......- 412
Pasa[ Pernerdel<aan se@rir kibbhyarrydilalnrkan oleh omng sakit
dtorihisah .......... .,......418
l"Iasalah: Abu Al @sim be*ata, "Jika seseomng mernerdekakan
budakhld-hldatauperernpu.tnnlasecam tdbbah ..........413
Fasal Pemerdekaan secam kibbholehditalnrkan pada sernua jenis
hartayangbolehdigrrnakanunfuktransaksi salm. ....... ..-424
hsaL Pernerdekaan s@ara ldbbahdfunlai sah berdasar{<an pelal,ranan
danmanhatpngdibolehkan .......426
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Pasal; Majikan memerdekakan budaknya secam kitabahdmgan
perjanjian budak ifu melayaninya selama tenggat wakfu tertentu ......- 428

' Pasal: Majikan mernerdekakan budaknya secara kibbah, dan budak
itumemiliki harta ........ ............... 429
Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Hak perwalian budak ynng
dimerdekakansecam kibbah ......431 ,

Maseilah: Abu Al Qasim berkata, "Majikan memberikan seperernpat
dari cicilan 5rang dibayarkan kepadanya ......... 432
Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika pembayaran cicilan
pernerdekaan secara kibbah dfiercepatsebelum waltunln, ............ 440
Pasal: Jika budak mukabbmenghadirkan harta pernerdekaan dirinSn
secaftr kibbahatausebagiannyauntukdisemhkan .........:444
Pasal: Jika sang majikan memerdekakan budaknga secara ldbfuh
berdasarkan jenis tertentu .-.......... 446
Masalah: Abu AI Qasim berkata, "Jika budak mukatabtelah
mernbalra: sebagian cicilan kemerdekaannya lalu meninggal dunia, .. 450
Pasal: Budak mul<abbmeninggal dan tidak meninggalkan harta 1rang
cukup unfuk melunasi cicilan kemerdekaannya ....-.-..-...- 453
Pasal: Akad pernerdekaan se@ra ldbbahtidakbatal lantamngila ..... 454
Pasal: Kondisi akad kitabahbudak mukabbyang dibunuh seperti
haln5rabudak mul<abbyangmeninggal .---...-.456
Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika rrajikan meninggal dunia maka
budaknyarnasihdalam akad kibbah, ....-....... 458
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Waris walabudak

Pasal: Apabila ahli waris memerdekakan budak mukabb,................ 464
Pasal: Apabila ahli waris menjual atau menghibahkan budak mul<abb
maka penjualan dan hibah ini sah, ............-... 465
Pasal Apabila rnajikan mewasiatkan harb kibbahkepada ses@rang,
makawasiatini sah. .. 466
Pasal: Apabila seseorang meninggaldunia dan meninggalkan dua
omng anak laki-laki dan seorang budak, ........ 468
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berk&ta, "Budak mukabbtidak
bolehdilamngmelakukanperjalanan.".............. ............473
Pasal Apabila dalam akad kitabahmajikan mensyamtkan tidak boleh
melalnrkan ...........-.... ---.-.--.....-..- 475
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Pasal: Apabila dalam akad kibbh majikanmenq,raratkan si budak
tidakbolehmeminhmintapadapihaklain .......... 426
Masalah: Budak mulabbtidakboleh menikah kecuali atas izin

Pasal: Budak mukabbtidakboleh mengambil gundik tanpa izin
rnajilenn5n .............]........-........ ................ 4gO
Pasal: Mukabb tidakboleh menikahkan budak$udaknya, baik
lal+lah nraupun per€rnpran ......... 4g3
Pasal: Mukakb tide.kboleh mernerdelalen budak mililmsa kecuari
atasizinmajikanrya ....494
Pasal: Mukabb dicdolmenggunakan hartaq,a. Dia tidak boleh

Pasal: Budak mulaab tidakboleh mernihak dalam jual beli, ............ 4gE
Pasal: Mukabbtihkboleh Mraji jika lmrus mengeluar{<an hartanla
untukkeperluanitu .....4gg
Fasar Budak mularab tidak boleh melalnrkan akad kibbahkecuali
atasizinmajikanrya ...- 4gg
Pasar Mukabbtidakboleh melakukan iuar beri s@aftr kredit, meskipun
dh merrjual barang d€ngan lnrga berlipatganda .........-.. 4gl
Pasal: Para ahli ilmu sepakat bahwa budak mul<abbboleh melakukan

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi be*ata, " Mukabbtidak boleh
menjual safu dirham kepada majikannSa dengan harga dua dirham .' 4g4
PasaL Apabila salah satu pihak mempuryBi utang pada pihak lain, ... 49s
Masalah: Abu Al Qasirn Al lftarqi berkata, 'Majikan tidak boleh

budak mulratabnSTa kectnli mensgpratkan hal ifu." ......,.... 4g7
Pasair Apabila mafkan merggauli budak mttabb png telah
dist/amtlon ................ S00
Pasal: Apabilarnaiikan budak mulabbbnggahamildan
melahirkan ................. S01
Pasal: Majikan tidak boleh menggauli anak pererrpuan mukab4 ..... sor'
PasaL Majikan tidak boleh budak perernpuan milik
mukatabngra SO2
PasaL Majikan tidak berwenang mern:rrl,isa, mulabbnln, . 503
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Masalah: Abu Al Qasim AlKharqi berkata, 'Apabila majikan
menggauli mukatab dan tidak mensyamtkan itu dalam akad kibbah, 504
Pasal: Apabila majikan wajib menyerahkan mahar, maka mul<abb
berhak atas mahartersebut. ......... 506
Masalah: Abu Al Qasim Al lftarqi b€r&ata, "Apabila mulabb
mehhirkan anak dari hasil hubungan dengan rnajikann5n, ............... 506
Pasa[ Apabila rnajikan memerdekakan mul<atab,otomatis dia
merdeka dan akad kitabahnSa gugur. ............ 510
Pasal: Apabila budak mukabbmelahirlon bayi bulmn dari hasil
hubungan dengan majikannya setelah berstatus wnmu um1il,......... 510
Pasal: Apabila seorang budak perempuan dimiliki oleh dua pihak

Paml: Apabila dtra rnajikan mirlbbmlik mereka, ....-..... 5L7
Pasal: Dalam l<asrs pengosongan statr$ merdeka bisa jadi majikan
ranjib membaSnrsekadar jumhh kelnrmngan angsuran mul<abb....-. 518
Pasal: Apabila rnasing-rnasing dari dua rnajikan ini menghamili si
mukaAb dan mereka sepakat siapa lrang lebih dulu. . . .. ... 5 1 9

Pasal Apabila kedua rrnjikan bersengketa soal siapaSnng lebih
dahuluberhubunganintimdengan mul<abb, .523
Pasal: Apabila kedua majikan ini menggauli st mukabbsecara
bersarna-sarna ............526
Masalah: Abu Al Qasim Al l&arqi Mata, 'Apabila seorang rnajikan
menialin akadldbbhsetengahbudak, .........-529
Pasa[ Apabila seomng tnmirasahaya sehruh dirinSn dimiliki oleh
ses@rang, .535
Pasal: Apabila hambasahaya dirniliki oleh dtra orang tua, lalu mereka
menjalin al<d kibbahdenganln secam brsamaan ..-...... 535

Pasal: Mukabbtidakboleh membayar angsumn kepada salah satu

rnajikan dengan nilai 5rang lebih besar dari angsumn majikan

r Pasal: Apabila mukatabkduamajikaninitidakmampubaSnr, ......-. 543

Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi be*ata, 'Apabila seorang

mul<aabmerdeka, ............i'... ......544
Masalah: AbuAl Qasim Al Kharqi be*ata, "Apabila mulraAbbe\rn

. mernbalar angsumn kibbahhinggatiba angsuran berikutrl,ra, ......... 545
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Pasal: Apabila safu angsuran telahiafuh ternpo, narnun mut<arabhdak
mampu membayamyra . S4g
Pasal: Apabila telah jafuh ternpo pembayamn angsuan, . 550
Pasal: Apabilaangsuan kibbahtdahiafuhternpo .......... 5S1
Pasal: Masalah: AbuAl QasimAl"Kharqi berlota, ?pabila mukabb

kompensasi hlanhAbah, ......5S3
PasaL Apabila budak mernberikan }-rta kibbahsecara zhahr, lalu

Masalah: Abu Al Qasfun Al Kharqi be*ata, "f{arta angsuran kiAbah
png diterirna majikan wajib dikeluadon zakatry;a setelah safu ^6aal" 555
l"Iasahh: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila budak mut<abb
melakukantindak fifaraEtrnplil .556
Pasal: Apabila mul<abb m&lq*anbeberapa tindak pidana yang
b€rkaitan dengan status budaknya ................ 560
Fasal: Apabila mut<abb m&lqirrrrr-tindak pidana terhadap
rnajikanrryn png tidak sampai merenggut jiwanla ...-.-.... 562
Pasal Apabila mul<abb db&nibeberapa tanggungan sekaligus,

FamL Apabila sebagian budak miabb mdakli<antindak pidana
prrg mengharusl<an qislnsh ---....- 566
Pasal Apabila mukabbmqriliki anaknya atau sebagian dzawil arham
yang mahmm, atau anaknga dzawilarham, ... 56Z
Fasal: Apabila sebagian budak mul<ab b mehhi<antindak pidana
terhadap budak lainngn yang meunjibkan d@t......... ..... 569
Pasal: Apabila seo*rng budak melakukan tindak pidana terhadap
mtlabb, ...570
Pasar Apabila mut<abbmengahmi tindak pidana ynng tidak sampai
menghilangkan nlawanla.. ..........52L
Fasal: Apabila mul<abbmafirrygaldan pun5n tanggungan utang serta
dendatindak pidana, ..575
l"Iasalah: Abu Al Qasim Al lGarqi bedata, "Apabila rrnjikan menjalin
al<ad kiabahdengan budaknya, ...576
Pasal: Apabila rnalikan bedrata kepada mukatabqn, "Ketika kamu
tidak mampu bayar setelah l€rnatianku maka kamu merdeka." ........ szg
Pasal Apabilarnajikan kibbahsararrybudakmiliknya
dalamkondisil.hu,, ... SgO
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Pasal: Apabila majikan berruasiat unfuk memerdekakan mukatabatau
mernbebaskannya dart kfiabah, ...582
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, 'Apabila mukatab
mengklaim telah melunasi kibbah dartdia menghadirkan saksi, ........ 58 4
PasraL Apabila budak mukatabtidak punya saksi dan majikannya
mernbantah klaim pembayaran itu .....-...... .... 585
FasalApabilamajikan telahmenerimaharta kibbh........ 585
Pasal Apabila rnajikan membebaskan mukatab dxiangsurcm kibbah,
makadia bebas dan merdeka ...... 586
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi ber*ata, " Mukabbtidak dikenai
lakmtsdanpuasa." .588
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Anak mul<atabyang
dilahirkan dalam akad kilabahmerdeka begitu dia merdeka." ........... 589
Pasal: Cucu mulalabhukumnya sama dengan hukum ibunln, ........ 595
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jual beli mukabb
diboletrkan.' ............. ................. 595
Pasal: Mukabbbleh dihibahkan, diwasiatkan, dan dialihkan
keperni[kannp .........599
Masahh: Abu Al Qasim Al Kharqi be*ata, "Pernbeli menaksir harga
mulabb. ..599
Pasali Jual-beli utang 5nng menjadi tanggungan angsumn mukabb

tidaksah ...601
Pasa[ Apabih mul<aabmempunyai anak 3nng mengikuti sang ibu

PasaL Apabila rnajikan meunsiatkan mulabbpada seseomng .....-... 604
PasaL Apabila majikan benrrasiat kepada seseorang unfuk melakukan
akard ldbbhbudaknya.. .............. 605
Pasah Apabila rnajikan beruasiat harta kitafuhpada seseomng, dan
statusbudakngrapadaomnglain........... .......606
Pasal: Apabila alad kitabahrusak lalu majikan mewasiatkan sesuatu
png ada pada tanggunga n mukatab terhadap seseorang ................ 608
Pasal: Wasiat pada mul<a/a6hukumnya sfr, .......... ....... 508
Masalah: Abu Al Qasim AI Kharqi berk6ta, 'Apabila mul<atab

mernMi bapaknyn atau kerabatr5n yang hamm dinikahi, ................ 611

PasahHasil usaha bapak atau kerabatyang dibeli ini diberikan kepada
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Pasal: Apabila mukabb merryhibahkan sebagian dawil arharn;mya
padarnajikan ..............615
Pasal: Mukabbbleh menjrnl istrinSn, abru mul<ab6ah menjtnl
suamin!,a ...615
PasaL Apabila rnajikan menikahi anaknya dari mukabbabs

Ittlasalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berlota, "Apabila seorang hamba
dimilikioleht!3a omng, ................6L2
Pasal: Apabila seomng budak dimilild oleh dtn oftmg rekanan, ........ 621
Pasa[ Apabila budak tdah mernberikan seratus pada salah
seorang dari dtn relorxm, ............i... ...........629
Pasal: Apabila pa{5;qat mengal$ tdah menerirna seratr-rs dengan
carayangdigugat oldrmul<abh ..625
Masalah: AbuAl QasimAl Kharqi berftata, "Apabila majikan berkata,
'Akumengakadi kiabtmusenilaiduaribu,'............. ....626
Pasal Apabilarnaiikan dan mukaAb tentang
pernbayamn an(Fuan; mul<atrbbrz/r<ab^. "Aku telah melunasinya
dan akumerdeka." .-...... -............629
Paml:'Apabila rnaiikan menialin lo'bbhda.$a'.dua orang budak, dan
salahsafunyamefunasiangsuan hbbah, ......629
Pasal: Apabila mul<abbpwryabeberapa ormg anak dari rnajikan yang
merrerdekakan lainnla, .-............. 631
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi b€r&ata, "Apabila majikan
mernerdekakan budak perempwm atau mukatabnln ...................... 63 1
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Mukabbtidak dilarang
meny€gerakan angsuan ldbbahpadamajikanryra,.......... 635
PasaL Apabila kedtn bdah pihak(ttnn dan mut<affilsepakat untuk
menambahternpo pelunasan dan utang, .......637
Pasal Apabila mul<abbmenjalin akad damai dengan majikann5a
mengenai tanggunganrqB dengan alat tukar yang belteda, .............. 639
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, ?pabila seorang budak
dimiliholehduaorar{I, ..............- 640
Pasal: Apabila budakpng dim€rdekakan dalam keadaan sulit ......... 643
Pasal: Dkutip dari Ahmad rg, bahrra beliau pemah ditanya tentang
budak5nng dimilild dua rekanan ...644
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Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, 'Apabila muhbbtidak
mampu bayar dan kernbali berstafus budak, . 645
PasaL Harta yang diba3nrkan oleh mukabbkepada majikannSra
sebelum ketidakmampuan bayarannya ..........646
Pasal: Kematian mul<abb sebelum melunasi angsumn kbbh san:a
seperti ketidakrnampmn dalam membayam5n .............. 647
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi bedota, 'Apabila dua orang
mul<abb*lng mernbeli, .];:............ .............648
Pasal: Apabila budak 1nng tebih dulu dari kedtmnSn tidak mengetahui
pernbeliantersebut .....650
Pasal: Apabila majikan mengakadi htabahbebempa oftrng budaknln
dalam safu akad dengan kompensasi yang sarna, ........... 650
Pasal: Apabila salah seorang dari para mukabbmelunasi angsumn
temannya atau mul<abb...........-.. -.--............ 654
Pasal: Hukum penjaminan omng me,rdeka terhadap ase/. kibbh ..... 656
Pasal: Apabila para mul<ata6melunasi seluruh angstrran mereka atau
sebagiann5ra ...-.-.-.......656
Pasal: Apabila sebagian mereka melakukan tindak pidarn ............... 657
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi be*ata, 'Apabila dalam alod
kibbhmaiil<anmensgaratkan u,mla ......... ..... 558
Pasal: Apabila majikan menyamtkan mukatab rntskmeuaariskan
harta padan5n, bukan pada ahli warisnya, ..... 661
PasaL Apabila majikan mensyaratkan pelayanan tertenfu pada

mulabbsdelahdiamerdeka .......662
Pasal: Apabila majikan melakukan akard kibbahbudakqp senilai
dua ribu, 5rang dibayar seribu setiap awal bulan, ............. 663
Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi betkata, "Apabila musuh menawan
mukabb,lalu seseomng membelinSn ............664
Pasal: Apakuh wakfu mul<abbbersama kaum kafir perlu dihitung? ... 665
Pasal: Apabila majikan menawan mukatabselama beberapaunkfu ..667
Pasal: Apabila majikan berwasiat untuk melakukan akad ldbbah
budaknya ..668
Pasa} Apabila majikan berkata, "lakr.rllanhh al<ad kitabh lxllah
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Penarikan Kesalrsian

Oleh Salah Seorang Sal$i

Jika hanlra salah seoreng sal$i !/ang menarik kernbali
kesaksiannya, mal€ sama seperti hukum dalam penarikan
kesaksian oleh keduanya, bahwa seoftmg hakim fidak boleh
memufuskan hukum dengan kesalsian kedtnnya jika penarikan itu
terjadi sebelum hukumnya dipufuskan. Dia juga tidak mendapatkan
hukuman jika menariknya sebelum hukumannya dilal$anakan, karena
syamh5n ifu hilang dengan penarikannSn seperti hilangnln s5nrat itu
dengan penarikan keduanSra.

Jika dia menariknSa setetah pelaksanaan hukumn5n, maka
diwajibkan baginya. hukum sesuai pengakuannya saja; jika dia mengakui
dengan apa yang ma,uajibkan qishash, maka diwajibkan qishash
baginya, jika dia mengakui dengan apa yang ma,vajibkan denda yang
besar, maka diwajibkan baginya setengah dari denda ifu, sedangkan jika
dia margakui dengan kesalahannya, maka diwajibkannya baginya
bagiannya dari denda 5nng ringan

- 
Jika saksi-saksinya ifu lebih dari dua omng dalam hak-hak harta

atau qishash, ataupun sejenisnya, maka apa yang telah ditetapkan
dengan dua orang saksi atau lebih dari empat orang saksi, kemudian
saksi tambahannya ifu menarik kembali kesaksiannya sebelum
hukumnya dipufuskan dan dilaksanakan, maka tidak menghatangi
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pemutusan dan pelaksanaan hukum tersebut, karena bukti yang ada

sudah cukup untuk menetapkan hukum tersebut dan melaksanakannya.

Jika dia menariknya kembali setelah pelaksanaan hukum, maka

diwajibkan baginya qishash bila dia telah mengakui dengan apa yang

meurajibkannya, atau setengah dari denda, atau setengah dari yang

hilang karena kesaksian mereka. Sedangkan iika fidak demikian, maka

terdapat perselisihan pendapat dalam halifu.

lglT.Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqr berkata,
'Jika kesaksian keduanya itu terhadap harta, 'maka

keduanya hams membayar denda, dan harta ifu tidak dapat

dikembalikan kepada or.rng yang dihakimi, baik harta itu
masih ada maupun sudah hilang."

Kedudukan harta itu tidak dapat dikembalikan kepada orang

yang dihakimi, maka kami tidak mengetahui adanya perselisihan

pendapat antara ulama dalam hal itu, baik yang telah kami kisahkan dari

Said bin Al Musayyab maupun Al Auza'i.S.

Kami telah menyebutkan pendapat bersama keduanya pada

pembahasan sebelumnya, sedangkan mengembalikan harta itu kepada

dua orang saksinya adalah pendapat para ulama diantaranya Imam

Malik & dan para ahli pendapat, yang juga merupakan pendapat Imam

Syafi'i rg dalam pendapat lamanya, sedangkan dalam pendapat barunya

beliau berkata, "Tidak boleh mengembalikan apa pun kepada keduanya,

kecuali keduanya bersaksi atas pemerdekaan seorang budak, maka

keduanya memberikan jaminan atas nilainya. Dari keduanya tidak ada

penghilangan harta atau tangan, maka keduanya tidak perlu

memberikan jaminan atasnya sebagaimana jika kesaksian keduanya

ditolak." r
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Dalil kami dalam mirsalah ini adalah: keduanya telah

mengeluarkan harta budak itu dari tangannya dengan tidak benar dan

mernisahkan antara budak ifu dengan tuannya, maka keduanya harus

mernberikan jaminan sebagaimana jika keduanya bersaksi atas

kemerdekaannya, karena kedunrun telah menghilangkan kekuasaan

fuannya dari budaknya dengan kesaksian yang mereka tarik kernbali. Ifu

sama saja seperti keduanya bersaksi atas kebebasannya, kur*u
keduan5ra juga telah menyebabkan penghilangan haknya .dengan

kesaksian keduanya yang bohong, maka keduanSa harus memberikan

jaminan seperti halnya dua saksi dalam hukum qishash.

Hal ini dikuatkan jika keduanya mengharuskan hukum qishash

yang dipufuskan dengan hal-hal syubhat, maka wajibnya harta tersebut

lebih utama. Perkataan mereka 'lkeduanya tidak menghilangkan harta"

dianggap batil jika keduanya bersaksi atas kemerdekaannya, karena

sebenamya perbudakan tidak dapat dihilangkan dengan kesaksian yang

bohong, akan tetapi keduanya hanya memisahkan antara tuan dengan

budaknya, sedangkan dalam hal penghilangan harta, keduanya telah

menyebabkan hilangnya harta tersebut, maka keduanya wajib

memberikan jaminan atas harta yang hilang lantaran keduanya, seperti

dua saksi dalam hukum qishash, saksi-saksi dalam perzinaan, penggali

sumur, dan pengasah pisau.

. 1918. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Jika yang dihukumi dengan kesaksiannya itu adalah budak
laki-laki atau budak perempuan, maka keduanya didenda
dengan nilainya.'

Sementara itu, jika keduanya bersaksi terhadap seorang budak

laki-laki atau budak perempuan untuk bukan pemiliknya, maka hukum

dalam hal itu sama seperti hukum dalam hal kesaksian terhadap harta,
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sebagaimana kami sebutkan sebelumnya, berikut perselisihan pendapat

di dalamnya, karena hal ifu melupakan jumlah harta.

Jika kduanp bersal$i atas kebebasan keduanSn, narnun

mereka menarik kembali kesaksiannya, malo kedtnnp harus

mernbayar denda sesuai nilai dua budak itu kepada tuannSn, dan tidak

ada perselisihan ulama dalam hal tersebut, karena ulama yang

sebelumnya berselisih pendapat adalah Imam S5rafi'i ,(&, akan tetapi di

sini beliau telah menyepakatinya, dan ifu merupakan dalil baginya atas

apa !,ang telah beliau perselisihkan.

Jadi, mengeluarkan budak dari kekuasaan fuannla 'dengan

kesalsian atas kebebasannSn sarna saja seperti mengeluarkannya

dengan kesaksian unfuk bukan pemiliknSra.

Jika diwajibkan memberikan jaminan, kemudian di sini juga

diwajibkan mernberikan jaminan, maka keduanSn didenda sesuai

nilainya, karena budak-budak ifu merupakan pendukung harta bukan

sejenis harta.

Pasal: Jika dua orang sal$i telah bersal$i atas
jafuhnya thalak seorang istri, dan itu sangat jelas, kemudian
hakim telah memufuskan perceraiannya, kemudian
keduanya menarik kembali kesaksiannya sebelum ishi ifu
digauli suamingra

Dalam kasus tersebut, kedua saksi itu wajib membayar setengah

dari apa yang ditenfukan.

Ini pendapat Imam Abu Hanifah rS,.

Sedangkan Imam Syafi'i d& berkata dalam salah satu

pendapatnya, "Diwajibkan mahar y5.g rurnu, karena keduanya telah

menghilangkan bamngnya. "

tl-l - At Mughni



Dalam pendapat lain Imam Syaf i {S berkata, "Keduanya

diunjibkan setengah dari mahar yang sama, karena dia hanya memiliki

setengah dari barangnln, dengan dalil bahwa diwajibkan baginya

setengah dari mahamp."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: keluamp bamng dari

kepernilikan suami tidak dapat diperkirakan, lraitu dengan dalil jika

istinSn itu mengeluarkannya dari kepemilikan smminlp karena

kernurtadanrya, keislamannya, atau bunuh diri, maka istiryn tidak

mernberikan jaminan apa pun. Sedangkan jika pernikahann!,a ifu rusak

sebelum dia digauli karena penlmsuan dari oftmg yang merusak

pemikahann5n, rnaka dia tidak didenda apa pun, akan tetapi diwajibkan

bagi kedua sal$i itu membayar setengah dari png telah ditentukan,

karena keduanSp telah mannjibkan hal ifu kepada suamirya dengan

kesaksian keduan5n dan pengakuan suaminln. Jadi, hal itu dikembalikan

kepada keduanla sebagaimana suaminya ifu mengernbalikanqn kepada

orang yang merusak pemikahannya karena penlusuan atau lainnya.

Perkataan Imam Syafi'i rg, "Dia hur,ln memiliki setengah dari

bamngnya,'fidaklah benar, karena barang itu tdak boleh dimiliki hanya

setengahn5a. Akadnya ifu mencakup keseluruhannya, dan mahar wajib
diberikan seluruhnya. oleh karena ifu, seorang ishi berhak memiliki
mahar jika dia telah menerimanya.

Juga berhak memiliki pertumbuhan nilainya, dan berhak untuk
memintanya jika dia belum menerimanya. Akan tetapi setengah mahar
itu dapat dihilangkan karena thalak, sedangkan jika keputusan
perceraian itu ditetapkan setelah dia digauli suaminya, maka kedua saksi

itu tidak wajib memberikan jaminan apa pun. Seperti inilah yang

dikatakan Imam Abu Hanifah rg.

Disebutkan dalam riwayat lain dari Imam Ahmad ig, "Kedua

saksi ifu memberikan jaminan atas apa yang telah ditentukan dalam
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mahar, karena keduanya telah menghilangkan pemikahan baginlp, yaitu

ivndh atas mahar ifu, sebagaimana jika keduanya bersaksi atas hal itu

sebelum istuinp digauli.

Imam Spfi'i .g berkata, "Keduanln diwajibkan rnahar 5png

sama baginya, karena kedmnp telah menghilanglmn barang miliknya."

Pembahasan dalam hal ini telah disebutkan sebelumnya.

Tidak dibenarkan mengambil qigs dari kesaksian sebelum

isfuinya digauli, karena kdqanya telah menenfukan baginlra setengah

dari apa lnng telah ditentukan, dan itu bertentangan dengan

penghilanganqn, sedangkan di sini mahar telah ditentukan dertgan

menggauli isfuinln, rnaka keduarryn tidak menenfukan aPa pun bagrnf

dan tidak mengeluarkan barang itu dari kepernilikann5n. Itu sama seperti

jika keduanya mengeluarkan barang tersebut dari kepemilikan suaminln

dengan mernbunuh istinln, atau istinya sendiri yang mengeluarkannya

dengan kernurtadannya.

Pasal: Jika dua orang saksi telah bersaksi atas

pemikahan seorang perempuan, kemudian hakim telah

memufuskannya, namun kemudian keduanya menarik

kembali kesaksiannya

Jika suaminya telah menthalaknya sebelum dia menggaulinya,

maka kedua saksi itu tidak didenda dengan apa pun, karena keduanya

tidak menghilangkan apa pun atas hak suami-istri tersebut. Sedangkan

jika suaminya telah menggaulinya dan mahar yang ditenfukan itu sama

nilainya dengan mahar yang sama ataupun lebih, kemudian dia telah

memberikannya kepada istrinya, maka tidak diwajibkan apa pun bagi

kedua saksi itu, karena istrinya telafr mengambil iwadh atas apa yang

telah dihilangkan oleh keduanya. Jika nilai mahar yang ditentukan itu

tidak sama, maka kedua saksi itu waiib mengganti dengan nilai antara
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mahar yang tenfukan dengan mahar yang sama. Jika suamin5a betum

memberikann5n kepada istrinya, maka kedua saksi ifu harus

memberikan jaminan dengan mahar lang sama, karena ifu adalah iundh
(pengganti) untuk istoinya atas apa yang telah dihirangkan oreh

keduanSn.

PasaL Jika dua orang salsi telah bersal$i atas
penulisan seotang budak oleh fuanrya, kemudian keduanya
menarikn3n kembali

Dalam kasus tersebut, itu harus diperhatikan. Jika dia tidak
miunpu menyebutkannya dalam perbudakan, maka tidak diwajibkan apa
pun bag keduanSn. sedangkan jika dia telah melaksanakannya dan
memerdekakannya, maka keduanya harus memberikan jaminan secara

keseluruhannya, karena keduanya telah menghilangkan haknya dengan

kesaksian keduanya. Ada kemungkinan dia dapat mengharuskan

keduanSa mengganti antam nilainyra atau apa yang diterimanya dari
penulisan budak ifu, sedangkan yang pertama lebih utama, karena apa
yang diterimanya dari pekerjaan budaknya itu fidak dapat dihifung. Jika
dia mau maka dia boleh mendenda kedua saksi ifu karena kesaksian
keduanya. Namun ada kemungkinan juga dia mengharuskan keduanya
mengganti sebelum diketahui keadaannya. Kemudian dia wajib
mendenda keduanya antara nilainya secara benar dan tertulis,
sedangkan jika keduanya telah bersaksi atas pengangkatan anak dari
budak perempuannya, kemudian keduanya menariknya kembali, maka
dia wajib mengembalikan kepada keduanya dengan kesaksian yang telah
mengumngi nilainya, jika budak perempuan itu telah dimerdekakan
dengan kematiannya, maka warisannya ifu harus dikembalikan dengan.
nilainya yang masih tersisa.
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PasaL Setiap tempat yang telah mewajibkan tanggung
jawab kepada sal$i-sal$i dengan mengembalikannya, rnaka

wajib dibagi antara mereka sesuai jumlahnya baik sedikit maupun

banpk.

Imam Ahrnad .1fi, berkata dalam riwapt Ishaq bin Manshur: Jika

seoftmg salsi telah bersaksi kernudian menariknya kernbali dan telah

menghilangkan harta, rnaka dia menjadi penanggung iauab sestni

dengan jumlah saksi dalam kesaksian tersebut. Jika iumlah saksi itu dua

oftmg, maka bagrnla Setengah. Jika jumlah mereka tiga orang, maka

baginlra sepertiga. Dernikian pula jika iumlah mereka sepuluh omng,

maka baginya sepersepuluh, baik dia sendiri yarig menarik kesaksiannya

rnaupurl mereka sernua menariknSn, baik sal$i tambahan lnng menarik

kesaksiannSa dari jumlah yang cukup dalam kesaksian maupun !/ang

bukan saksi tambahan. Jika ernpat orang saksi bersaksi terhadap hukum

qishash kemudian salah seomng mereka menarik kembali kesaksiannya
:dan berkata, "Kami sengaja mernbunuhnSn, rnaka baginya hukum

qishash."Jika dia berkata, uKami telah salah, maka baginya seperernpat

diWt (dqda).' Jika yang menarikn5n kembali dtra orcmg salrsi, maka

bagi keduaqn hukum qishash atau setengah ditnt Jika enam omng

saksi bersaksi atas perzinaan yang dilakukan orang Snng sudah menikah

(muhshanl, kemudian dia dicambuk karena kesaksian mereka, kemudian

salah seorang saksinya menarik kembali kesaksiann5n, maka baginya

hukum qishash atau seperenam dan di5nt. Jika dua orang saksi gnng

menarik kesaksiannya, maka bagi keduanya hukum qishash atau

sepertiga dari diyat. Seperti inilah perkataan Abu Ubaid.

Imam Abu Hanifah rg berkata, 'Jika hanya safu atau dua orang

saksi yang menarik kesaksiannya, maka tidak diwajibkan apa pun bagi

keduanya, karena bukti perzinaan itu telah difunjukkan, dan darahnya

tidak dapat dihinakan. Jika yang menariknya kembali tiga orang, maka

bagi mereka seperempat dart digt. Jika yang menariknya kembali
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empat oftmg, maka bagi mereka setengah dari d$nt Jika 5ang
menariknya kembali lima orang, maka bagi mereka tiga perempat dari

dipt. Jika 5nng menariknya kembali enarn orang, maka bagi mereka

s ernuanlE seperenamnSla. "

Apa 3nng disampaikan lrrnm Syafi'i i{S sama dengan madzhab

Imam Abu Hanifah dalam haljika yang menariknya kernbali dua orang.

Para pengikut madzhab Imam Spfi'i berselisih pendapat dalam

hal jika tiga orang salsi bersaksi terhadap hukum qishash, kemudian

salah safuqa menariknya kembali, maka Abu Ishaq berkah:l Tidak ada

qishash baginya, karena bukti hukum qishash telah ditttrjukkan, apakah

diwajibkan baginya sepertiga dari diyat? Terdapat dua pendapat:

Ibnu Al Haddad berkata:2 Baginla qishash, kemudian harus

dibedakan antara salsi itu dengan saksi-saksi png menarik kembali

kesaksiannya pada perzinaan jika ia sebagai saksi tambahan, karena

sesungguhnya darah omng png disaksikan dengan perzinaan ifu fidak

dihinakan, sedangkan omng ini darahnya dihinakan, akan tetapi

darahnya ifu han5ra dibolehkan untuk wali qishashnya saja.

Para ulama juga berselisih pendapat jika terdapat tiga omng

saksi yang bersaksi atas suatu harta, kemudian salah safu dari mereka

menarik kembali kesaksiannya:

Pqtama: Saksi ifu harus memberikan jaminan sepertiganya.

. Kdua ndak diwajibkan apa pun baginya.

1 Abu Ishaq Aslrsyimzi adatah hrahim bin Ali bin Yusuf, seorang ulama
besar ahli fikih madzhab Imam Syafi'i dan pengarang kitab-kitab. Dia wafat tahun
476H.

l-lh. Tha bqa t,asyspfi 1W;ah (4 / 2L*256).
2 Dia adalah Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Muhamrnad bin Al'

Haddad. Dia kehrrunan Mesir dan berma&hab gnfi'i. Dia wafat pada 345 H.
l.jh. Thabaqat,4sySp ft Iy;ah (4 / 97 -98).
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Dalil kami dalam masalah ini adalah: penghilangan itu terjadi

karena kesaksian mereka, maka saksi yang menarik kembali

kesalsiannya telah mengaku ikut serta di dalamnya secam sengaja

dengan memusuhi orang yang sepertinya dalam hal tersebut, maka

diwajibkan baginf qishash, sebagaimana jika dia telah mengakui

keikutsertaan mereka dalam menyegerakan pembunuhannya, karena dia

merupakan salah safu orang yang telah membunuh orang yang

disaksikan dengan kesaksiannya. Jadi, saksi kedua sama seperti saksi-

saksi hukum qishash, dan saksi ketiga sama seperti saksi-saksi

perzinaan, karena dia merupakan salah seorang yang telah

menyebabkan penghilangan harta dengan kesaksiannya, sehinlga dia

wajib memberikan jaminan atas bagiannya, sebagaimana jika semua

saksi itu menarik kernbali kesaksiannya, karena apa yang menjadi

tanggung jawab setiap saksi dengan kesepakatan mereka (semua saksi)

unfuk menariknya kernbali, maka dia wajib memberikan jaminan atasnya

jika hanya dia yang menariknya kembali, sebagaimana jika jumlah

mereka empat orang.

Perkataan mereka "darahnya tidak dihinakan" tidaklah benar,

karena pembahasan itu adalah pembahasan dalam hal jika dia telah

membunuh dan tidak ada baginya darah yang dapat disifati dengan

kehinaan atau ketidakadaannya. Pelaksanaan kesaksian tidak

menghalangi diwajibkannya qishash, sebagaimana jika dia telah bersaksi

untuk seseorang yang berhak mendapatkan qishash, kemudian dua

orang saksi melaksanakannya,. kemudian dia mengaku telah

membunuhnya secara zhalim, dan saksi-saksi ifu telah bersaksi dengan

kesaksian bohong.

Tentang perbedaan antam qishash dengan rajam (cambuk) yaitu

bahwa darah pembunuh tidak dihinakan, tidaklah benar, karena darah

tidak dihinakan jika dinisbatkan kdpada orang yang membunuhnya,

sebab setiap orang dihukumi menurut pengakuannya, sedangkan
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perkataan sekufunya tidak dianggap. Oleh karena ifu, jika salah seomng

sekufunya telah mengakui kesengajilan keduan5ra, kenrudian .sekufu

lainnla b€rkata, "Kami telah salahn, maka diwajibkan qishash bag
selnrtunya yang telah mengakui kesengajaannp.

1

PasaL Jika seorang hahm telah memutuskan hukum
datam hal harta dengan kesaksian seorang salsi laki{aki dan
dua orang sal$i perempuan, kemudian mereka menarik
kembali kesaksiann5Ta

Dalam kasus tersebut, tanggung jawabnya dibugi kepada

mereka; saksi laki-laki setengahnya dan saksi perempuan

seperernpatrSa. Jika hanya salah seorang di antam mereka yang

menarik kembali kesaksiannSra, maka dia wajib memberikan jaminan

atas bagiannSra. Jika saksi-sal$i itu seorang luki-leki dan sepuluh orctng

perempuan, kernudian mereka menarik kembali kesaksiannya, maka

rnasing-masing dari saksi laki:laki seperenarnnla dan masing-masing

saksi perernpuan setengah dari seperenamn5ta."

Itulah yang dikatakan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rg.

Setiap dua omng perernpuan sama seperti seorang laki-laki,

rnaka sepuluh oftmg perexnpuan sama seperti lima omng laki-laki.

Ada kemungkinan diwajibkan bagi para saksi perernpuan ifu

setengahnya dan bag saksi laki-laki juga setengahnya, menurut

pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, karena laki-laki adalah setengah

dari bukti, dengan dalil bahwa jika hanya dia yang menarik kembali

kesaksiannya setelah hukumnSn dipgfuskan, maka sama saja seperti

penarikan yang dilakukan oleh pam saksi perempuan tersebut, maka.

laki-laki ifu menjadi satu bagian dan perempuan pun menjadi safu

bagian. Sedangkan jika 5ang menarik kembali kesaksiannya itu hanya

sebagian saksi perempuan atau saksi lakilaki, maka saksi yang menarik
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kesaksiannya diunjibkan seperti apa yang diwajibkan baginya jika semua

saksi tersebut menarik kesaksian mereka.

Menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikuhrya, "Kapan pun

di antara salsi peremptnn ifu menarik kesaksiannp dan jumlahnya

tidak lebih dari dua omng, maka tidak diwajibkan apa pun bagi saksi

perempwm png menarik kesaksiannya ifu.n Pernbahasan ini telah kami

sebutkan sebdumqla.

PasraL Jika ernpat orang salsi telah b€rsal$i atas ernpat ratus

dirham, kernudian hakim telah memutuskan dengan kesaksian ifu,

namun salsi pertarna menarik kernbali serafus dirham, saksi kedua

menarik kernbali dua mfus, saksi ketiga menarik kembali tiga rafus

dirham, dan saksi keempat menarik kembali empat mtus dirham

Dalam kasus tersebut, setiap saksi yang telah menarik kembali

wajib mengganti bagiannya; saksi pertama 25, saksi kedua 50, saksi

ketiga 75, dan saksi keempat 100, karena setiap saksi di antara mereka

telah mengakui bahwa dia telah menghilangkan hak orang yang

disaksikan seperempat dengan apa yang telah ditarik kembali.

Madzhab Abu Hanifah mencakup hal: tidak diwajibkan bagi saksi

yang telah menarik kembali 300 atau 400 lebih dari lima puluh lima
puluh, karena 200 ifu tidak me'u.rajibkan saksi yang menarik kembali

300, karena 2oo yang telah dia tarik kembali masih ada pada dua saksi

lain.

Pasal: Jika empat orang saksi telah bersaksi terhadap
orang yang berzina, sedangkan dua saksi diantaranya
bersaksi terhadap .orang brerzina yang sudah menikah
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(muhshanl, kemudian dia dirajam, namun mereka lalu
menarik kembali kesaksiannya

Dalam kasus tersebut, tanggung jawab diwajibkan bagi semua
saksi.

Imam Abu Hanifah .g, berlata, ,,Tidak ada tanggung jdwab bagi
saksi-saksi terhadap orang berzina yang sudah menikah, karena mereka
telah bersaksi dengan syarat bukan dengan sebab yang ma,r,ajibkan
untuk pembunuhannya, karena sesungguhnya hal itu ditetapkan dengan
kesaksian terhadap perzinaan. "

Pengikut madzhab Imam syafi'i memiliki dua pendapat seperti
dua madzhab tersebut.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: pembunuhannya dicapai
dengan kesepakatan dari dua kesaksian, maka diwajibkan denda bagi
sernua sal$i tersebut, sebagaimana jika mereka telah bersaksi terhadap
perzinaan.

Dalam hal tata cara tanggung jawabnya, terdapat dua pendapat:

Pertama: Dibagi kepada mereka sesuai jumlah kepalanya
seperti halnya datam saksi-saksi perzinaan, karena pernbunuhan dicapai
dari semua saksi.

Kedua: saksi-saksi perzinaan setengah dan saksi-saksi terhadap
orang berzina yang sudah menikah setengah, karena mereka adalah dua
kelompbk, dan setiap kelompok itu setengah.

Jika empat orang saksi telah bersaksi terhadap orang yang

berzina, sedangkan dua saksi diantaranya bersaksi terhadap orang yang

berzina yang sudah menikah, namun kemudian mereka menarik kembali
kesaksiannya, maka menurut pendapat pertama, "Kedua saksi yang

bersaksi terhadap orang berzina yang sudah menikah lmuhshan) adalah

dua pertiga, sedangkan kedua saksi yang lain sepertiga. Kedua saksi
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yang pertama diwajibkan sepertiga karena kesaksian keduanya terhadap

hal itu, dan sepertiganya lagi karena kesaksian keduanya terhadap

perzinaan. Kemudian kedua saksi yang kedua ifu diwajibkan hanya

sepertiga karena kesaksian keduanya hanya terhadap perzinaan.

Sedangkan menurut pendapat kedua, saksi-saksi terhadap orang

berzina yang sudah menikah itu tiga perempat di5at, karena bagi

keduanya setengah dikarenakan kesaksian keduanya terhadap orang

berzina yang sudah menikah, dan setengahnya lagi dikarenakan

kesaksian keduanya terhadap perzinaan. Ada kemungkinan tidak

diwajibkan bagi kedua saksi terhadap orang berzina yang sudah menikah

itu kecuali setengah, karena setiap saksi dari i.eduanya telah melakukan

dua kali kejahatan. Sedangkan setiap saksi dari dua yang lain hanya

melakukan satu kejahatan, maka disnt ldenda) di antara mereka harus

sesuai jumlah kepala mereka, bukan sesuai jurnlah kejahatan mereka,

sebagaimana jika terdapat dua orang yang membunuh safu orang, salah

safunya hanya melukainya safu kali, sedangkan satunya lagi melukainya

dua kali.

Pasal: Jika dua orang salsi bersaksi telah
memerdekakan budaknya ini dengan jaminan serafus
dirham, sedangkan nilai budak ifu dua ratus dirham,
kemudian hakim memutuskan hukum dengan kesaksian
keduanya, kemudian keduanya menarik kembali
kesaksiannya

Dalam kasus tersebut, pemilik (tuan) budak itu harus
mengembalikan serafus dirham kepada dua saksi tersebut, karena itu
adalah kesempumaan nilainya. Demikian pula jika keduanya bersaksi
atas seorang suami yang telah, menthalak istrinya sebelum dia
menggaulinya dengan jaminan seratus, sedangkan setengah dari nilai
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yang ditenfukan adalah dua mfus, maka kedmnya berutang serafus

kepada suaminya ifu, sebab keduanya telah menghilangkan hal*fra

dengan kesalsian 5nng ditarik kernbali oleh kedrmnSB.

PasaL Jika drn or*rg'*loi bersaksi atas seorang laki-
laki 57ang telah menikahi seorang perempuan dengan mahar

lrang telah diseburtkan oleh keduanp, kemudian dua saksi

lain bersalsi bahura dia telah menggaulirya, kemudian
mereka semua menarik kembali kesaksiannlra setelah hukum
mahamSTa ifu dipuhrskan

Dalam kasus tersebut, saksi-saksi nikah tersebut harus

memberikan jaminan, karena mereka telah mengharuskan mahar yang

telah ditentukan itu- Ada kemungkinan diwajibkan bagi mereka setengah

dan bagr dua saksi lainnya setengah, karena mereka telah

menenfukannya sdangkan kedua saksi nikah telah me,vajibkannya,

maka dibagilah itu menjadi empat antara empat saksi tersebut, dan jika

bersama kedua saksi ini seomng saksi telah bersaksi atas

penthalakannya, rnaka tidak diwajibkan apa pun bagr keduanya, karena

keduan5;a tidak menghihrrskun apa pun yang diakuinya dan tidak

mou.rajibkan kepadanSn apa yang tidak diwajibkan baginya.

PasaL Jika dua orang saksi pembanfu bersaksi atas

dua orang sal$i utama, kemudian hakim meniutuskan
hukum dengan kesaksian keduanya, kemudian kedua saksi
pembanfu ifu menarik kembali kesaksiann5n

Dalam kasus tersebut, keduanya harus memberikan jaminan..

Aku tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat antam pam ulama

dalam hal itu.
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Jika kedua saksi utama saja yang menarik kernbali kesaksiannya,

maka keduanya juga hanrs memberikan jaminan. '

Seperti itulah png dikatakan Imam Syafi'i .{& dan Muhammad

bin Al Hasan.

Abu Al Khaththab telah mengisahkan dari Al eadhi bahwa
kedtnnln tidak perlu mernberikan iaminan. Ini menurut pendapat Imam
Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

Hukum tersebut berkaitan dengan kesaksian dua saksi
pembanfu, dengan dalil bahwa keduanya telah meniadit<an lesat<rian

dua saksi utama ifu sebagai kesaksian, maka kedua saksi utama'ifu fidak
wajib membedkan jaminan, karena hukum tersebut tidak berkaitan
dengan kesaksian keduanya.

Dalil kami dalam masalah ini adatah: kebenaran ditetapkan
dengan kesaksian dua saksi utama, dengan dalil pertimbangan keadilan

keluanya. Jika keduanya menarik kembali kesaksiannya, maka
keduanya juga harus memberikan jaminan seperti halnln dua saksi
pembantu.

Pasal: Jika seorang hakim telah memutr.skan hukum
berdasarkan kesaksian safu orang sal*i dan safu sumpah,
namun kemudian sal$i ifu menarik kembali kesaksiannya

Dalam kasus tersebut, dia berutang atau didenda atas semua
harta tersebut. Pendapat ini diungkapkan oleh Imam Ahmad rg dalam

riwayat jamaah.

Imam Malik dan Imam Syafi'i rS, berkata, "Diwajibkan baginya

setengah, karena seorang saksi merupakan salah satu alasan atau bukti
dalam dukwuur,, sehingga diwajibkarl baginya setengah sebagaimana jika
itu adalah dua orang saksi.',
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' Dalil kami dalam rnasalah'* u*r seomrg saksi merupakan

salah safu bukfi dalarn dakrrrnan, rnaka laminan 1nng diuniibkan baginf
sama seperti bagi dua onmg sal$i. Ini dil$atlGn dengan bahua sumpah

adalah p€rkataan hwarurya, pakataan hwan bulon

menrpakan buldi atas launnryn. Iftan tetapi itu adahh qprat hulorn

yang diberlalnrkan sesuai pernrintaan hakfon dahm mernuhrskan

Oleh karena ifu, hanrs dipfuatrkan dari apa yrang telah

mereka katakan. Walaupun hta menerirnanp seb@i bufifi, akan tetapi

kita tdah mer*dikan buld itu s€bagai kesalcsian s@mng saksi. Ol€h

karena ifu, sumpah fidak boleh dilahululon atas kesaksiannya, berbeda

halnfra dengan kesaksftm saksi yang lain.

Abu Al Khatrftrab b€r*ata, 'I(eluar p€ndapat balu,a fidak

diwajibkan bagrn!,a keclnh setengah dari apa 3ang tdah dihul$rni

dengannya, !,aitu fka hta katalon bahtm strmpah dikernbalikan keeada

pendaknra.'

Pasal: Jika semrn sald merrarik kembali kesaksiannya

setelah hukumnp diputuskan, dan berkata, "Kami sengaia

melakukanrrlra,'

Dalam kasus tersebut, dillaiibl<an bagi m€relo qblmsh, darr

mereka udak diasinglon, karena qislnsh tedebas dari pengasingan

mereka.

Jika kesaksian itu dalam hal trarta, rnalo merela tnrus

diasingkan dan dilenda, karena mereka telah mdalq*an keiahatan

besar dan krirninal yang bertahaln, Fifu kesaksian palsu. Ada

kernungkinan mereka fxtak diasingkan, karena penadlen kesakslm

mereka tobat dari mereka gang mernbebaskan mereka dari

pengasingan, karena disyariatlonryn p€r{Fsingan mere&a telah

melamng mereka unhrk kernbali karena takut mengulangiqra, maka ifu
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tidak disyariatkan. Sedangkan jika mereka berkata, "Kami telah salah,"

maka mereka tidak perlu diasingkan, karena Allah & berfirman,

'F;ir';*'
\i 

"t-1;
., i:Glr Q',&"F1;;.:$

"Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi

&nng ada dosinSn) apa tpng disengaja oleh hatimu.... " (Qs. Al Ahzaab

[33]: 5)

Ini jika perkataan mereka meliputi kebenaran dalam

kesalahannya, sedangkan jika tidak meliputinya maka mereka harus

diasingkan dan tidak boleh diterima perkataan mereka.

Lglg.Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqr berkata,
"Jika seorang hakim telah memotong tangan seorang
pencuri dengan kesaksian dua orang saksi, kemudian baru
diketahui bahwa keduanya itu kafir atau fasik, maka diynt
(denda) tangan tersebut harus ditanggung baiful mal."

Maksudnya, jika seorang hakim telah memutuskan suatu hukum

dengan kesaksian dua orang saksi dalam hal memotong tangan atau

membunuh, serta telah dilaksanakan, namun kemudian baru diketahui

bahwa keduanya (yang memberi kesaksian) adalah orang kafir, orang

fasik, keduanya budak, atau salah satunya saja, maka tidak diwajibkan

jaminan bagi kedua saksi tersebut, karena keduanya telah berpegang

teguh bahwa keduanya benar dan jujur dalam kesaksian yang

disampaikannya, akan tetapi syariattelah melarang menerima kesaksian
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keduaryra jika keduanya menarik kembali kesaksiannya, sebab mereka
telah mengakui kebohongannya.

Hakim atau Imam yang mengurus hal ifu wajib memberikan
jaminan, karena dia telah memutuskan hukum dengan kesaksian orang

1nng tidak boleh ditetapkan hukurl dengan kesaksiannya.

Tidak ada qishashbagin5ra, karena dia telah sarah dan diwajibkan
bagnya ditnt.

Dalam masalah tempat diSattersebr.rt terdapat dua riwayat:

Riwayat Pertama: Di baifut mal, karena itu merupakan wakir
dan perwakilan bagi kaum muslim. Kesarahan wakil ada dalam hak yang
dia unkilkan, karena kesalahan hakim semakin banyak karena dia
ba,lak mengeluarkannya dan mengafumya, maka diwajibkannya
jaminan atas kesalahan yang dia lakukan di dalamnya terhadap
kerabatrya dan merupakan bantuan bagi mereka, maka itu harus
dilunasi sebagai peringanan baginya dengan menjadikannya di baitul
mal, makna ini juga meliputi bahwa kerabat ifu harus membawa denda
kesalahan dari seorang pembunuh.

Riwayat Kedua: Pada kerabatnya sebagai keringanan dan
harus disegerakan, sebagaimana telah diriwayatkan bahwa seorang
perempuan telah menyebutkan sebuah keburukan di hadapan Umar ig,
kemudian Umar @, mengirimkan utusan kepadanya, kemudian
perempuan ifu mengelus perutnya yang sedang hamil, kemudian umar
rs6 mendengar hal ifu dan bermusyawarah dengan para sahabat yang
lain, maka sebagian sahabat berkata,
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,'dP sv: ,ir":i ul Ct,|*;
& Z; Y |* u?:'r^"i:6 -t-,tt |re;

-,*"j ea,.*
"Tidak diu,aflblon apa prn bagimt akalr tetapi engkau adalah

orcrng 1nng Mab.' Ah + b€rkata, tsagfimr denda." Urnar Ufr,

berkata, 'Aku telah kazam bahura kannr fidak bd€h mengharnburkan

denda itu sampai kamu rn€mbadq.tnya k€pada larrrnu.'3

I\,Ialsudnta adahh kaurn Arrafosr, lor€na m€rela adalah kerabat

Unrar a}. Sedangkan Xlra denda ihr diberilsr d baitul rnal, 'rnaka dia

Udak mernhikanqla kepada kar,rnr4p, kar€na ifu adalah

kesalahannp, sehingga kerabatg;a harus merntawarrya sebagairnana

Iika kesalatrannya itu hrlran pada perneftfiahan-

Imam qafi'i merrAilri dtn pendapats€p€rti drn riuaalpt tadi, jika

kita katalan, 'Denda atas kerabatrya ihr tdak dapat dibawa kecuali

sepertiga atau kurang, dan lafihmf fidak daPat dibauaa, karena kerabat

tidak dapat menampung laftant Dalam mffihh al urtrq (rekonsiliasi)

juga demikian, kaffamt& dalarn hartarryB- S€dandmn }ka hta katakan

bahwa itu di baitul rnal, rmka di dahmnya tnrus ada yang sedikit atau

5nng ban!,ah karena menernpatkannla d baful rrnl disebabkan suafu

alasan bahwa dia adalah urahl dari m€rd34 dan fuesalahan unkil adalah

atas siapa yang diu/akilinya

Hal ini termasuk flra s€rnahn banlpk kesahtrannp, maka

diiadikanlah iaminannlp ifu dahm hartanF turtuk membantunya,

sedangkan iit<a Frminannp ihr sedikit karena kaalatnnrUn sering

terulang-ulang, baik hahm send# 1png Uertanggung iirunb atas

3 Takhrilq,a telah dfiseh.don $p- 41A4641-

,)
'L \l',9 J
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pelaksanaannya maupun dia telah memerintahkan seseorang untuk

bertanggung jawab atasnya, maka para pengikut madzhab kami berkata,

"Jika seorang wali telah melaksanakannya, maka ifu sama seperti hakim

png melaksanakannya, karena hakim adalah penrimpinnya dalam hal

itu dan menggantikan posisinya, spdangkan wali telah mengakui bahwa

itu adalah haknya.'

Jika dikatakan, "Bila wali telah melaksanakan haknya, maka dia

wajib memberikan jaminan, sebagaimana jika hakim telah memufuskan

unfuknya dengan harta, kemudian dia menerirnanya, kemudian baru

diketahui bahwa saksisaksinya fasik, maka jaminan ifu wajib diberikan

oleh orang yang melaksanakannya, bukan oleh hakim. Demikian pula

dalam hal ini.'

Kami katakan, uKemudian telah sampai ke tangan orang yang

melaksanakannya harta yang telah dihukumi untuknya secara tidak

benar, maka dia wajib mengembalikannya atau memberikan jaminannya

jika harta itu hilang, sedangkan di sini, tidak sampai apa pun ke

tangannya, akan tetapi dia telah menghilangkan sesuatu karena

kesalahan Imam (pemimpin) dan karena menguasakannya kepadanya,

maka dua haltersebut berbeda."

Pasal: Jika empat orang saksi bersaksi terhadap suatu
perzinaan, kemudian ada dua orang yang menyucikan
merelia, kemudian orang yang disaksikan ifu dirajam,
kemudian baru diketahui bahwa saksi-saksi tersebut adalah
orang-orang fasik, budak-budak, atau sebagian mereka
adalah budak

Dalam kasus tersebut, saksi-saksi itu tidak wajib memberikan
jaminan, karena mereka telah mengakui bahwa mereka adalah orang
yang benar dan tidak diketahui kebohongan mereka secara yakin, akan
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tetapi yang wajib mernberikan jaminan adalah dua oftmg lnng

menyrcikan mereka. Seperti inilah yang dikatakan Imam Abu Hanifah

dan Imam $nfi'i rg.

':1::' Sem€ntara ifu, Al Qadhi berkata, "Jaminan ifu diunjibkan bagi

haklih, karena dia telah memufuskan untuk mernbtrnuhnp tanpa

memeriksa syaratryia, tetapi tidak diwajibkan lminan kepada dua omng

yang menyucikan sat<si tersebut, karena kesaksian keduanya adalah

syarat, bukan kesalsian Snng moLrajibkan hukuman."

Abu Al Khaththab berkata tentang pokok rnasalah ini, "Jaminan

itu diwajibkan kepada salrsi-saksi png bersaksi terhadap perzinaan.n

Dalil karni dalam masalah ini adalah: dua orang yang

menyucikan salsi itu telah bersaksi dengan kebohongan, lraitu kesaksian

yang menyebabkan pembunuhannya, maka keduanya wajib memberikan

jaminan, seperti halnya saksi=saksi terhadap perzinaan yang menarik

kembali kesalsiannya. Akan tetapi, hakim tidak wajib memberikan

jaminan, karena dimungkinkan baginya unfuk menempatkan jaminan ifu

kepada saksi-saksi, maka ifu sama saja seperti jika mereka menarik

kembali kesaksiannya.

Al Qadhi berkata, "Kesaksian mereka adalah syarat-"

Hal tersebut tidak benar, karena menuntt dasar pendapat kami,

saksi-saksi terhadap orang berzina yang sudah menikah wajib

memberikan jaminan walaupun mereka tidak menyaksikan sebabn5ra.

Imam Ahmad i& yang telah mengungkapkan pendapat tersebut.

Pendapat Abu Al Khaththab tidak benar, karena saksi-saksi

terhadap perzinaan itu tidak menarik kembali kesaksiannya dan tidak

diketahui kebohongan mereka.

Lain halnya dengan dua orang yang menyucikan mereka, karena

kebohongan mereka jelas dapat diketahui, bahwa mereka telah bersaksi
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dengan kebohongan, sedangkan jika diketahui bahwa ciua orang yang

menyucikan saksi itu adalah orang fasik, maka jaminan itu diwajibkan

kepada hakim, karena kepufusan ifu berasal darinya dengan menerima

kesaksian orang fasik tanpa memeriksanya dan menelitinya, maka dia

wajib memberikan jaminan sebqgaimana jika dia telah r,nenerima

kesaksian saksi-saksi perzinaan tanpa memeriksanya, kemudian baru

diketahui kefasikan mereka.

Pasal: Jika seorang Imam atau pemimpin telah
mencambuk seseorang berdasarkaq__

saksi, kemudian$arudiketahui bahwa mereka adalah orang
fasik, orang kafir, atau budak

Dalam kasus tersebut, Imam wajib memberikan jaminan atas

apa yang didapatkannya dari bekas cambukan tersebut. seperti inilah
yang dikatakan Imam Syafi'i 49.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berkata, 'Tidak diwajibkan
jaminan kepadanla."

Dalilkami dalam masalah ini adalah: cambukan adalah kejahatan

yang keluar karena kesalahan Imam, maka dia wajib memberikan
jaminannya, sebagaimana jika dia telah memotong tangannya atau

membunuhnya.

Pasal: Jika seorang hakim telah merlutuskan hukum
terhadap suafu harta berdasarkan kesaksian dua orang sal6i,
kemudian baru diketahui bahwa keduanya adalah orang fasik
atau orang kafir

Dalam kasus tersebut, seorang pemimpin harus membatalkan

hukum itu dan mengembalikan hartanya jika masih acia, atau
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menggantinya jika telah hilang. Jika dia tidak dapat r:rei;l ...in hal itu
karena kesulitannya atau yang lainnya, rraka hakim wajib, rnemb,,-ril.an

jaminannya dan mengembalikannya kepada orang yang disaksikan.

Terdapat riwayat lain dari Imam Ahmad rg,, bahwa seorang

pemimpin tidak dapat membatalkan hukumnya jika kedua saksinya itu
orang fasik, maka saksi-saksi itulah yang harus didenda atas harta
tersebut. Demikian pula hukum jika telah bersaksi di hadapan pemimpin
itu dua orang yang adil bahwa hakim telah menerima kesaksiannya,

maka seorang pemimpin harus memufuskan hukum dengan kesaksian

dua satsi+aqq fasik itu, dalam hal itu juga terdapat dua riwayat dan

saksi-saksi ifu tidak didenda atas harta tersebut, demikian pula seorang

hakim jika telah bersaksi.

Para pengikut madzhab Imam Syafi'i juga berselisih pendapat

dalam hal itu, akan tetapi tidak ada perselisihan pendapat antar
madzhab dalam hal bahwa seorang pemimpin dapat membatalkan

jika dua saksinya adalah orcrng kafir; juga dapat membatalkan
hukum yang lainnya jika telah ditetapkan di hadapannya bahwa hakim
telah memutuskan hukum dengan kesaksian dua omng kafir, maka
diqiyaskan atas hal tersebut jika dia telah memufuskan hukum dengan

kesaksian dua omng fasik, karena kesaksian dua orang fasik telah

disepakati penolakannya.

Allah & berfirman,

@W$$.6fr; oLucaf,t&.
"Wahai omng-oftng 5nng beriman! Jika sneoftrng gng fasik

datang kepadamu membawa suafu berita, maka' telitilah

kebenamnnyn..."(Qs. Al Hujuuraat [49]: 6)
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Allah & juga telah memerintahkan dengan kesaksian orang-

orang 5nng adil, kemudian Dia berfirman:

t)i,iis1'1,,13
*...dan pqsaksit<anlah irrgun dua omng al$i gng adil di

anbm l<anu.... "(Qs. Ath-Thalaaq 165l:2l

Dia juga telah mengibamtkan keridhaan dengan saksi-saksi:

i"Ai'u'o;;j&e6W3411
"... maka holeh) s@rang lelaki dan dua omng puempuan dari

saki-nksi 5ang lratnu ridhai...."(Qs. Al Baqamh 121:,2821

Jadi, seorang pemimpin wajib membatalkan hukum karena

hilangngra saksi yang adil, sebagaimana dia wajib membatalkannya

karena hilangnya saksi yang muslim, karena kefasikan adalah sebuah

makna yang jika telah ditetapkan di hadapan hakim sebelum diputuskan

hukumn5n, maka ifu harus dilarang. Jika dua orang saksi telah bersaksi

bahwa oftmg fasik itu sudah ada pada waktu pemufusan hukum, maka

seorang pemimpin harus membatalkan hukumnya seperti halnya

kekafimn dan perbudakan dalam hukuman-hukuman

Jika hal ini telah ditetapkan, maka menurut Imam Abu Hanifah
r{ft, seorang hakim tidak boleh mendengarkan kesaksian dua orang yang

fasik, 6aik sebelum dipufuskan maupun setelahnya. Kapan

saja orang yang disaksikan itu telah melukai buktinya, maka buktinya itu

tidak boleh didengarkan karena kefasikann5n. Akan tetapi, harus

ditanyakan kepadanya tentang dua orang saksi, dan tidak boleh

didengarkan kesaksian dari orang fasik, karena kefasikan ifu tidak

berkaitan dengan hak siapa pun, sehingga dalam kefasikan tidak boleh

didengarkan dakwaan dan bukti.
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Dalil kami dalam masalah ini adalah: kefasikan adalah makna

yang berkaitan dengan hukum, maka di dalamnya harus didengarkan

dakr,vaan dan bukti, seperti halnya penyucian saksi.

Perkataannya "kefasikan tidak berkaitan dengan hak siapa pun"

tidak benar, karena hak orang yang disalsikan berkaitan dengan

kefasikann5n dalam hal pelarangan hukum baginya sebelum hukumnSn

diputuskan atau pembatalannya setelah hukumnya diputuskan, juga

pembebasannya dari mengambil hartanya atau mendapatkan

hukumannya s@ara tidak benar, maka harus didengarkan di dalamnya

dals /aan dan bukti sebagaimana jika dia telah mengakui bahwa dua

orang saksi ifu adalah budak, tetapi dia tidak mer.gakuinya untuk dirinya

sendiri, karena jika tidak didengarkan bukti dari orang fasik itu, maka

akan cenderung menzhalirni orang yang disaksikan, karena ada

kemungkinan tidak diketahuinya kefasikan dua orang saksi kecuali saksi-

saksi atas orang yang disaksikan ifu. Jika kesaksian mereka tidak

didengarkan dan telah dipufuskan hukum bqgnya berdasarkan kesaksian

dua orang fasik, maka itu adalah kezhaliman terhadapnya. Sedangkan

jika bukti itu ditunjukkan bahwa dia telah memutuskan hukum dengan

kesaksian kedua orangnya, kedua anaknya, atau kedua musuhnya, maka

harus diperhatikan hakim yang telah memutuskan hukum dengan

kesaksian keduanya. Jika hakim itu adalah orang yang lebih

berpendapat untuk memufuskan hukumnya, maka hukumnya itu tidak

dapat dibatalkan, karena dia telah memutuskan hukum dengan

ijtihadnya dalam hal yang di dalamnya membutuhkan ijtihad yang tidak

bertentangan dengan Al Qur'an, hadits, atau ijma. Sedangkan jika

hakim itu adalah orang yang lebih berpendapat tidak memutuskan

hukum itu dengan kesaksian mereka, maka hukumnya ifu harus

dibatalkan, karena hakim yang memutuskannya telah meyakini

kebatilannya. r
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Perbedaan antara harta dengan penghilangann5ra pifu: jilla

harta itu masih ada, maka wajib dikernbalikan kepada pemiliknp,

karena setiap orang lebih berhak atas hartanya. Sedangkan jika harta itu

telah hilang, maka dia wajib memberikan jaminann5n atas omng yrang

mengambilnya, karena dia telah rpengambilqn tanpa izin perriliknla;

dan dia juga tidak berhak unhrk mengambilnla. Adapun penghilangan

harta, rnaka dia tidak dapat menyampaikan apa pun ke tangan orcmg

png kehilangan untuk mengembalikanngn, dan dia juga tidak'mungkin

memberikan jaminannya, karena sesungguhnln dia telah menghilangkan

harta ifu dikarenakan keputusan hakim dan menguasakan itu

kepadanS;a. Dia pun tidak mengakui bahwa dia memusuhi hakim ifu,

akan tetapi dia berkata, "Aku telah melaksanakan hakku." Kemudian

tidak ditetapkan kebalikan dari dalo,raannya dan tidak mungkin ba$nya

menjaminkan saksi-saksi, karena saksi-saksi ifu telah berkata, "Karni

telah bersaksi dengan apa yang kami ketahui, dia telah memberitahukan

kepada kami dengan apa yang telah kami lihat dan dengar. Kami tdak
menyembunyikan kesaksian Allah & yang harus kami laksanakan."

Kemudian Udak ditetapkan kebohongan mereka, maka jaminan ifu wajib

dikembalikan kepada hakim, karena dia telah memutuskan hukum tanpa

adanya syarat hukum; menernpatkan adanya penghilangan harta orang

yang tidak berdosa tanpa adanya penelitian tentang keadilan saksisaksi,

maka ifu adalah kesalahan darinya, sehingga jaminan itu wajib

dikembalikan kepadanya.

Lgz0-Masalah: Abu Al Qasim Al Khurqr berkata,
'Jika seorang budak mengaku bahwa tuannya telah
memerdekakannya, maka dia harus bersumpah bersama
saksinya, dan dia menjadi orang yang merdeka."
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Telah diriwayatkan dua riwayat dari Imam Ahrnad .$ dalam

masalah ini:

Riwayat pertama: Kernerdekaan itu ditetapkan dengan

adffi saksi dan sumpah. Itu adalah pendapat pilihan Abu Bakar. Ihr

meniflakan penghilangan atas suafu kepernilikan, maka harus

ditetapkan dengan adanSra saksi dan sumpah, seperti halnf dalam jual-

beli dan hibah. Jadi, usaha perbuatan ifu untuk menyernpumakan

hukum tidak melamng penetapannya dengan adanya saksi dan sumpah,

yaifu dengan dalil bahwa kelahiran anak ditetapkan dengan kesaksian

pam Perernpuan.

Kernudian dihubungkanlah nasab atas kelahirannln ynng tidak

ditetapkan dengan kesaksian mereka.

Riwayat kedua: Ketebasan tidak dapat ditetapkan kecuali

dengan dua orang saksi laki-laki yang adil, karena ifu bukan merupakan

harta, dan pada umunnya kebebasan itu disaksikan oleh laki-laki. Itu

sama seperti hudud dan qishash.

lgzL.Masalah: Abu Al Qasim Al l(harqr berkata,
"Barangsiapa memberi kesaksian patsu, maka dia harus

dididik dan disuruh berdiri di hadapan maqlarakat di tempat-
tempat yang terkenal bahwa dia adalah saksi pendusta, jika

telah dibenarkan kesengajaannya dalam hal itu."

Maksudnya, kesaksian palsu merupakan salah satu dosa besar.

Allah & telah menyebutkan pelarangannya dalam Al Qur'an bersama

pelarangan unfuk menyembah berhala:
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'... maka iauhilah ol"hnr] berhala-bertnk yng naiis itu dan

huhilah perl<aban-perkataan dusb."(Qs. Al Haii [22]: 30)

Khumim bin Fauk telah meriwa5ntkan bahwa Nabi Muhamrnad

4ii,#t;rff$e <elv+4i3

$ bersdMa,

"UL\3,*rti'4 <ej ih4i3

i;45i*fr5
"Kesaksian dusb sebanding dengan syirik kepda Nlah (tiqp

kali), ketnudian beliau mernbaca fimtan Allah &, '-.. maka iauhilah

olehmu berhala-berhala gng najis itu dan iauhilah perkataan-perkataan

dusta'. " (HR. Abu Daud).4

Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud &, dari sabda beliau.

Diriwayatkan dari Nabi Muhammad $, bahwa beliau bersabda,

'J;', tt 
"r:d; 

,i6t f\'# ol

W og y u7:1 ;r'is'-b r' $)u.' Srjrvi i,ls,eirr

;j

,jt; {i *'"i.
,1tsu !t;$r ::lri;w *u

4 HR. Abu Daud (pembahasan: Pemutusan hukum, 3/35991; ilnu ttaFh
(pembahasan: Hulmm, 2/2372); Ahmad dalam Musnad Ahrnad (4/178, 233,
32L,3221.

Sanadnya dhaif.
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't^t;''Jt) tb ,rr!j, i;W, ::')t l"r':'.lf : Jb:

'Maukah kalian aku beritahul<an dosa yan7 palins bsar?'l\ami
berkata, "lp, wahai Rasulullah.' Beliau lalu bersaMa, 'Syirik kepada

Allah dan menentang kdua omng fua'.

Pada waktu itu beliau sedang bersandar, namun kemudian beliau

duduk dan bersabda, "Bqitu pula perkataan dusta dan kesaksian dusta

(palsu)'. Beliau masih tetap mengulanginya sampai kami 'berkata,

Semoga beliau diam'. "(HR. Muttafaq Alaih).s

Imam Abu Hanifah rg, meriwayatkan dari Muharib bin Ditsar,

dari Ibnu Umar r{g, dari Nabi Muhammad $, bahwa beliau bersabda,

li / / 6z lrzz,i t, Jz
4J l-.=.l ,? ot-cJe OSj

'.^* 4 ri;;G)K

Y ::tlr irtl:,

)6t
"Saksi yang dusta tidak akan tergelincir kdua kakinya sampai

diwajibkan neraka baginya.'6

5 Takhrilnya telah disebutkan (no. 1890 dan 29).
6 HR. Ibnu Majah (pembahasan, Hukum, 2/23731; Al Hakim dalam

Mustadrak (4/981; Al Baihaqi dalam Sunan Al Baihaqi (70/122], dari jalur Ashim
bin Ali.

Muhammad bin Al Furat At-Tamimi berkata kepada kami: Aku mendengar

Muharib bin Ditsar berkata, "Rasulullah # bersabda...." Kemudian dia

menyebutkan haditsnya.
Al Baihaqi berkata: Muhammad bin Al Furat Al Kufi stalusnya dha'if.
Imam Albani menyebutkannya dalam As-Silsilah Adh-Dha'ifah (1259).

Imam Albani berkata, "Maudhu'." t
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Ketika telah ditetapkan di hadapan hakim bahwa seorang saksi

telah bersaksi dengan kesaksian dusta (palsu) secam sengaja, maka dia

harus dihukum dan diumumkan. Itu merurut pendapat mayoritas ulama.

Pendapat ifu diriwayatkan dari Umar &,, dan seperti ifu pula yang

dikatakan oleh Imam Syuraih, Al rQasim bin Muhammad, Salim bin

Abdullah, Al Auza'i, hnu Abu laili, Imam Malik, Imam S5nf i, dan

AMul Muluk bin Ya'1a7, seoftmg hakim di Bashrah

Sementara ifu, Imam Abu Hanifah berkata, 'Tidak boleh

dihukum dan diumumkan, karena kesaksian ifu adalah perkataan orang

yang ingkar dan dusta. Tidak boleh dihukum atau dicela seperti kaffamt

zhihar"

Imam Ath-Thahawi telah meriwayatkan juga darinya, bahwa itu

harus diumumkan.

Namun ulama Al Muta'akhir mengingkarinya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: kesaksian dusta (palsu)

adalah perkataan haram yang ditentang oleh para ulama, maka

diwajibkan hukuman bagi orang yang mengatakannya, seperti mengadu

domba dan menuduh zina, namun itu berbeda dengan kaf{arat zhihar

dari dua sisi berikut ini:

Pertama: Hd itu dikhususkan karena bahayanya.

Kedua: Hal itu telah malajibkan kaffamf yang meragukan, yang

lebih besar daripada hukuman atau celaan, karena itu juga merupakan

perkataan Umar bin Khaththab &, dan kami tidak mengetahui adanya

para sahabat yang menentangnya.

7 Abdul Muluk bin Ya'la Al-laitsi adalah seorang hakim di Bashrah dan telah

meriwayatkan dari Nabi Muhammad $ secara murcal- Dia wafat beberapa tahun

setelah tahun 100 H.
uh. Tahdzib AtTahdzib (6,/380, 381).
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Jika hal ini telah ditetapkan, maka penghukuman saksi pendusta

tidak dapat ditentukan, akan tetapi diserahkan kepada pendapat hakim.

Jika menuruhrya dia dicambuk, maka dia harirs dicambuk. Jika

menr.rrutrya hukumannya dikurung atau difufupi kepalanya, kemudian

dihinakan dan dicela, maka itu harus dilakukan, dan dalam

mencambuknya tidak boleh lebih dari sepuluh cambukan.

Imam S5nfi,i $ berkata, "Tidak boleh lebih dari 39 cambukan,

agar tidak melebihi batas hukuman yang paling rendah."

Ibnu Abu Laili berkata, "Dicambuk seban5nk 75 kali."

Itu juga merupakan salah safu pendapat Abu Yusuf. Sedangkan

Al Auza'i berkata tentang dua orang saksi dalam thalak, "Keduanya

harus dicambuk serafus kali-seratus kali, dan harus didenda dengan

mahamya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: sabda Nabi Muhammad $'
9.
J->

Ao

G vf ?f:,J; ;* G"e Yl i'*J" Y

Jk xr 2t:,3. o,
"saeorang tidak boteh dicambuk lebih dan sepuluh cambukan,

kecuali dalam kasus pelanggaran salah satu batasan hukum Allah &."
(HR. Muttafaq Alathl.s

Al Qasim dan Salim berkata, "Dipukul dengan hrjuh pukulan."

Syuraih berkata, "Dicambuk beberapa cambuk dan dlumumkan

di hadapan masyarakat. Dia harus diberdirikan di pasar jika merupakan

penduduk pasar, atau di kelompoknya jika dia merupakan penduduk

kelompok tertenfu, atau di masjidnya jika dia mempakan penduduk

8 Takhrilnya telah disebutkan (no. 7l/7609),.
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masjid. Kemudian png ma,uakilinya berkata, 'Sesungguhnya hakim

telah menSnmpaikan salam kepada kalian dan berkata, nOrang ini telah

bersal$i dusta (palsu), mal6 kenalilah dia.'

Itu menurut madzhab Imam S5nfi'i q.

Dahulu Al Walid bin AMul hr* telah mendatangkan seoftmg

saksi pendusta, kemudian dia menrerintahkan unfuk mernotong

lidahqn, sedangkan di hadapannya terdapat Al Qasim dan Salim, maka

keduanSn berkah, "Sublanallah, cukuplah dia dipukul sebanpk 7 kali."

Itu dilalarkan setelah shalat Ashar. Kemudian dikatakan, "lni adalah Abu

Qabis, kami mendapatinln bersalrsi dengan kedustaan, rnaka pukulan

itu diberlakukan atasnSn. Dia tidak dihitamkan walahnya, tidak disuruh

menaiki tunggangan, dan tidak dibebankan untuk memanggil dirinya

sendiri."

Diriunyatkan dari Umar bin Khaththab rg:

'r,l D ttc t tO z lt 1r?, u .tI ,7o I l4drhs +) ff-) oJL* ,g)l -tl=r_ dl

&
'Dia (saksi telah dicambuk sebangk 40 kali,

dihitamkan wajahn5a, sefta diperpanj,ang pengurungann5a." (HR.

Ahmad).e

Suunr berkata, uYulbabl|, kemudian diajak berkeliling di sekitar

masjid, serta disuruh berkata, 'Barangsiapa telah melihatku maka

janganlah dia bersaksi dengan kedustaan'."

g HR. Al Baihaqi datam.Sunan N Baihaqi(70/142}
Al Baihaqi berkata, 'B.iwa5rat dhalfdan mun@thi'."
Disebutkan oleh AMunazaq dalam mr.rshannafnp (8/32G327 /15392:).
to Yulbbarlryn dikumpulkan pakaiannya di sungai, kemudian dirobek.
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Diriwayatkan pula dari Abdul Muluk bin Ya'la, seorang hakim di

Bashrah, bahwa dia telah memerintahkan unfuk mencukur setengah

kepala mereka, wajah-unjah mereka dihitamkan, kemudian mereka

diajak berkeliling pasar bersama orang-orang lrang telah. bersaksi

bersama mereka.

Dalil karni daldm masalah ini adalah: hal ini menrpakan

hukuman karena balas dendam, sedangkan Nabi Muhammad S telah

melamng menghukum karena balas'dendam.ll Sedangkan apa yang

diriwayatkan dari Umar :9, telah diriwaptkan pula darirya yang

bertentangan dengan hal ifu, bahwa pengurungannya ifu hanya safu

hari, kemudian dibebaskan.

Dalam kalimat diatas, tidak ada kaentuan qnriat dalam hal ini,

kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang hakim yang menurut

pendapatrya fidak akan bertentangan dengan syariat atau makna

syariat, tidak boleh melakukan apa ptrn dari hal ihlsampai dia 5nkin

bahwa omng ifu benar-benar saksi pendusta dan sengaja melaliukannya,

baik dengan pengakuannya sendiri, atau dia bersaksi atas seseorang

yang melakukan perbuatap di Syam pada satu waktu, padahal dia

mengetahui bahwa orang yang dia saksikan pada waktu itu berada di

Irak, atau dia bersaksi atas pembunuhan ses@ftIng, padahal dia masih

hidup, atau bahwa he'u.ran temak ini bemda di tangan orang ini sejak

tiga tahun lalu, padahal umur he'u.ran tersebut kurang dari itu, atau

bersaksi atas seseorang yang telah melakukan sesuatu pada satu waktu,

padahal dia sudah mati sebelum waktu itu atau belum dilahirkan kecuali

setelahnSra. Hal-hal seperti ini yang menjadikannya yakin akan

kedustaannya serta mengetahui kesengajaannya dalam hal tersebut.

Sedangkan pertentangan dua bukti dan tampaknya kefasikannya

atau kesalahann5n dalam bersaksi,rmaka dia tidak boleh dihukum karena

1 1 Tal*uilnya telah disebutka n lno. 5l /L2211.
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hal itu, sebab kefasikan tidak dapat menghalangi kejujuran dan

pertentangan tidak dapat mengetahui kebohongan salah satu dari dua

bukti secara langsung, akan tetapi kesalahan terkadang menentang

orang jujur yang adil. Jika saksi pendusta itu tidak sengaja

melakukannya, maka dia harus dimaafkan.

Allah & berftrman:

f ,t-!j ', ):'AA q&"?1; zi,
..r4-l

*:. \l ? /./, //_

-"J1, (iJ..r,

"... dan tidak ada dosa atasmu iika kamu l<hilaf tentang itu,

tetapi bang ada dosanya) apa yang disengaia oleh hatimu.... " (Qs. Al

Ahzaab [33]: 5)

Nabi Muhammad # juga bersabda,

I. 6tt . .)f ev,g
z-

Or/
dJe

' 'Umatku dimaalkan dai perbuatan yang dilakukan tidak

sengaja, lupa, dan dipaksa.'42

Pasal: Ketika telah diketahui bahwa kedua saksi itu
telah bersaksi dengan kedustaan

Sudah jelas hukumnya itu batil dan harus dibatalkan, karena

sudah jelas kebohongan keduanya dalam kesaksian mereka dan

kebatilan hukumnya. Jika yang dihukumi itu berbentuk harta, maka

12 Takhrilnya telah disebutkan (no. 3/17).
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harus dikernbalikan kepada pemiliknya, sedangkan jika bentuknya itu
penghilangan, maka dua saksi tersebut harus mernberikan jaminannya,

karena keduanya adalah penyebab penghilangan tersebut, kecuali

penghilangan ifu ditetapkan dq,g* pengakuan keduanSn sendiri tanpa

disepakafi oleh orang yang dihukumin3n, maka penghilangan itu

menjadi penarikan dari keduanya terhadap kesat$ian mereka. Kami
telah menjelaskan hukum masalah ifu sebelumnln.

Jika seorang saksi pendusta telah bertobat, kernudian dia

menyampaikan kernbali kesaksiannSn dalam unktu yang di dalamnya

telah tampak tobakrya serta sudah jelas kejujumn dan keadilannya,

maka kesaksiannya harus diterima. seperti iniltil: Snng dikatakan oleh
Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Abu Tsaur.

Sedangkan Imam Malik berkata, "Kesaksiannya tidak boleh

diterima selaman5ra, karena tobat tidak dapat dipercaya darinya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: dia omng yang telah

bertobat dari dosanya, maka tobatnya harus diterima, seperti orang-
orang yang telah bertobat lainnya.

Tentang perkataannya bahwa kesaksian ifu tidak dapat
dipercaya darinya, maka kami katakan, "Hanya sekedar kemungkinan
tidak dapat melamng diterimanya kesaksian, dengan dalil orang-orang
yang bertobat lainnya, karena tidak dapat dipercaya dari mereka tidak
ada pengulangan dosa-dosa mereka dan yang lainn5n, maka kesaksian
mereka diterima.

7922.Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Jika seorang salsi yang adit telah merubah kesaksiannya di
hadapan hakim, baik dia menambahkannya maupun
menguranginya, maka harus diterima apa yang belum
dihukumi dengan kesaksiannyra. "
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Contohnya: dia telah b€rsaksi dengan 100, namun kernudian dia
berkata, 'Ifu 150.' Atau berkata, "Akan tetapl ifu 90." Jadi, gang

diterirna darinya adalah penarikan kesaksiannSla dan diputuskanlah

hukum dengan yang terakhir. S"p"rt inilah yang

dikatalen oleh Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, sulairnan bin Habib Al
Maharibi,l3 dan Ishaq.

S€danglon Irnam Az-Ztrhri berkata, "Tidak boleh diterima
kesaksiarnn5ra yang p€rtarna rraupun png terakhir."

Ifu lerena setiap kesaksian tersgbut saling menentang kesaksian

lainnSn, karena kesal$ian yang pertarna telah ditarik kernbali.
sedangkan kesaksian png kedua tidak teperca5ra, karena kesaksian ifu
berasal dari orang lrang mengakui kesalahann5ra dan kekhilahnrya
dalam bersaksi, maka dia tidak dapat dipercaya tdak akan melakukan
kesalahan seperti 5nng pertama.

Imam Malik berkata, 'Diambil Snng paling sedikit dari dua
perkataannln."

Itu karena dia telah menyampaikan kesaksianryn dan dia tidak
difuduh bohong, maka penarikan kesalsiann5a tidak dapat diterima
sebagairnana jilra hulom ihl berkaitan dengannya-

Dalil kami dalam rnasalah ini adalah: lrang t€rakhir
adalah kesalsian Snng b€rasal dari keadilan SEng tdak tertuduh dan
fidak ditarik kernbali, mala uraiib diputr.rskan hukum dengannya,
sebagaimarn jika dia tidak menyampafran kesal$hn yang bertentangan
dengannla dan tidak bertentangan dengan yang pertarna, karena
kesaksianryn Snng pertama telah batal dengan ditariknya kerrbali, dan
tidak boleh dipufuskan hukum dengannya, karena kesaksian adalah

13 suhiman bin Habib Al Muharibi adalah seorang hahm di Darrnslnrs- Din
menirdi hakim di Damaslnrs selama 30 tahun. Dia wafat tahun 126 H.

l:h. Si5ar N A'lam (5/fi91.
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syarcf dalam hukum, sehirggla !,ang dianggap adalah kelanjutan

kesaksian tersebut sampai pernbatalannp. Lain haln5a dengan

penarikannya setelah hukum dipufuskan, karena hukumnp telah selesai

dengan kelanjutan syamtuila, maka hukum ifu tdak dapat dibatalkan

setelah selesai dipufuskan.

PasaL Jika seseorang telah bersal$i dengan seribu,

kemudian dia berkata sebelum diputuskannya hukum, "Telah

diputuskan darinya lima rafus."

Dalam kasr.rs tersebut, kesaksianqn rusak.

Abu Al Khaththab yang telah menyebutkannSa kemudian

berkata, "Jika dia telah bersalrsi bahrm baginya seribu,n kemudian salah

safu dari keduanSn berkata, Telah diputr.rskan darinln lima mfus," maka

kesaksiann5ra ifu batal, karena dia telah bersaksi bahwa baginln seribu

ifu secara keseluruhan. Jika dia telah mernufuskan lima mfus, maka

seribu tidak menjadi miliknSp secaftt ufuh, sehingga perkataannp itu

saling bertentangan dan meniadikan kesalrsianrqn rusak.

Hal ini harrrs dibedalon antara jika dia tdah b€rsaksi dengan

seribu, kernudian berkata, 'Akan tetapi lirna ratus, karena ifu merupakan

penarikan kesaksianngn dengan lirna ratr.rs tersebut dan dengan

pengalnran kesalahanqn sendiri, ormg ini fidak mengahkan kesaksian

ini atas dasar penarikannya, sedangkan 5nng diriu4ntkan dari Imam

Ahrnad g bahwa kesakslarnrun ifu diterirna dengan lima rafus, karena

Imam Ahmad sendiri telah mengatakan,

"Jika dia telah bersal<si dengan seribu kemudian salah safu dari

keduanya berkata sebelum diputuskan hukumnSn: telah diputurskan

darinp lima mfus, rnaka dia t+h menrsak kesaksiannp, sedangkan

apa yang disalsilon itu adalah apa lpng disepakafi antara keduanya,

lraifu lima ratrs, maka dh harus mernbenarkan kesalrsiannSn pada lirna
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rafus sisanya, kemudian membatalkan kesaksiannya pada lima mfus

yang disebutkan bahwa dia telah mernufuskannln, karena ifu sama

kedudukannya dengan menarik kernbali kesaksiann5n, maka itu sama

seperti jika dia berkata: aku bersaksi dengan seribu, akan tetapi dengan

lirna mtus."

Irnam Ahrnad g berkata, "sedangkan jika dia datang setelah

rnajdis ini dan berkata, 'Aku bersaksi bahun dia telah memufuskan

darin5n lima rafus', rnaka kesaksiannp tidak diterima, karena dia telah

menunda kesaksiannSra. Ini meliputi kernungkinan dia menginginkan

bahwa jika dia datang setelah hukumnya diputuskan, kemudian dia

bersaksi dengan kepufusan, rnaka tidak diterima kepufusan darinya,

karena seribu tersebut diwajibkan dengan kesaksian keduanya dan

hakim telah mernutuskann5a, maka tidak dapat diterima kesaksian

dengan kepuhrsannln, karena keputusan ifu fidak dapat ditetapkan

dengan safu omng saksi, akan tetapi jika dia bersal{si bahwa dia telah

meminjamkannya seribu dan berkata, 'Telah diputuskan darinya lima

ratus', rnalo dari safu sisi kesaksiannlp dapat diterima pada seribu

sisanyra, karena fidak ada pertentangan dan perselisihan dalam

Lg2s.Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqr berkata,
'JiIG seorang sal$i bersat$i dengan seribu, sedangkan

seorang sal$i lain bersaksi dengan lima ratus, maka

diputuskan bagi saksi lpng mengakui seribu dengan lima
ratus, kemudian dia harus bersumpah bersama saksingra atas

lima rafus sisanyra jika dia menghendakinyra."

Maksud kalimat tersebut !,aitu, jika salah seomng saksi bersaksi

dengan sesuafu, kemudian sal$i lain bersaksi dengan sebagian dari

sesuatu ifu, maka kesaksian ifu sah. Kemudian harus ditetapkan apa
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yang telah disepakati oleh keduanp dan mernuttrskannya. Ini pendapat

Syumih.

Imam Malik, Irnam SSnfi'i, hnu Abu laili, Abir Yusuf,

Muhammad, Ishaq, dan Abu Ubaid telah dikisahkan dari Imam Asy

Sya'bi, bahwa di hadapannya telah bersaksi dua omng; salrsi pertarna

bersaksi telah merrthalak isfuin5n safu kali, sedangkan saksi kedua

bersaksi telah menthalak isbinya dua kali, mqlra AsyS5ra'bi berkata,

"Kalian berdua telah berselisih dengan safu kaum.n

Telah dikisahkan juga dari Imam Abu Hanilah, bahua jika

seorang saksi bersalrsi seribu, sedangkan salsi lain bersalsi'dua ribu,

maka kesaksian tersebut tdak sah, karena pengaknn seribu tidak sama

dengan pengakuan dua ribu, dan setiap pengakuan ifu Udak disaksian

kecrnli oleh safu oremg sal$i.

Dalil kami dalam rnasalah ini adalah: kesaksian tersetut telah

sernpurna dalam hal 1Bng telah disepakat oleh keduan5a, maka harus

ditetapkan hukum dengan kesaksian itu sebagaimapa jika salah safu

saksinSn tidak menambahkan atas saksi lainnya. Sedangkan apa lrang

mereka sebutkan, bahura "setiap pengakuan fdak disalsikan kecuali

oleh safu orzrng saksi', dibatalkan dengan iil<a salah safun5n bersalsi

telah mengakui seribu di pagl hari, kerrudian saksi lainnln bersal<si telah

mengakui seribu di sore hari. Jadi, kesaksian itu sernpuma walaupun

setiap pengakuan temsebut disaksikan oleh seorang saksi. Sedangkan

kesal$ian lrang hanya disampaikan oleh salah safu saksi, rnalo

penggugat hanrs bersumpah bersarnangra, kernudian dia boleh

menerima haknya. Ini pendapat ularna 37ang menptakan bahwa hukum

itu diputuskan dengan salrsi dan sumpah. Ini dalam hal iika kedua saksi

ifu hanSn sekadar menlnmpaikan kesaksianngra, tetapi sdbab dan

sifatryTa fidak berMa. Sedangkqn iika sebab dan sifat kesaksian itu

berMa, contohnSla: seormg sal{si bersaksi dengan seribu dari
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pinjaman, sedangkan saksi lain bersaksi dengan lirra rafus dari harga

bamng yang dijual, kemudian seorang saksi bersaksi dengan seribu

berwama putih, sedangkan saksi lain bersaksi dengan lima mtus

benrama hitam, atau seorang saksi bersaksi dengan seribu dinar,

sedangkan saksi lain bersal$i derlgan lima mtr.rs dirham, kemudian

buktiqp ifu belum lengkap, maka penggugatr5n harus bersumpah

bersama setiap sal$i dari keduanya, dan dia berhak menerima hakrya,

atau bersumpah be,rsama salah satunla dan dia berhak menerima apa

1nng telah disal{sikan olehnlra.

Pasal: Jika telah bersaksi unfuknSp dua orang salsi
dengan seribu, kemudian dua saksi lainn5Ta bersaksi. dengan
lima rafus, akan tetapi sebab dan si{atq7a tdak berbeda

Dalam kasus tersebut, lima rahrs dimasukkan ke dalam seribu,

dan diwajibkan untuknp seiafus dengan dua kesaksian tersebut.

Sedangkan jika sebab dan sihtrya berbeda, maka diunjibkan unhrkn5n

seribu dan lima rafus tersebut. Salah safunya tidak dapat dimasukkan ke

dalam salah safu lainnSra, karena kedtnnln berbeda-

PasaL Jika seorang satsi telah bersaksi untukn5p
bahun dia telah meniual budak ini dengan harga seribu,
kemudian seorang sal$i lain bersalsi bahwa dia telah
meniualny'a dengan harga lima rafus

Dalam kasus tersebut, buktiqa tidak lengkap karena perbedaan

keduanya dalam hal sifat penjmlannlp, kemudian dia harus bersumpah

bersama salah safu salsi ifu dan ditetapkan unfuknya apa yang telah dia

sumpahkan. Jika dua orang saksi telah bersaksi untuknSn dengan setiap

akad, maka ditetapkanlah dua penjualan tersebut. Jika keduanya telah

menghubungkan penjualan ifu kepada satu wakfu, contohnya: Kedua
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saksi ifu bemsaksi bahwa dia telah menjual budak ini dengan harga seribu

pada waktu mataharl tenggelam, kernudian dua saksi lain bel:rsaksi

bahwa dia telah menjualnya dengan harga lima rahrs pada waktu

matahari terrggelam, maka kedua bukfi ifu saling bertentangan dan

dihilangkan, karena fidak mungkin unfuk menyafukan

dikarenakan setiap bukfi ifu mendustakan bukti lainnya, sedangkan jika

setiap bukti tersebut telah disaksikan oleh seorang saksi, rnaka dia harus

bersumpah bersama setiap bukfi itu. Jadi, kedua buku itu udak

bertentangan, karena pertentangan ifu hanya ada di antam dua bukti

yang lengkap.

Pasa} Jika salsi perbma bersaksi bahua dia telah
mencuri sebuah pakaian lpng nilainya dua dirham,
kemudian sal$i kedua bersatsi bahua nilainlra tiga dirham

Dalam kasus tersebut, ditetapkan bagrnln apa lnng telah

disepakati oleh kedua saksi tersebut, yaitu dua dirham, kernudian dia

harus bersumpah bersama saksi kedua atas safu dirham sisanya, karena

keduanya telah menyepakati dua dirham, sedangkan salsi kedtra

melebihkan nilainya dengan safu dirham. Jadi, ifu sama seperti iika salah

safunya bersal$i dengan seribu dan ynng lainnSa ksaksi dengan lima

rafus. Sedangkan jika dua saksi pertama bersal$i bahwa nilainln dua

dirham, kernudian dua saksi kedm bersaksi bahwa nilainr tiga dirham,

maka ditetapkan baginlra dua dirlram. Seperti inilah pendapat lrnam
Syafi'i 16.

Semenhra ifu, Imam Abu Hanifah berkata, ,Bagrnln tiga

dirham, karena ifu telah disaksikan dengan dua omng saksi dan

keduanya merupakan bukfi, maka harus diambil huhm karena

keduanln, sebagaimana ifu diambi! karena adaqla tambahan salsi
dalam berbagai kabar. Juga sebagaimana jika dua saksi pertama
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bersaksi dengan seribu dan dua saksi lairrr5ra bersaksi dengan

dua ribu, maka diwajibkan baginya dua ribu.

Al Qadhi berkata, 'Hal itu disampaikan kepada kami seperti ini

atas dasar masalah seribu dan lima mfus."

Dalil kami dalam masalah ili adalah' barangsiapa telah bersal$i

bahwa nilainSra dua dirham, maka dia telah menghalangl nilainln r.rnfuk

menjadi tiga dirham, sehingga dm bukti tersebut saling bertentangan

dalam hal dirharn, dan terdapat perselisihan tambahan saksi dalam

berbagai kabar, karqra sesungguhnya a telah meriurayatkan

kekumngan, maka dia tidak menghalangi adanya tambahan. Denrikian

pula jika omng 5rang telah bersaksi dengan seribu, maka dia tidak

menghalangi bahwa baginfra seribu 5nng lain.

Jika dikatakan, "Mengapa kalian katakan bahwa jika setiap nilai

tersebut telah disal$ikan oleh dua oftmg saksi, maka nilai ifu
bertentangan, sedangkan jika disaksikan hanyu seorilrg salsi rnaka nilai

itu fidak bertentangan dan dia harus bersumpah bsama salsinga atas

tambahan nilain!,a?'

IGrni katakan, 'ltu karena dua saksi tersebut adalah dalil dan

buld. Jika telah sernpurna dari kedm sisi, maka kedua dalil itu saling

bertentangan, karena fidak mungkin dapat digabungkan antara

keduanya, sedangkan satu orang saksi itu bukan dalil, almn

tetapi akan menldi dalil fll<a dfemi sumpah. Jika dia telah bemsurnpah

bersama salah safu saksinyn, maka lengkaplah dalil tersebut karena

sumpahnya, sehingga kedua dalil ifu tidak dapat ditentang dengan png
bukan mempakan dalil, sebagaimana jika salah satu dalil itu disaksikan

oleh dua oftmg saksi dan yang lainnya disal$ikan oleh safu orang salsi.'

1924-Masalah: Abu AI Qasim Al Khurqr berkata,
'Barangsiapa telah mengakui adanya kesaksian sal$i lpng
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adil, kemudian sal$i itu mengingkari kesaksiannya di

hadapanrry'a, niunun kemudian dia bersaksi kembali setelah

ifu dan berkata, 'Aku telah melupakannSn', maka

kesaksiannSn ifu hanrs diterima.'

Malrsudnlp, jika salsi yang adil telah mengingkari kesaksiannyn,

narnun kernudian dia bersaksi kembali dan berkata, n{ku telah

melupakarurya,n maka kesaksiannya harus diterima dan tidak boleh

ditolak, karena bisa saja dia lupa atas kesaksiannya, dan jika dia lupa

maka ldta tdak dapat mendustakannya bila mernaqg ada kemungkinan

kebenaranrryn. Seperti inilah pendapat Ats-Tsauri, Imam S3nf i, dan

Ishaq. Aku tdak mengetahui ulama lain grang menentangnSa. Hal ini

tidak sarrn dengan jika dia berkata, Tidak ada bukti,' tetapi kernudian

dia mendatangkan bukti yang tidak didengar, maka ihr merupakan

pengakuan darinya atas tidak adanya bukfi, karena perkataan manusia

diambil menurut pengaktnnnya, sedangkan perkataan saksi tersebut

'aku tidak metniliki kesalsiann bukan merupakan pengakuan, karena

kesaksian itu bukan milikqa melainkan huk b"S,"F. Jika dia telah

mengakui hal ini, rnal{a jadilah ifu sebagai pengakuan setelah

pengingkamn, dan ifu harus didengarkan. Lainnla hi dengan

pengingkamn setelah pengingkaran, karena ofturg 5nng lupa bahwa dia

fidak merniliki kesaksian, adalah orcmg !,ang jujur dalam

pengingkarannya. Jika dia telah menyebutkanqn, maka kesalsian'itu

meniadi miliknya dan tidak menghalangi dua perkataan, s€un l seperti

onmg lrang mengingkari merniliki kesalrsian sebelum dia diminta

bersaksi, kenrudian dia bersaksi setelahnya ifu, maka jadilah dia memiliki

kesaksian tersebut. lainnya hal dengan ormg yang mengingkari

merniliki buk6, malG tidak ada jalan bagin5;a memiliki buku teisebut

dengan melupakannya. . 
r
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1925-Masalah: Abu At Qasim Al Khar+ berkata,
'Barangsiapa telah bersaksi dengan kesaksian lpng
sebagianqp dituiukan kepada dirinlp sendiri, maka
kesaksiannya itu batal secara keseluruhan."

MalsudnSa, barangsiapa r tehh bersaksi dengan sebagian

kesaksian unfukn3n, contohngn: s@ftmg ternan bersaksi unfuk

temann5ra atas harta dari kerpsamaryn, atau dia bersaksi unfuk Zaid

atas sebuah rurnah mifiknya dan milik Amru, rnaka kesaksiannya ifu

batal secara kesdunrlran-

Ealam hal itu Irnam Sgrafi'i berkata dengan dua pendapatrlB:

Pertama, Sama seperti pendapat kami.

Kdua, Kesaksiannya sah unfuk orang lain, karena dia omng

6hg, sebagaimana jika dalam kesaksian itu dia tidak memiliki teman.

Kami mengeluarkan pendapat seperti ini atas dasar pendapat kami

sebelumnya tentang seomng budak di antara tiga omng, dia sendiri tdah
merrbelinya dari mereka seharga tiga rafus dirham, kemudian dia

mengalu mereka telah menerimanSra, tetapi salah safu mereka

telah mengambil apa pun, sedangkan dua orcmg lainnya

mengaku kepadanSn dan bersaksi bahwa orang yang mengingkarinya itu

telah menerimanln, sehingga kesaksian kedmn5a diterima dan omng

yang menginglori ifu ikut serta dengan keduanya dalarn uang png telah

diarnbil oleh kedmnya.

Dalil lorni dalam rnasalah ini adalah: itu adalah kesalsian 5nng
sebagiannya ditolak karena bamng jtnlan itu, maka ditolaklah sexnua

kesaksiannya, sebagaimana jika seorang pembagi hasil bersaksi unfuk

pernilik modal atas harta dari bagi hasil, jika dia bersalrsi dengan utang

milik ayahrya dan orang asing, atau bersaksi dengan kesaksian yang

sebagiannya ifu ditolak, rnaka seluruhJ<esaksiannya ifu batal.
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L926-Masalah: Abu At Qasim Al Kharqr berkata,
'Jika seorang lald{ah wafat dan meninggalkan 'seorang

anak latd-lah serta seribu dirham, kemudian seseor.rng

mengaku bahua mayit ifu berutang seribu dirham dan
agTahny"a membenarkanngra, sedangkan seseorang yang lain
juga mengaku seperti ifu dan anakn3n membenarkannya,
dan pengakuan ifu di dalam safu majelis, maka seribu ifu
dibagi antara keduanyra. Sedangkan iika pengakuan itu di
dalam dua majelis, maka seribu ifu unfuk orang pertama,
sedangkan oftmg kedua fidak mendapatkan apa pun."

Malrsudn5ra, iika seoftmg rnayrt maninggalkan ahli waris dan

warisan, kernudian ahli uaris ifu mengaku unfuk seseormg bahwa mayit

ifu benrtang png diambil dari rrarisann5n, berarfi dia telah

mengaku mengaitkan utangnln dengan seluruh unrisann!/a dan omng

ifu yang berhak menerirnanla. Jika setelah ifu ahli warisnya mengaku

untuk seseorang yang lain, maka ifu harus diperhatikan- Jika ifu dalam

safu majelis, mala pengahran tersebut benar dan unrisannSn ifu dibagi

antam keduanya, karena setiap keadaan majdis ifu sarna seperti safu

keadaan, pifu dengan dalil penerirnaan png dianggap di dalamn5n, dan

kernungkirnn adanla kenrsakan dalam iual-beli, serta adanSp tambahan

dalam akad. Demikian puta dalam hal pengalruan. Sedangkan iika ifu
dalam dua rnajelis, irurka pengakuanrya fidak bol€h diterirna, karena dia

telah merrgakui hak orang hin, yaitu telah mengakui hak SBng meliputi

hak omng pertarna dahm barang ifu, kenrgiannya dan pengurangan

haknya, karena pengahnn seseorang atas orang hin fidak boleh

diterima.

Imam q,afi'i {* berkata, oDiterima pcrgahnnqa, dan

keduanya sarnd-sanrur merniliki hak di dalamnya, karena ahli uraris

menggantikan ternpat orang pngtdi*uriri. Jika orang png diunrisi

telah mengaloi unfuk kedr.rangra, rnaka ifu harus diterima. Dernihan pula
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d<rgan ahli waris, karena pelarangannya dari pengakuan ifu mengarah

kepada menghilangkan hak omng-oftmg yang memberikan utang, dan

terkadang dia fidak menyepakati kehadiran mereka dalam safu majelis

serta merrbatalkan haknf dikarenakan ketidal,hadirann5a. Barangsiapa

pengahran pertamanya diterimal maka diterima pula pengalnran

kduangra, seperti halryn orang gnng diwarisi.

Dalil kami ddam masalah ini adalah: dia telah mengakui apa

png berkaitan dengan tempat Spng berkaitan dengan hak omng lain,

!,aifu dari mfu sisi Snng melamng dibolehkann5n pengslunaannya, maka

ifu fidak dapat diterima, seperti halnya pengakuan penya;ua atas

kejahatan budaknya yang disewakan atau Snng berbuat jahat, sedangkan

orang 5rang diwarisi, jika dia telah mengakui boleh menggunakannya,

maka hal ifu sah, karena hutang ifu fidak berkaitan dengan hartanya

melainkan dengan tanggung jawabnya, jika dia mengakuinya pada

w-dktu sakit, maka orang 5nng diakuinya ifu fidak dianggap sebagai

pernberi hutang yang benar atas hal ifu, sedangkan jika dia mengakuinya

pada u,akfu sakit unfuk pernberi hutang bahwa hutangnSra melebihi

unrlsanrya, kemudian dia mengakuinya unfuk orcng lain dalam majelis

yang hin, maka itu sah dan otang perhma juga berhak

merdapatkann5ra, perbedaan antara omng yang diunrisi dengan ahli

u,aris !,aifu, bahwa pengakuannln yang pertama tidak melamngnya

unfuh tnrtanya, tidak pula unfuk mengkaitkanqn dengan

trutar{g yang lain unfuk mernbayarkan hutang yang lainnya, maka ifu
tidak melarang dikaitkanqTa hutang dengan warisanny"a dengan safu

pengakuan, lainnln hal dengan ahli waris, maka dia tidak berhak

mengkaitkan warisan ifu dengan hutang yang lain dengan perbuatannya,

maka dia tidak berhak memilikinya karena perkataannya, juga tidak

berhak menggunakan rnnrisan ifu sebelum dia mernbalnr hutangnya.

Jika dia wafat dan meninggalkan seribu dirham, kemudian

anaknya unfuk seseoftmg, kemudian kernbali mengakuinya
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untuk orztng lain, maka ifu unfuk ormg pertarna dan tidak ada apa pun

di dalamnya unfuk orcmg kedua, baik pengakuan itu dalam satu majelis

maupun dua. majelis, karena dengan pengakuannya unhrk oftmg

pertama ifu telah menetapkan kepernilikan tnrfuknya, sedangkan

pengakuann5ra unfuk orang kedua merupakan pengakuan atas

kepemilikan 5nng lain, sehingga pengalruan itu fidak dapat diterima, dan

orang 57ang mengakuinya itu harus membayar denda kepada orang

kedua, karena dia telah menghilangkan hal*f,. dengan pengakuannSa

unfuk'omng lain, maka itu sarna seperti jika dia telah mencuri darinya

kemudian mengernbalikan curiannya kepada omng lain.

Lgz\.Masalah: Abu Al Qasim AI l(harqi berkata,
'Jika seseorang telah mengal$i sesuafu atas orang llang
sakit, kemudian dia menganggukkan kepalan5Ta yang berarti
iya, maka fidak dapat diputuskan hulilm dengan pengakuan

tersebut sampai dia menfJuciapkannya dengan lisanqp
sendiri-"

Maksudnla, isyarat orang yarg sakit tidak dapat menggantikan

ucapann!,a, baik dia dapat berbicara nraupun tdak S€p€rfi inilah

pendapat Irnam Ats-Tsauri.

Imam SSnfi'i + berlota, nDapat diterima pengalcrannia dengan

isyaratnya jilo dia tdak dapat berbicara, karena itu
pangakr,ran dengan islrarat 1nng berasal dari omng Fng tdak dapat

berbicara, maka ifu sarna seperti orang lnng tidak dapat

be6icara (funawicara). "

Dalil kami dalam rnasalah ini adalah: oftmg SEng sakit tidak

dapat dianggap lernah karena perftataannln, maka isyarahlp tidak

dapat menggantikan ucapannlp r.tagaimana pendapat png benar. Ini

belt€da dengan tunawicara, karena dia dianggap lernah lantaran
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ucapannya. Oleh karena ifu, jika orang yang sakit itu menggerakkan

badannya dalam shalat tanpa mengucapkan bacaan, maka shalatrya

tidak sah, lainnya haln5ra dengan funawicara. Sedangkan perempuan

yang berputus asa harus dibedakan dengan perempuan yang masa

haidnya habis tetapi ada kemungktran masih dalam masa iddah, karena

ketidakmampuannya unfuk berbicam tidak dapat dibenarkan, sebab ada

kemungkinan dia tidak berbicara karena kesulitannya, bukan karena

kelernahann5n.

Jika hal ifu menjadikan keadaan yang membenarkan

keputusasaannya unfuk berbicara, maka itu tidak dapat dibenarkan

dengan isyaratnya, karena orang sakit yang tidak mampu berbicara tidak

ada pengkhususan dalam ucapannya, maka itu dibolehkan menjadi

pengaruh dalam akalnya atau pendengarannya, kemudian dia tidak

mengetahui apa yang dikatakan kepadanya, lain halnya dengan funa

wicara, karena isyaratnyaifu sudah berulang-ulang dan bagi orang yang

berkomunikasi denganny'a sudah menjadi kqTakinan dan sama seperti

ucapan, sedangkan omng yang sakit ini isyaratnya tidak berulang-ulang,

semoga saja clia bukan orang menentang pengakuan, akan tetapi dia

ingin mengingkari atau mendiamkan ofttng yang bertanya kepadanya,

maka fidak dibolehkan mengambil qiyas atas adanya perbedaan-

perbedaan ini.

' 1928. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqr berkata,
'Barangsiapa telah mengakui sebuah dalspaan dan berkata,
"Aku fidak mempunyai bukH," namun kemudian dia

membawa buktinya, maka bukti itu tidak boleh diterima,

karena dia telah mendustakan buktinya.'

Seperti inilah pendapat Muhammad bin Al Hasan, sedangkan

Abu Yusuf dan hnu Al Mundzir berkata, "Dapat diterima." Itu adalah
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pendapat yang jelas menurut madzhab Imam Syafi'i, karena boleh jadi

dia lupa atau ada dua orang saksi yang mendengamya, dan tidak
diketahui saksi mana yang benar, maka fidak boleh ditetapkan bahwa

dia telah mendustakan buktinya.

Sebagian ulama pengikut madzhab Imam Syafi'i berkbta, "Jika
kesaksian ifu adalah perkara yang dia tanggung sendiri, maka

kesaksiannya tidak boleh didengar, karena dia telah mendustakannya.

Sedangkan jika wakilnya telah bersaksi atas terdakrra, atau bersaksi

tanpa sepengetahuannya, atau tanpa dia menyaksikan mereka, maka

kesaksiannSa harus didengar, karena dia adalah orcmg yang mempunyai

alasan dalam pdamngan kesaksian tersebut. Ini pendapat Hasan.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: dia telah mendustakan

buktinya ifu dengan pengakuannya bahwa tidak ada seoftmg pun yang

bersaksi untuknln. Jika seseomng telah bersalsi unfuknya, maka ifu
adalah pendustaan bagrnln, berbeda hulnSn seorang saksi yang berkata,

'Aku fidak merniliki kesaksian.n Lalu dia berkata, nAku telah

melupakannya,o karena ifu adalah pengakuan unfuk hal lain stztelah dia

mengingkariqp, maka di sini dia telah mengakui kepada lawannya

tentang tidak adanya bukfi, sehingga tidak dapat diterima jika dia

menarik kembali pengakqpnn3a. Hukum dalam hal jika dia berkata,

"Semua bukt milikku bohong," sama seperti hukum dalam hal jika dia

berkata, "Aku fidak memiliki bukfi," sebagaimana yang kami sebutkan

sebelumngn, berikut perselisihan pendapat di dalamqn.

Sedangkan jika dia berkata, 'Aku tidak tahu bahwa aku memiliki

bukfi,u kernudian dia membawa buktinya, maka itu harus didengar,

karena boleh iadi dia tidak sadar merniliki bukti, dan kernudian barulah

dia menyadarinp.
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Abu Al Khaththab berkata, "Jika dia berkata, 'Aku tidak tahu

bahwa aku memiliki bukE', kemudian dua orang saksi berkata, 'Kaini

bersaksi unfukmu', maka bukti tersebut harus didengar.

Lg2g.tv1asalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika orang lrang diberi wasiat telah bersal$i atab orang

lpng memberi wasiat kepada mereka, maka kesaksiannya
harus diterima. Sedangkan jika dia bersaksi unfuk mereka,
maka tidak boleh diterima kesaksiannla jika mereka berada
di sampingnya.'

Sedangkan kesaksiannya atas mereka harus diterima. Kami tdak
mengetahui perselisihan pendapat dalam hal itu, karena dia tidak

menuduh mereka. Dia juga tidak mendatangkan manfaat unfuk mereka

dengan kesaksiannya, tdak pula membela mereka dari bahaln.

Sedangkan kesaksiannya unfuk mereka jika mereka bemda di

sampingnya, tdak dapat diterima. Ini rnenurut pendapat mayoritas

ulama, diantaran5ra AqlSya'bi, Ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Syafi'i, Al
Auza'i, Abu Hanifah, dan hnu Abu Laili. Sedangkan Syuraih'dan Abu

Tsaur telah membolehkan kesaksiannya unfuk mereka jika lawann5;a ifu

adalah orang lain, karena dia merupakan oftmg asing di antara mereka,

sehingga kesaksiann5ra unfuk mereka harus diterima sebagaimana

setelah wasiat itu hilang.

'Dalil kami dalam masalah ini adalah: dia telah bersaksi terhadap

sesuafu yang merupakan lawan di dalamn5a, karena dialah 1ang
meminta hak-hak mereka, yang melawannya dan menggunakannya,

maka kesaksiann5n tidak dapat diterima sebagairnana jika dia bersalsi

terhadap hartanln sendiri, karena dia telah mengambil dari harta '

mereka ketika dia membufuhkannya.
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Jadilah dia orang yang tertuduh dalam kesaksiann5n. Sedangkan

perkataannya "jika mereka berada di sampingnya" maknanya adalah

jika dia bersaksi unfuk mereka setelah perwaliannya ifu hilang dari

mereka, maka kesaksiannya dapat diterima karena telah hilangnya

makna yang melarang penerimaannya. Hukum dalam hal ortung

keperca5raan hakim yang bersaksi untuk anak-anak lptim yang bemda di

baunh perwaliannya, sarna seperti hukum dalam halomng Fng berikan

wasiat.

1930.Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqr berkata,
'Kesaksian or.rng yang terkadang terkena serangan jantung
diterima pada waktu sehatnya.'

Imam Ibnu Al Mundzir berkah:14 Hal ini telah disepakati oleh

serntn ulama yang kami telah menghafal darinya, di antaranya Imam

Malik, Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Ishaq, dan Abu Tsaur. Aku juga tidak

mengiranya kecuali itu adalah madzhab penduduk Kufah, karena

pengambilan i'tibar dalam kesaksian ada pada u/akfu pelalrsanaannya,

Sraitu pada wakfu penyampaiannya dari orang lnng dibolehkan

menSnmpaikannya dan bemkal, maka kesaksiann5n itq diterima seperti

halnya anak kecil jika sudah de,u.rasa, karena dia adalah orang.adil yang

fidak terfuduh, maka kesaksiannya diterima seperti haln5n orang yang

sehat. Jika akalnya hilang (gila) bukan pada waktu menyampaikan

kesaksian, maka itu tidak melarang diteriman5n kesaksian tersebut,

sama seperti halnya orang sehat yang sedang tidur dan omng sakit yang

merasakan sakitrya terkadang saja.

14 l.ih. Al ljma'l<arangan lbnu Al Mundzir hal.65/2681.
Lafazhnya adalah: Para ulama telalrsepakat bahwa orang gila yang terkadang

sadar dan kambuh, jika bersaksi pada waktu sadamSa, maka kesaksiannya boleh
diterima jika dia orang yang adil.
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1931.Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqr berkata,
"Kesaksian seoriang dokter dapat diterima dalam
penjelasannya iika belum ditentukan untuk dua dokter.
Demikian pula dokter hewan dalam hal pen3nkit hewan."

Maksudnya, lika terdapat |erselisihan pendapat tentang melnar

di kepala, apakah itu jelas atau tidak? Atau yang lebih parah dari itu

(seperti kepala yang remuk, pecah, tumor), atau 5nng lebih ringan dari

itu (seperti selaput d*g, luka di jidat), atau luka-luka lainnya yang

hanln diketahui oleh para dokter. Atau perselisihan penyakit yang

khusus diketahui dokter. Atau dalam hal penyakit hev,ran, maka menurut

Imam Al Kharqi, Uika itu telah ditenhrkan dengan dua orang dokter

atau dua dokter ho,r.ran, maka tidak digunakan safu orang saksi, karena

dalam hal itu tidak dapat diterima kesaksian safu orang saksi seperti

halnya hak-hak yang lain. Sedangkan jika fidak ditentukan dengan dua

oftrng, maka dapat digunakan safu orang saksi, karena hal ifu Udak

memungkinkan setiap oremg unfuk bersaksi atasnSra, karena hal ifu
dikhususkan unhrk oftmg 3nng lebih berpengalarnan dalam profesin5a,

sehingga dibolehkan kesaksian satu omng, seperti haln5n aib-aib yang

ada di pakaian."

Imam Ahmad g berkata, 'Jika dia berkata, 'Aku bersaksi atas

seratus dirham dan serattrs dirham', kernudian dia bersaksi atas serafus

dirham tanpa seratus png lain, maka itu dibenci, kecuali dia berkata,

'Aku bersaksi bahun bagiku serafus atas seratus', kemudian dia

menceritakan semuemla kepada hakim sebagaimana mestinya."

Imam Ahmad dh juga berkata: Jika dia bersalsi atas seribu,

sedangkan hakim tidak memufuskan kecuali atas seratus dan dua rafus,

kemudian pemilik hak itu berkata kepadanya, 'Aku ingin kamu bersaksi'

unfukku atas semtus," kemudian dia tidak bersaksi kecuali dengan

seribu, maka Al Qadhi berkata, "Maksudnya adalah, seoftmg saksi harus

Al Mughni - fstl



menlnmpaikan kesaksian sesuai dengan yang telah disaksikannya,
karena Allah & berfirman:

@ 
-qi; 

cF ;+3\:t;'r- n 6'i |uf!

Dengan am ifu mereka lebih pfut memberikan kaalsianrya
manurut gang ...."(Qs. Al Maa'idah t5]: 108)

Jika dia memberi kebebasan kepada saksi untuk bersaksi dengan

sebagian yang dia saksikan, maka dia juga telah mernberilon kebebasan

kepada hakim unfuk mernufuskan dengan sebagian yang telah
disampaikan saksi tersebut. "

Abu Al Khaththab berkata, ',Menurutku, dia boleh bersaksi

dengan hal ifu, karena bamngsiapa telah bersaksi dengan seribu, maka
dia telah bersaksi dengan semfus. Jika dia telah bersaksi dengan seratus,

maka dia bukanlah pernbohong dalam kesaksiann5la, maka hal ifu
dibolehkan sebagaimana jika dia telah merninj seratus dan
merninjamkannSa lagi sernbilan mtus.n

Pendapat pertama lebih benar, sebagaimana telah disebutkan Al
Qadhi, karena kesaksianrya dengan seratus ifu telah membuat
kekeliruan bahwa seratus ini bukan yang disaksikan dengan aslinya,

maka ifu mengarah kepada dua kali peniawabannya.

Irnam Ahrnad g, berkata, 'Uika dia bersaksi dengan seribu

dirham dan serafus dinar, maka baginyra uang-uang dirham dan dinar
dari negam tersebut.n

Al Qadhi berkata, "Ketika telah dibolehkan membawa
kernutlakan akad atas hal ifu, maka tetah dibolehkan membawa

kesalsian atasngra. "
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DAKWAAN DAN BUKTI

Dal$raan menunrt bahasa berarti seseomng mengaitkan sesuafu

kepada dirinya sebagai miliknya, tpknya, bagiannla, atau seienisnya.

Sedangkan menurut istlah berarti seseorang mengaitkan kepada dirinya

hak atas sesuafu lpng ada pada tangan orang lain atau pada

tanggungannya.

Al mudda'a akih (terdakwa) ialah orang yang dikaitkan

kepadanya kepemilikan sesuatu yang ada padanp.

Ibnu Aqil berkata, "Dakwaan adalah permintaan."

Allah & berfirnnn:

'oF+v#3WW{
o... dan mempaoleh ap aia Snng maeka inginkan-" (Qs'

Yaasiin 136l: 57)

Dikatakan, "AI mudda', (pendakrpa) ialah omng 5nng mengakui

dengan perkataannSn telah mengambil sesuatu dari tangan orang lain,

atau menetapkan hak dalam tangggngannya. Sedangkan al muddab'

alaihialah orang 5nng mengingkari hal tersebut."

Dikatakan juga, uPendakwa ialah omng lang jika telah

ditinggailkan dia tidak diarn, sedangkan terdakun ialah omng yang jika

ditinggalkan dia diam. Terkadang setiap keduanla dapat menjadi

pendahra dan terdaktra jika kduanya berselisih dalam akadnp,

kemudian setiap keduan5n mendakwa bahwa harga barang ifu'bukanlah

harga png telah disebutkan oleh ternannya. Kata dakwaan sebenamya

.berasal 
dari saMa Nabi Muhammad $ berikut ini:
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o:',. t"i .6,; o),zoz ! ,4r, / | ol /

t-f ev) ?-f ;ii -li?i u6t';*t";

Sandain5n manusia diberikan (kebebasan mengajak) dakwaan'

daku,nan merel<a, niscaya safu kaum akan mengaku-ngaku damh kaum

lain dan harb merel<a, akan tetapi sumpah ifu unfuk terdakwa'.l5 HR.
Muslim).

Dalam hadits lain disebutkan:

*.,?u, &:dtrelit *4u
'Bukfr itu untuk pendakw,n dan sumpah ifu untuk terdakwa'.16

Dakv,raan fidak dibolehkan kecuali dalam hal yang boleh

dibelanjakan atau digunakan. "

1932-Masalah: Abu AI Qasim Al Khatqr berkata,
'Barangsiapa mendalnpa telah menikahi seorang
perempuan, kemudi.rn perempuan ifu mengirigkaringra dan

lelaki itu fidak memiliki bukfi, maka hams dipisahkan antara
keduanya, dan lelaki ifu tidak harus bersumpah."

Maksudnya, dalam nikah tidak ada permintaan sumpah.

Satu riwayat yang telah disebutkan Al Qadhi dan itu adalah

pendapat Imam Abu Hanifah

Dibolehkan adanya permintaan sumpah dalam semua hak

manLsia. Ini pendapat Imam Syaf i dan Ibnu Al Mundzir. Seperti itu

15 Taktuilnya telah disebutkan (no. b2).
15 Takh'rilnp telah disebutkan (no. 30).

*- ,?ut & ietrt."{tt At;ft
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pula pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, sebagaimana sabda Nabi

Muhammad $ berikut ini:

-. ;:l'l.ir ;t',*}t: efii Je a$t'"r{'Yt

"Akan tetapi bukfr itu unluk pendakwa dan sumpah itu untuk

terdakwa.'47

Dikarenakan nikah adalah hak manusia, maka di ddlamnya

dibolehkan permintaan sumpah seperti halnya dalam harta'

Para ulama berselisih pendapat; Abu Yusuf dan Muhammad

berkata, "Boleh dimintai sumpah dalam pemikahan. Jika dia (suami)

mundur, maka pemikahan ifu harus ditetapkan."

Imam Syafi'i r{S berkata, "Jika dia mundur maka sumpah ifu

dikembalikan kepada suaminya, sehingga dia harus bersumpah,

kemudian pemikahannya telah ditetapkan. "

Dalil kami dalam masalah ini adalah: pemikahan ini merupakan

hal yang tidak boleh diusahakannya sumpah di dalamnya, maka tidak

boleh dimintai sumpah di dalamnya seperti halnya batas hukuman. Hal

ini dikuatkan dengan bahwa bagian-bagian yang menguatkan di

dalamnya itu tidak dibolehkan dengan pengunduran diri ataupun

sumpah dari pendakwa, seperti halnya batas-batas hukuman, hal itu

dikarenakan bahwa pengunduran ifu bukanlah alasan yang kuat, akan

tetapi. hanya sekadar diam yang. mungkin dikarenakan takut akan

sumpah ifu, atau karena tidak mengetahui keadaan sebenamya, atau

karena malu unfuk bersumpah dan bertanggung jawab di majelis hakim,

dengan adanya kemungkirian-kernungkinan ini, maka tidak wajib

menetapkan hukum dengan sumpah itu dalam hal yang

menguatkannya, sumpah pendakwa ialah perkataannya sendiri yang

17 Takhrilnya telah disebutkan (no. 31).
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tidak rrnjib memberikan masalah yang di dalamnSn terdapat bahaya
yang besar dan dosa yang besar, ada kemungkinan bamngsiapa yang

telah menggauli seomng perempuan, bisa saja perempuan ifu adalah

orang asing baginya.

sedangkan hadits tersebut sesungguhnp meliputi harta-harta

dan darah{amh, maka di dalamn5ra tidak terrnasuk pemikahan.

seandainya dimasukkan ke dalamnya setiap macam dah,vaan, nisca5n

akan dikhususkan dengan batas-batas hukuman.

Pemikahan menurut maknaryn ifu lebih utama, karena itu Udak

dapat terlepas dari saksi-saksi, karena kesaksian mempakan syarat

dalam pelaksanaan akadnya, atau orang yang menguatkannya yang

kernudian dia bersaksi di dalamnya secara tegas, sedangkan batas-batas

hukuman itu fidak demikian, jika hal ini telah ditetapkan, maka

keduanya (suami-istri) ifu harus pisahkan, harus diberikan jarak antara

keduangn dan perempuan itu harus diberikan jalannya, iika kami
lratakan: sesungguhnln isbi ifu bersumpah atas kernungkinan yang lain

kernudian dia mundur, rnaka tidak boleh ditetapkan hukum dengan

kemundumnnya ifu, sedangkan menurut safu pendapat dia harus

ditahan sampai dia mengakui dan bersumpah, menurut pendapat lnng
tain dia hanrs diberikan jalann5n, maka manfaat sumpah ifu adalah

r.rrtuk rnenakuti dan menentang supaya dia mengaku jika dia adalah
perdal$,a yang b€nar, atau bersumpah yang kernudian dia bebas jika

dia omng yang sahh.

Pasal: Jika seorang laki{aki mengaku telah menikahi
seorang perempuan

Dalam kasus ifu, harus disebutkan syarat-syarat pemikahan. Dia
juga harus berkata, 'Aku telah medikahinya dengan seorang wali yang
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tepercaya." Juga dua orang saksi yang adil dan keridhaannya (jika

keridhaannya dibutuhkan).

Pendapat ini disampaikan oleh Imam SSnfi'i rg, sedangkan

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rg berkata, 'Tidak dibutuhkan

penyebutan syarat-s5nratr5a, kardha ifu merupakan salah safu macam

kepemilikan, sarna seperti kepemilikan atas seorang budak. Tidak

dibutuhkan perkataann5n, "Dia tidak dalam masa iddah dan tidak

murtad."

Dalil kami dalam rnasalah ini adalah: para ulama telah.berselisih

pendapat dalam syamt-syamt nikah; ada yang mensyaratkan adanya

wali dan saksi-saksi. Ada yang tidak mensyamtkan adanya wali dan

saksi-saksi. Ada yang mensyaratkan seorang ayah harus meminta izin

anak pemwannya yang telah baligh jika hendak menikahkannya, narnun

ada pula yang tidak menq,raratkannya

Terkadang dia telah mengaku pemikahan yang diyakininp sah

tetapi hakim tidak melihat sahnSn, maka hakim tidak wajib menetapkan

sahn3n jika dia tidak mengetahuinya, Udak disebutkan syamt-synratrya

dan tidak ditunjukkan buktinp, berbeda halnya dengan harta, karena

sebabnya itu fidak dapat dihitung, terkadang dia menyembunyikan dari

pendakwa sebab penetapan haknya padahal akad-akad itu banyak sekali

s5nratrya, oleh karena ifu, kami telah memberikan lima syarat dalam

sahnya jual-beli, mungkin saja pendakrua tidak dapat menghitung

jumlahnya dan tidak mengetahuinya, karena harta-harta merupakan hal

lrang terkadang dianggap mudah, oleh karena ifu, kami telah

membedakan keduanya dengan persyaratan wali dan saksi-saksi dalam

akad-akadnya, maka keduanya berbeda dalam hal dakwaan, akan tetapi

tidak ada perselisihan ulama dalam hal tidak adanya rriasa iddah dan '

kemurtadan, karena asalnSn adalah ketidak adaannya dan tujuan-

tujuann5n tidak berbeda, jika istrinya ifu seomng budak dan suamin3n
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seoftmg merdelo, maka menurut qiyas yang telah kami sebutkan,

bahun itu dibutuhkan untuk menyebutkan tidak adaqn panjang waktu

dan ketakutan akan membujang, karena keduanya merupakan sgnmt

sahnSn pernilohannya, sedangkan barangsiapa yang mendakrpa

keberlangsungan perkawinan dan tidak meninggalkan akad, rnaka fidak

dibufuhkan untuk menyebutkan syamt-syamtrya menurut salah safu

pendapat, karena ifu ditetapkan dengan pengambilan manfaat,.jika telah

dis5aratkan menyebutkan qBrat-syamhTp, niscalra kesaksian telah

diqBratkan dengannya tetapi ifu tidak diharuskan dalam kesaksian

mengambil manfaat, menumt pendapat kedua, dibutuhkan penyebutan

syarat-syaratrya, karena ifu adalah dakuraan pemikaha4 dan sama

seperti dakwaan akad.

PasaL Jika seorang perempuan mengaku telah
dinikahi, kemudian dia menyebutkan hak-hak dalam
pernikahannya, seperti mahar dan nalkah

Dalam kasus tersebut, dakr,vaannp harus didengarkan tanpa ada

perselisihan pendapat yang kami ketahui, karena dia telah mengakui

haknya derrgan mengaitkannya kepada sebabnyia. :

Serrentara ifu, jilta sekadar dalnpaan pemikahan, Al Qadhi

berlota, "DakwaannSTa juga hanrs diterima, karena ifu mempakan sebab

atas hak-haknya, seperti halq;a iual-beli.'

Abu Al l(haththab berkata, "Ada pendapat lain di dalamnSn,

bahura daktmannlp tidak boleh didengarkan, karena nikah merupakan

hak suami atas istuinSn- Jadi, dakwaan istri tidak boleh didengarkan jika

atas hak ormg lainnya."

Jika lorni katakan dengan pendapat pertama, maka suaminya

hanrs ditanya, dan jika dia mengingkarinya serta tidak ada bukti, maka

yang benar adalah perkataan suaminya tanpa diharuskan sumpah, sebab
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jika istin5n fidak diminta bersumpah dan kebenamn ada padanya, maka

yang lebih utama adalah tidak meminta sumpah kepada suaminln

karena dia telah mengingkarinya. Ada kernungkinan boleh dimintai

sumpah, karena sesungguhnSn dalsnan isfuinya ifu boleh didengar

lantaran dia bertanggung iawab atas dakwaan hak-hak harta yang di

dalamqTa diq,rariatkan sumpah. Jika bulfi itu telah menunjukkan

pernilrahannla, maka harus dit€hpkan bagi istuin3n hak-hak 5nng

meniadi tanggung jawab suamin5ra. Sedangkan halalnya dia bagr

suaminya, didasarkan pada pokok rnasaUnnta.

Jika strami mengetahui bahwa dia adalah istuin5n, maka dia halal

bagiqn, karena pengingkamnnp atas pemikahan tersebut bulon

thalak dan tidak diniatkan thalak. Namun jika suaminSn

mengetahui bahwa dia bukan istinla, baik karena tidak adanya akad

rrrupun kardna tidak adanya mahar darin5ra, maka dia tidak dihalalkan

bag,hln.

Apaloh suaminp ifu mungkin merghalalkannyra secara zhahifl

Ada dua pendapat

Pqtama Mernunghnkan, karena hakim telah memutuskan

p"rk *in*"1".

Kdua. ndak mernungkinlon, karena strami telah mengakui

sendiri kehamrnannya Jadi, png harus diterima adalah perkaQannya

untuk hakqp sendiri, bulon unfuk gang hin, sebagaimana jika dia telah

menikahi seorang perempum dan b€rkata, D'la adalah saudam

perernpr.ranku dari safu susuan.n Jika hal ini telah ditetapkan, rnala

dalmaan isti atas pernikahan sarna seperti dalcunan suami dalam hal

png telah kami sebutkan tentang mernbuln sebab pemikahan dan

qprat-sg,rarat akadnf,a.

Madzhab Imam Syafi'i fi sangat delot dengan apa png telah

kami sebutkan dalam pernbahasan ini.

Al Mughni - [ 61I



Pasal: Semua macam akad selain pemikahan (seperti
jual-beli, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam)

Menurut pendapat yang paling benar adalah, tidak dibutuhkan
membuka dan menyebutkan syamt-syamhrya, karena syamt ifu fidak
menguatkannya dan akad ifu fidak membutuhkan wali dan saksi-saksi,

maka udak dibutuhkan unfuk membukanln seperti dal$raan bamng,
baik yang dijualbelikan itu adalah budak perernpuan rnaupun bukan,

karena bamng ifu adalah yang diiualbelikan, sehingga sama seperti

budak perempuan

Demikian pula jika bentuk yang didakun adalah bamng atau

utang, tidak dibufuhkan penyebutan sebabnya, karena sebab.sebab ifu
barrrk sekali dan tidak terhitung. Mungkin saja sebab kepemilikan hak
itu disembunyikan dari pemilik haknya, maka fiduk dibebankan

penjelasannya dan cukup baginsn berkata, "Aku lrang berhak. memiliki
barang ini, yang ada di tangannSa.n Atau, "Aku berhak merniliki ini dan

ini dalam targgungannya." Dalam jual-beli dia harus berkata,

"Sesungguhnya aku telah mernbeli dariqn budak perernpu.xn ini
seharga seribu dirham." Atau, 'Aku telah menjualnSn seperti ifu." Tidak

diharuskan baginSn berkata, "Budak perempuan itu milikqn.n Atau,

'Dia milikku dan kami membolehkan rnasalah ini. Kami juga telah

berpisah karena sdma-sama ridha."

Abu Al Khaththab telah menyebutkan pendapat lain dalam hal

akad, bahwa telah disyaratkan unfuk menyebutkan syamt-qnrahryn

berdasarkan qi5as terhadap pemikahan.

Pengikut madzhab Imam Syafi'i telah menyebutkan kedua

pendapat ini dan pendapat ketiga, bahwa jika yang dijualbelikan itu

budak perempuan, maka disyamtkan untuk syarat-syamt jual-belinya,

karena ifu adalah akad yang mem[olehkan bersefubuh, sama seperti
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pemikahan. Sedangkan jika 1Bng d$ualbelilon itu yang lainnya, maka

tidak disyaratkan demikian karena tidak adanya hal itu.

Akan tetapi, pendapat pertarna lebih utama, karena itu adalah

dakwaan yang tidak disyaratkan unli dan saksi-saksi, sama seperti

daltuaan terhadap barang. Jila y&rg diharuslon adalah penyebutanryra

dalam dakwaan, tetapi dia tdak menyebutkannya, maka hanrs

ditanyakan kepada hakim tentang hal itu agar dakunan tersebut

diketahui, kemudian hakim dapat mernufuskan hukum dengannln.

Semua macarn dakuman telah kami sebutkan sebelumnya dengan

pernbahasan png lebih lus daripada menyebutkannya di sini.

1933. Masalah: Abu AI Qasim Al Kharqi berkata,
'Barangsiapa mendakura telah memiliki hewan tunggangan
di tangan orang lain, kemudian orang ifu mengingkarinya
dan setiap keduan5Ta menuniukkan bukH, maka
kepufusann5Ta ifu ditetapkan unfuk pendakun, disertai
buktinyra, dan tidak boleh butd dari terrdal<ura-

Ifu karena Nabi Muhamrrnd * tdah memerintahlian unfuk

melihat bukfi dari pendalun dan sumpah dari terdakua, baik dia telah

menyaksikan bukfi dari terdakun bahwa kendaraan ifu miliknya,

rnaupun dia berkata, nHewan funggangan ifu lahir dalam

kepernilikannya."

Malsudnlp, balangsiapa mengakui se$rafu 5nng ada di tangan

orang lain, kernudian ke&ranya menuniul&an bukfi, rnaka buld dari

pendakua dinarnalon buld luar, sedangkan buku dari terdakwa

dinarnakan bukfi dalam.

Terdapat perselisihan riula1pt dari Imam Ahmad .g dalam hal

jika kedua bukfi itu saling bertentangan, dan menunrt riunlrat yang
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masyhur, "Harus diutamakan bukti dari pendakwa dan tidak boleh

mendengarkan bukti dari terdalnva secam langsung." Ini pendapat Ishaq.

Riwayat Imam Ahmad png kedua, 'Jika dia telah menyaksikan

bukti dalam dengirn sebab kepemilikan, serta berkata, 'Aku dihasilkan

dalan kepemilikannya', atau dia telah membelinln, atau dia yang

mengurusnla, atau buktinya ifu lebih lama masanya, maka ifu harus

didahulukan. Jika Udak, maka harus didahulukan bukti dari pendakr,ua.'

Ifu pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Tsaur tentang

pemeliharaan heuran dan tenrlnan yang tidak bemlang-ulang proses

penenunannya

Sedangkan !,ang penenunannlra berulang-ulang (seperti suta
dan kain wol), buktinya tidak boleh didengarkan, karena jika bukfi itu
telah disaksikan oleh sebab, maka dia telah mengambil manfaat 5rang

tidak memanfaatkan adanya tangan.

Jabir bin Abdullah rg meriwa5ntkan, bahura telah datang kepada

Nabi Muharnrnad # d,ra omng lald-lah y'ang berselisih pendapat

tentang heunn funggangan atau unta, dan masing-masing menunjukkan

bukti bahura heunn itu miliknya yang telah dipeliham. Rasulullah $ lalu

memufuskan hukum dengan bukfi itu unfuk onmg lnng her,rnn

tunggangan itu ada di tangann3n.l8

Abu Al Khaththab lalu menyebutkan riu.raft ketiga, bahwa bukti

dari terdakrra harus didahulukan dalam keadaan apa pun. Ihr adalah

pendapat Syumih, AqlSya'bi, An-Nakha'i, Al Hakam, Imam Syafi'i,

dan Abu Ubaid.

Dia juga berkata, "Itu adalah pendapat penduduk Madinah dan

Syam."

18 HR. Al Baihaqi &hm Sunan Al Baihaqi (L1/2561dan Ad-Daraquthni
dalam Snnan Ad-Danquthni (4 /21 / 2@\

$nr.dnya dlnlf.
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Telah diriwayatkan dari Thawus, bahwa Al Qadhi mengingkari

kedudukan riwayat ini dari Imam Ahmad &, dan berkata, ''tidak boleh

diterima bukti dalam jika tidak bermanfaat, kecuali apa yang menjadi

manfaat bagi tangannya." lfu berdasarkan safu riwaSnt.

Ulama l^ng mengungkapkfn pendlpat ini mernberikan alasan

bahwa sisi terdakr,va itu lebih kuat, karena asalnla ada padanya dan

sumpahnya harus didahulukan atas sumpah pendakv.ra. Jika kedua bukti

saling bertentangan, maka wajib menetapkan tangann5n atas apa yang

ada di dalamnya dan mendahulukannya sebagaimana jika tidak ada bukti

dari salah satu keduan5n

Hadits Jabir r{$ menunjukkan hal ini, karena sesungguhnp dia

telah mendahulukan buktinya untuk tangannyn-

Dalil karni dalam masalah ini adalah: saMa Nabi Muhammad $
berikut ini:

*1 ,?At J,:dti clit,-y4r
'Bukfr ifu unfuk pailalnn dan sumpah itu unfuk tqdakwa-"19

Beliau telah menjadikan bahwa jenis bukti itu ada pada pihak

pendakwa; maka tidak ada bukti pada pihak terdak'rrra, karena bukfi dari

pendaku.ra lebih barynk manfaatr5a, seperti halnp mendahulukan bukti

at jarh atas at-b'dil.

'Dalil tentang banyak manfaakrp tersetut adalah: bukfi

pendalua telah menetapkan sestntu yang belum ada, sedangkan bukti

omng ynng ingkar hanln menetapkan secara zhahirpng menunjul*an

bahwa tangan itu unh.rknya, maka bukfi ifu tidak bermanfaat, karena

kesalsian atas kepemilikan boleh disandarkan pada melihat kekuasaan

dan pemakaiannya.

le Takhriinlra telah disebutkan (no. 2).

AIMughni- l6sI



Sesungguhntn hal ifu telah dibolehlan menurut pendapat

mayoritas uhrna, rnaka bukti tersebut sarna kedudukannya dengan safu

tangan, s€hforgga didahulukan atasnlp bttkfi dari pendakwa sebagafonana

didahulukan atas tangan, seperti tnhrya dua orang saksi pendularng

1nng dibargm berdasarkan dua orarg salrsi utarna, rnaka kedrnnp
tidak merniliki kd€bihan atas dm salsi utarna.

Pasa[ IGdua butd apa pun yang telah didahuhrkan,
fidak meuraiibkan pemilikqTa rrrtuk bersnnpah bersama
buld tersehrt

Irnarn qnfi'i 6, berlota dalarn salah safu ?ernilik
tangan itu harus dimintai zumpah, kanena kedua bukfi itu tdah hilang

lantamn pertentangan keduarry;a. Jadi" seaton-akan k€duarya tdak
merniliki bultr, kernudian buld &hrn ihr tnrus bersurnpah s€bagafonana

jika fidak ada srrnpah dari salah satr keduanya."

Dahl lond dalam rnasalah foii adalah: salah safu dili k€dua bul<ti

ifu bmar, maka uralib ditetapkan hukn denganrya sara tersendiri,

sebagairnana lka terdapat dtn kabar yar{l umum dan [*nrsrs 3png
saling , atau salah saturrya lebih benar dari beberapa sisi.

IGrni fidak dapat menerirna bahwa buldi yang benm itu dihilangkan,

akan tetapi harus dibenarkan dan dit<ehhri serta ditrihngfran 3png
dianggap b€nar tersebut.

Jilra hdfi ihr han5ra dari salah sahr keduanln dan fidak dari safu

grang lain, lalu hirti ifu hanSn milik pendakua, rnaka tErus ditetapkan

hukum denganr{ra dan tidak uaiib bagin}7a bersumpah tanpa ada

perselisitran pendapat menunrt rnadzhab. Ifu adalah pendapat ahli fatwa

dari selnnrh ularna mancanegara, diantaranya Az-Ztrfui, Abu Flanifah,

Imam I\,Ia[h dan Imam Syafi'i *,. Sedangkan Syuraih, Aun bin
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Abdullah, An-Natrha'i, Asy-Sya'bi, dan lbnu Abu I aili berkata,

"seseorang harus dimintai sumpah disertai buktinya-"

Syrmih berkata kepada seseorang, "Seandain5ra telah ditetapkan

bagiku seperti ini dan seperti ini sebagai saksi, niscaya aku tidak akan

mernutuskan hukum unfukmu samflai kami bersumpah."

Dalilkami dalam masalah ini adalah: sabda Nabi Muhammad $
kepada seomng Al Hadhmmi:

"Buktimu abu sumphnSa, fidak ada bagimu kquali itu.eo

Juga saMa Nabi Muhammad $ berikut ini:

itL,?;t Je :Ati,itt,* 4t
"Bukfr ifu unfuk pendahtn dan sunph itu unfuk tqdakwa."

Ifu karena sesungguhn5Ta bukti merupakan salah safu alasan

dalam dalslraan, maka sudah cukup dengan bukti tersebut, seperti

halnya sumpah.

Pengikut rna&hab kami berkata, "Tidak ada perbedaan antam

bukti yang hadir atau yang gaib, yang hidup atau yang mati, yang kecil

atau png besar, 5nng gila atau yang berakal.:'

.lmam $pfi'i rg berkata, "Jika apa lnng disal$ikan itu fidak

dapat duelaslmn benfuknya, maka oftmg yang disal$ii.ian ifu harus

bersumpah, karena tidak mungkin bag,r,f unfuk menjelaskan sendiri

dalam dal$/aan hukum dan pembebasann5a, sehingga hakim harus

menggantikan posisinya dalam hal itu guna hilangqla syubhat. Hal ini

sangat baik, karena diberlakukannya bukti trnhrk pendakr,ta dengan

menetapkan bahwa haknya ifu fidak menghalangi kemungkinan adanya

.U; 'Vf U';'^i;\( |rif;.

20 Takhriin!,a telah disebutkan (no- 4/79731.
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ketetapan hukum dan pembebasannya, yaitu dengan dalil bahwa jika

terdakua telah mengakuinya, maka pengakuan dan buktinya itu harus

didengarkan. Jika dia gaib atau sebagai orang Snng tidak memiliki

perkataan, maka kemungkinan hal tersebut terhalangi karena tidak

adanln dalil 1nng menunjukkan penghalangannya, maka disyariatkanlah

sumpah unfuk menghalanginya. Sedangkan jika pendakwa fidak

merniliki bukH, tetapi terdals /a yang mengingkarinya memiliki bukfi,

maka bulritinSn harus didengarkan, da, dia tidak harus bersumpah

dengan adan5a bukfi tersebut, karena ,ika kita katakan dengan

mendahulukan buktinSa tetapi saling bertentangan, maka dia tidak harus

bersumpah dengan adanya bukfi itu. Jadi, png lebih utama adalah

terdapat bulrltiqp (terdakun) sendiri. Jika telah kita katakan dengan

mendahulukan bukfi dari terdakv,ra, maka zudah cukup dengan buku ifu

tanpa adanya sumpah, karena bukti lebih kuat daripada sumpah.

Jika sudah cukup dengan sumpah yang lebih kuat daripada

bukfi, rnaka itu juga lebih utama. Ada kemungkinan dianjurkan sumpah

juga bagiry7a, karena buktin5a di sini kemungkinan disandarkan kepada

kekuasaan dan pernakaiannya, maka ifu fidak akan berrnanfaat kecuali

yang diberikan manfaat oleh kelnrasaan dan pernakaiann5ra, maka hal ifu

tidak dapat terlepas dari sumpah, demikian pula 5nng menggantikan

posisin5ra.

PasaL Jika 
'oftmg luar (pendalsrla) telah mengakui

bahwa hewan itu miliknya dan dia menitipkannya. kepada

orang dalam (terdakrpa), atau memeliharakannp
menyewakannya, kemudian tidak ada safu pun bukti dari

keduan5;a

Jadi, perkataan yang bendr adalah perkataan orang yang

mengingkarinya disertai sumpahnya. Kami fidak mengetahui
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perselisihan pendapat dalam hal tersebut- Sedangkan jika terdapat bukti

dari setiap keduanla, maka bukfi dari pendakwa harus didahulukan. Ini

menunrt pendapat Imam $7afi'i r{$.

Sedangkan al Qadhi berkata, 'Bukfi dari terdakwa didahulukan,

karena dia omng luar secam rrfrknanSn. Dia iuga telah menetapkan

bahua pendalnva adalah pernilik kekuasaan, dan kekuasaan oftIng

dalam adalah sebagai penggantinya.n

Dalilkami dalam rnasalah ini adalah: sabda Nabi Muhammad $
berih-rt ini:

"Bukfr ifu unfuk pa'zdakvua."

Ifu karena sumpah merupakan hak terdakwa, maka jadilah bukti

sebagai hak pendakura, sebagaimarn iika dia fidak menunda

datcwaanqn, kqmudian dia mernbenarkan bahwa dakr,vaannya yang

tertunda itu merupakan tambahan dalam aUsanntta. Kesaksian bukti

dengan tambahan tersebut merupakan penguafuila, maka tidak dapat

merrbatalkan buktinlTa. Sedangkan jika pendakwa telah mengaku bahwa

terdakrpa telah mencuri darinya, kerrudian kedmqTa menunjukkan dtn

bu}fi, maka bukfi itu untuk pendakura.

Sernentara ihr, perkataan Al Qadhi meliputi bahwa.bukti itu

untuk terdals,va, akan teapi yang lebih b€nar adalah 5nng telah kami

sebutkan.

Jika di tangan seseorcng terdapat kulit kambing ynng telah

dipotong, kepalanya dan baglm-bagianqra, sedangkan sisanya terdapat

di tangan oftmg lain, kenrudian setiap keduan5ra mengaku semua ihi

milikn5ra dan tidak ada bukti dari keduanp, maka bagi setiap keduaqn

hak atas apa yang ada di tanganngra, dan hanrs bersumpah.
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Sedangkan jika keduanya menunjukkan bukfi, dan kami katakan,
"Didahulukan bukfi dari pendalaua," maka keduanya berhak atas apa
yang ada di tangan temannya. Namun jika kami katakan, "Didahulukan

bukfi dari terdakvr.ra,u maka setiap keduanya berhak atas apa Snng ada di
tangannSa tanpa diharuskan bersumpah.

Jika di tangan masing-masing dari keduanya terdapat seekor

kambing, kemudian keduanya mengaku bahwa kambing yang ada di
tangan temannya adalah miliknya sedang keduanlra tidak memrliki bukti,

maka keduanya diharuskan bersumpah kepada ternannp dan kambing
yang ada di tangannya tetap menjadi miliknya. Namun jika keduanSn

menunjukkan bukfi, maka merekaberdua berhak atas kambing Snng ada

di tangan temannya. Tidak ada perselisihan antara keduanSra.

Jika mereka berkata, "Kambing yang ada di tanganmu ini adalah

milikku dari hasil kambingku ini,' maka perselisihannya itu dalam hal

hasil bukan dalam kepemilikan, karena mustahil setiap keduanya

menetapkan merniliki kambing yang lain padahal hukumnSra adalah

sebagaimana y'ang telah disebutkan.

Jika keduanya mengaku bahwa dua kambing itu adalah miliknSn,

kemudian keduanya menunjukkan buku, maka keduarryn telah berselisih,

dan itu harus diselesaikan berdasarkan pendapat tentang Uui<ti aaam
dan bukti luar. Barangsiapa mendahulukan bukti luar (dari pendahua),

maka dia harus menjadikan bagi setiap keduanya hak atas apa yang ada

di tangan temannya. Sedangkan barangsiapa mendahulukan bukti dalam

(dari terdal$ra) atau mendahulukannya jika dia bersaksi dengan hasil

darinln, maka dia harus menjadikan bagi keduanyra hak atas apa yang

ada di tangannya sendiri.

JilrraT.aid telah mengakui kambing yang ada di tangan Amru dan

menunjukkan buktinya, kemudian hakim memufuskannya unfuknya,

kemr.rdian Amru mengakui png ada di tangan Zaid dan menunjukkan
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buktinya, rnalG ift" kita katakan, "Bukfi, dari pendakwa harus

didahululon,' rnaka bukti dari Amru tidak boleh didengar, karena bukti

dari Zaid tErus didahulukan atasnya. Sedangkan jika hta katakan,

"Bukfi dari terdakua harus didahulukan," rnaka kita harus

mernpertratitrran hukum ifu bagairnana teriadinya; ,ika hukum itu

diputnskan unhrk Tandl<arqaAmru tidak menriliki buld, ,""k; buku ifu

hanrs dikernbalikan kepada Amru, karena dia telah menr-rnjukkan bukti

kepada Aid dan kekuasaan itu adalah miliknp. Namun jika hukum itu

diputr.rskan gntuk 7ad l<ara:n hakm berpendapat harus didahulukan

bukH dari pendakura, mal6 hukumnln itu tidak dapat dibatalkan, karena

hakim telah mernutuskan hukum dengan ijtihad di dalamnya. Kernudian

jika buku dari Amru iuga telah disaksikan kepadanln dan hakim

menolalmya fiarena kefasikannya, kernudian dia menjadi adil, maka

hukumnya jwa fidak dapat dibatalkan, karena jika kesal$ian orang fasik

ditolak karena kefasikannya, kernudian dia mengulangin!,a, rnaka

kesalstmrgp ti<tak dapat diterima. Jika dia tidak meng€tahui bagairnana

keputusan hulurn ihl, mal6 hul$rn ifu fidak dapat dibahlkan, karena

keputusan haldrn adalah dasar Snng dia putuskan dengan'keadilan,

ketdifian, dan kebenaran.

Kernudian jika datang orang ketiga dan mengakuin5ra serta

menuniul<lon buktiny'a, rnaka bukti darin3Ta dengan bukfi dari Zaid saling

bertentangan, drlnT:rid tidak perlu menunjukkan buktinp, karena bukti

itu tdah disalrslt<an safu kali, maka baik di dalarn kesalrsian itu keduanyra

sedang bertentangan dan tidak perlu mengulangi kesaksiannya seperti

halnya hddi frl<a telah disaksikan, maka hukumnSn ditunda

tunhrk menel[ti status kesakshn tersebut.

Apabih t€$uld keadilannya, rnaka kesaksiannya dapat diterima

dan difnrtskan hukumqn tanpa harus mengulangi kesalrsiannya.

S€p€r6 inilah yang dib€rlakukan di sini.
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Jika di tangan orang pertama terdapat seekor kambing,

kemudian oftrrg kedua mengaku bahura kambing itu miliknya sejak safu

tahun lalu, dan dia menunjukkan buktin5ra, sedangkan orang pertama

mengaku bahwa kambing ifu ada di tangannya sejak dua tahun lalu, dan

dia menunjukkan buktinln, maka kambing itu menjadi mitik orang
pertarna (penaakwa) tanpa ada perselisihan pendapat, karena bukti

darinSra telah menunjukkan kepemilikannSn, sedangkan bukfi dari

terdakura (orang kedua) menunjukkan kekuasaannya saja, rnaka tidak

ada pertentangan antara keduanya, karena ada kernungkinan trnhrk

menggabungkan keduan5aa, bahwa kekuasaan itu fidak menmiul*an
kepemilikan-

Jadi, !,ang l€bih utama adalah bukH yang menunjukkan

kepernilikan. JilG satu bukti telah menunjukkan bahua ifu miliknya sejak

dua tahun lalu, berarti kedua bukti penguaq/a sating bertentangan,

sehingga lErus didahuhkan tanggal dari sis bukti dalam (dari terdak\ la),

sedanglran lnng lainnya adalah bukti luar (dari pendakrra)- Terdapat dua

rir.rnSnt terrtang hal ifu:

Pqbnn Didahululon bukti luar (dari pendakwa). Ini pendapat

Abu Yusuf, Muhamrnad, Abu Tsaur, dan umumnSla perkataan lrnarn Al
Kharqi. Sebagairnana saMa Nabi Muharnmad $ berikut ini:

'Bukfr itu mfuk pandakum.'

Bukfi dalam dibolehkan, !,ang jadi sandamnnln adalah

kekuasaan, rnalo tidak akan bermanfaat lebih banyak daripada manfaat

kekuasaan tersebut. Ini sama seperti gambaran yang sebelumn5ia.

Kdtm Ddahulukan bukti dalam (dari terdakwa). Ini pendapat

Imam Abu Hanifah dan Imam tiun't &,. Itu karena bukti tersebut

meliputi tambahan, sedangkan jika bukti itu sebaliknya, kemudian bukti

'it &^4r
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dari terdakwa menunjukkan bahwa dia memilikinya semenjak sahr tahun

lalu, sedangkan bukti dari pendakrua menunjukkan bahwa dia

memilikinya semenjak dua tahun lahr, maka harus didahulukan bukti dari

pendakrua, kecuali menurut riwayat yang di dalamnya hq t
mendahulukan bukti dalam, maka lgluarlah dua pendapat tentang hal

ifu berdasarkan dua riwayat yang sebelumnya.

Sedangkan menurut madzhab Imam SSnfi'i, harus

mendahulukan bukti dari terdakv.ra dalam keadaan apa pun.

Sebagian mereka juga berkata, "Terdapat dua pendapat tentang

hal ifu, jika pendalnua mengaku bahwa dia memilikinya semenjak satu

tahun lalu, sedangkan terdakwa mengaku telah mernbeli darinya

semenjak dua tahgn lalu, kernudian keduanya menunjukkan bukfi, maka

harus didahulukan bukfi dari terdal(ila."

' Al Qadhi telah menyebutkannya, dan itulah pendapat Abu

Tsaur.

Jika tanggal kedua tahun ifu21 sama, tetapi bukt dari terdakra

tersebut difunjukkan dengan hasil atau produk, pembelian, ghanimah,

warisan, hibah dari pernilik, bagian dari pemimpin, atau salah safu sebab

kepernilikan, maka tentang malra yang harus didahulukan terdapat dua

riwayat yang telah kami sebutkan. Sedangkan jika salah satunya

mengaku telah membelinya dari satu lainnya, maka hukum itu

diputuskan untuknya, karena bukti penjualan itu telah ditunjul.kan

dengan i:erkara yang terjadi secara tersembunyi dari bukti yang lain.

Jadi, bukti penjualan itu harus didahulukan atas bukti lainnya, seperti

halnya mendahulukan bul<h al iarh atas bukti at-ta'dil-

21 Dalam huruf iai Kedua bukti.
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1934. Masalah: aU" Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika heuran ifu ada di tangan keduanSn, kemudian salah

safunlra menunjukkan bukE bahwa heuran ifu miliknya,
kemudian satunya lagi menuniul*an buld bahwa hewan ifu
miliknya yang telah dihasilkan dalam kepemilikann5p, maka
kedua bukfi tersebut harus dihilangkan, sarna seperti orang
yans fidak memiliki buld. Kemudian diwaiibkan sumpah
bagi setiap keduanSn atas safu lainnf tentang setengah
yang telah diputuskan unfuknlra."

Maksudnln, iil<a terdapat dua omng png berselisih t*turrg
oi"tu Uarang yang ada di tangan kedtran5n, kemudian keduanlp

rnengah itu adalah miliknla, tetapi mereka tidak merniliki bukfi, rnaka

harus b€rsumpah kepada tbrnannga, kenrudian barang itu

dibagi dua antara keduanln, rnasing-rnasing setengah.

Kami tidak mengetahui perselisihan pendapat ularna dalam hal

ini, karena hak sdiap adalah setengahnya

Jadi, perkataan 1ang b€nar adahh p€d{ataan png merniliki

targan disertai sumpahnya. Jika keduaqn englan

, maka bamng itu iuga harus dibagi dm: Sedangkan lika
salah safun5n er(Ean bersurnpah dan sahr lainng bersumpah, rnaka

barang itu diputuskan unfuknya secarzr keseluruhan, karena dia berhak

men€rima apa lpng ada di tangannya dikarenakan sumpahn5B, juga

atas apa 5rang ada di tangan ternannya, baik dikarenakan engFn
b€rsumpah maupun dikarenakan sumpahnya lpng dikenrbalikan

kefika temann5a fidak mau melakukann5n. Jika salah

satunya merniliki bukti, sedangkan yang safunlra tidak, maka diputuskan

untuknya. IGmi fidak mengetahui perselisihan pendapat dalam hal ini.

Jika kduanya menunjukkan b{d, tetapi kedua bukt itu saling

bertentangan, maka bamng ifu hanrs dibagi dua, dan masing-masing
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memperoleh setengah bagan. Seperti inilah perkataan Imam S5nfi'i,

Abu Tsaur, dan para ahli pendapat, sebagaimana diriwayatkan Abu

Musa rft,:

*e \r t:" lt)-., dLt*>r,F;if
A

L-U
li ld 'D.,dl ai-J

el .u

+?ti ,g ;v1) .8".,t. J U \ ,
oow t;iS.yr,:u) *a\r Jb lnt Jy,

"Dua orang laki-laki berselisitr dan mengadu kepada Rasulullah

$ tentang seekor unta, kernudian setiap keduanya mendatangkan bukfi.

Rasulullah $ lalu mernutuskan bahwa unta ifu dibagi dua, rnasing-

masing mendapat setengah bagian." (HR. Abu Daud).z2

Harus didahulukan bukti dari keduan5a atas apa 5rang ada di

tangannya, menunrt orang 5nng berpendapat mendahulukan bukti dari

terdakwa. Juga atas apa lpng ada di tangan ternannya, menumt orang

yang berpendapat mendahulukan bukfi dari pendakun. Jadi, keduanSra

menjadi sama berdasarkan setiap pendapat tersebut.

Abu Al Khaththab menyebutkan riwalnt lain tenhng hal itu,

bahwa harus diundi di antara keduanSn; barangsiapa keluar undiannSn,

maka dia harus bersumpah bahwa tidak ada hak orang lain di dalamnya,

dan barang ifu miliknya, sebagaimana jika barang itu tidak ada di tangan

keduaryn.

22 HR. Abu Daud (pembahasan: Keputusan hukum, 3/%].,3li An-Nasa'i
(pembatrasan: Adab mernuhrskan hukum, 8/il39); Ibnu Majifi (pembatnsan:

Hukum-hukum,2/23301 dan AI Baihaqi dalam Sumn Al Bailnqi(l0/2541.
Sanadrl'g aU'it
ljh. hwa' Al Glralil(26!r61.

z lo
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Akan tetapi, pendapat pertamalah yang paling benar karena

khabar dan maknanya.

Terdapat perselisihan riwayat, apakah keduanya harus

bersumpah atas setengah yang diputuskan untuknya?

Diriwayatkan bahwa dia harus bersumpah, karena ketika kedua

bukt itu saling bertentangan tanpa ada yang menguatkannya, maka ia

wajib bersumpah, seperti halnya dua khabar jika saling bertentangan

atau sama. Jika keduanya dihilangkan, maka keduanya menjadi orang

yang bertentangan dan seperti orang yang tidak memiliki bukti,

kemudian setiap keduanya harus bersumpah atas setengah yang

diputuskan unfuknya, ini adalah salah satu pendapat Imam Syafi'i rg

yang berdasarkan bahwa sumpah itu diwajibkan bagi terdakr,va disertai

sumpahnya, karena setiap keduanya telah termasuk dalam setengahnya,

maka ifu dipufuskan untuknya dengan buktinya, sedangkan menurut

salah safu pendapat dia harus bersumpah dengannya

Riwayat yang lain, "Barang itu dibagi dua tanpa adanya

sumpah." Ini pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan salah safu

pendapat Imam Syafi'i rg. Ini pendapat yang paling benar, karena tidak

boleh mengqiyaskan kedua bukti ini atas dua khabar lnng sama. Setiap

bukti telah menguatkan setengah barang tersebut berdasarkan dua

pendapat.

Kami juga telah menyebutkan bahwa bukti yang kuat harus

digunakan unfuk memutuskan hukum tanpa diharuskan adanya sumpah,

sedangkan jika salah satu bukti menunjukkan bahwa barang itu milik

orang ini, kemudian bukti lainnya menunjukkan bahwa itu milik orang

ifu, yang telah dihasilkan dalam kepemilikannya, maka kami telah

menyebutkan tentang penguatan pendapat tersebut dengan dua riwayat
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Pertama: Pendapat itu tidak dapat dikuatkan. Ini pendapat

pilihan Imam Al l(harqi. Keduanya telah sama dalam hal yang

dikernbalikan perselisihan di dalamnya, yaitu kepemilikan barang

sekarang, maka wajib disamakan keduanya dalam hal hukum.

Kdua: Didahulukan buktl dari barang dan apa lnng
meliputinya. Ini madzhab Imam Abu Hanifah. Bukfi meliputi tambahan

ilmu, Saitu mengetahui sebab, sedangkan 5nng lainnSn tersembunyikan,

maka ada kernungkinan kesaksian kduanya hanya disandarkan kepada

kekuasaan dan penrakaianqp. Buku pertarna harus didahulukan atasnla

sebagaimana didahululannln bukti al iarh atas bukfi at-b'dil. Ini

pendapat Al Qadhi ddarn hal iika barang itu ada di tangan selain

keduanp.

PasaL Jika salah satuqTa bersaksi bahura barang itu
miliknya semenjak safu tahun lalu, sedangkan sat<si lainnp
bersaksi bahura itu milikn5Ta semenjak dua tahun lalu

Menurut Imam Al l(harqi, harus disamakan antara keduanSn. Ini

salah satu pendapat Imam $pfi'i r5.

Al Qadhi berkata, "Menuntt qitns madzhab, harus

mendahulukan yang paling lama wakfunya." Ini pendapat Imam Abu

Hanifah dan pendapat Imam SSnfi'i png kedua, karena png paling

Iama uaktunSa telah menetapkan kepernilikannya pada waktu Snng

fidak bertentangan dengan bukfi yang lain, maka ditetaPkanlah

kepernilikannf tersebut. Oleh karena ihr, dia boleh meminta tambahan

nilaiqn pada waktu ihr. Kedtn bukfi itu saling bertentangan dalam hal

kepernilikan seltamng, maka keduanya dihilangkan, dan png tersisa

adalah kepernilikan sebelumnp png hanrs terus berlanjut. Juga tidak

dapat ditetapkan kepernililen bagi lnng lain kecuali dari sisinln.
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Maksud pendapat Imam Al Kharqi adalah: Saksi atas

kepemilikan yang baru lebih berhak dikuatkan, karena dia dapat

diketahui tanpa kepemilikan yang pertama. Oleh karena itu, jika dia

menyebutkan telah membelinya dari orang lain atau orang ifu
menghibahkan kepadanya, maka telah disepakati bahwa bukti darinya

harus didahulukan. Jika dia belum dikuatkan dengan bukti ini, maka

tidak ada sedikit pun dari persamaannya.

Perkataan mereka bahwa dia telah menetapkan kepemilikannya

pada masa lalu tanpa adanya pertentangan, maka kami katakan,

"sesungguhnya dia menetapkannya karena mengikuti penetapannya

pada wakfu sekarang. Jika hanya dia sei-rdiri yang mengakui

kepemilikannya pada masa lalu, maka pengakuannya dan buktinya tidak

boleh didengarkan. Jika salah satunya telah menentukan wakfunya,

sedangkan safunya lagi tidak, maka keduanya sama," Demikian

pendapat Al Qadhi.

Abu Al Khaththab berkata, "Ada kemungkinan dapat diputuskan

hukum bag yang belum menenfukan waktunya." Ini pendapat Abu

Yusuf dan Muhammad.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: dalam salah satu bukfi itu

tidak ada yang meliputi penguatan atas kepemilikannya lebih dahulu

atau tidak, maka wajib disamakan antara keduanya sebagaimana jika

kami menyamakan tahun keduanya.

Pasal: Salah satu bukti itu tidak boleh dikuatkan dan
dibenarkan karena banyak jumlahnya atau ketenaran
keadilannya

Seperti itulah yang dikatakan Imam Abu Hanifah dan Imam

Syafi'i. Ada kemungkinan dapat dikuatkan dengan hal tersebut jika

mengambil pendapat Imam Al Kharqi, kemudian orang yang awam
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mengikuti yang paling btqah dari keduanya menurutrya sendiri. Ini
pendapat Imam Malik s,. Salah satu dari dua khabar telah dihntkan
dengan hal tersebut. Dernikian pula kesatrsian yang terrnasuk dalam

khabar, karena sesungguhn!,a kesaksian itu ditetapkan dikarenakan

ban5rakn3p perkiman terhadap aF yang disalsikan. Jika jumlahqn
barynk atau keadilannlB hni, maka perkiraan itu juga menpdi lebih

kuat-

Irnam Al Auza'i berkata, "Harus dibagi sesuai jumlah salsi; jika

terdapat dula orang salsi yang bersaksi unfuk salah satunla dan ernpat

otang saksi unfuk safu lainn5ra, maka bamng ifu harus dibagi antara

keduaqla masing-masing sepertiga, karena kesalsian ternrasuk dalam

sebab kepernilikan hak. Jadi; hak itu harus dibagi berdasartran kesaksian

tersebut.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: kesaksian itu telah
ditenhrkan oleh s!,ariat, rnaka tidak dapat diperselisihkan dengan

tambahan, seperti di5nt. Bubedr- hafu7a dengan khabar, karena dia
telah b€riitrhad dalarn menerima ktrabar dari safu orang lBng tidak
diketahui iumlahnsa. Itu dapat dikuatkan dengan adanya tambahan,
sedangkan kesaksian berganfung kepada lttrabar dari dr.ra orang, rnaka

keputusan ifu berganfung kepada keduan57a, bukan kepada
perkiraan. Tidakkah kamu melihat bahwa jilra para perelrrptiln hanya

bersal$i sendiri, rnaka kesalsian mereka tidak dapat diterima
jumlahnya banynk, apakah perldraan dengan kesaksian mereka lebih

bantnk daripada kesalsian drn orang lah-lah? Oleh karena itu,
kesal$ian dua orang laki-laki fidak dapat menguatkan kesalrsian drra

ormg lah-laki dan safu orang perernpuan dalam hal harta, karena setiap

bukfi dari keduanp menrpakan dalil dalam hal harh. Jika keduanp

, maka kedtnqa akan saling bertentangan, sedangkan jika

salah safunln memriliki drra salsi dan satunya lagi merniliki safu saksi,
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maka harus diusahakan sumpahnya bersama saksi itu. Terdapat dua

pendapat dalam hal ini:

Pertama: Keduanya saling bertentangan, karena setiap bukti dari

keduanya merupakan dalil dengan sendirinya, maka dua saksi laki-laki

sama kedudukannya dengan dua saksi laki-laki dan safu saksi

perempuan

Kdua: Didahulukan dua saksi, karena keduanya merupakan

dalil yang telah disepakati. Sedangkan satu omng saksi dan sumpah

berbeda, karena sumpah adalah perkataannya untuk dirinya sendiri,

sedangkan bukti 5nng sexrrpuma adalah kqsaksian dua ompg ding,

maka wajib didahulukan sebagaimana itu didahulukan atas sumpah

orang yang ingkar. Pendapat inilah yang paling benar.

Imam Syafi'i & juga memiliki dua pendapat seperti dua

pendapat sebelumnya.

Pasal: Jika di tangan kedua orang ifu terdapat sebuah

rumah, kemudian orang pertama mengakuinlra secarir

keseluruhan dan orang kedua mengakuinya setengahnla,
tetapi keduanya tidak memiliki bukti

Ddam kasus tersebut, rumah itu dibagi dua, masing-masing

setengah bagan. Imam Ahmad &, yang mengungkapkan pendapat ini.

Kemudian orang yang mengakui setengah diharuskan bersumpah

kepada temannya, sedangkan orang yang mengakui seluruhnya tidak

harus bersumpah, karena setengah yang telah diputuskan untuk omng

pertama tidak ada yang menentangnya. Kami juga tidak mengetahui

perselisihan pendapat dalam hal ini, akan tetapi telah dikisahkan dari

Ibnu Syibramah bahwa orang yang mengakui seluruhnya hanya

mendapatkan tiga perempatnya, klrena setengah yang telah diputuskan
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unfuknya tidak ada 5nng menentangnla, kerrrudian setengahn5n lagi

harus dibagi antara sesuai pengakuan mereka-

Dalil kami dalam rnasalah ini adalah: kelnrasaan orang lnng
mengakui setengah adalah sesuai dengan lnry..diakuinln, maka

perkataan yang benar adalah perl{btaannyra disertai- sumpahngp seperti

halnyu pengakuan-pengakuan png lain, jika setiap merniliki

bukti atas apa yang diakuinyn, maka kedmnla buktinya itu saling

bertentangan, maka setengahnp unfuk png mengakui keseluruhan dan

setengahnya lagi didasarlon kepada perselisihan tentang bukti mana

png harus didahulukan

Menurut madzhab, harus didahulukan bukfi dari pendakwa,

maka rumah itu seluruhryn menjadi milik pendalura. Itulah pendapat

Imam Abu Hanifah dan pengikutnya.

Jika rumah ifu ada di tangan otang ketiga dan dia tidak

mengakuinya, maka setengahnya unfuk orang lrang mengakui

keseluruhan, dan tidak ada perselisihan pendapat dalam hal ini.

Sedangkan setengahnln lagi harus diundi antara keduanya. Bamngsiapa

undiannya keluar, maka dia harus bersumpah, kerrrudian setengahnya

itu menjadi miliknya. Jika keduan5ra m€Nmiliki bukfi, rnaka bukfi-bukfi

tersebut saling bertentangan dan harus dihilangkan, sehingga kedmnya

sama seperti omng yang tidak memiliki buk[.

Jika lorni katakan, Xedua bukt itu digunalGn untuk diundi

antara keduaryra, harus didahulukan undian png pertama

keluar, ini menurut salah safu pendapat.

Pendapat kedua, setengah bamng png dipersdisihkan harus

dibagi dua, maka oftmg gnng mengakui kesehrnrhan mendapatkan tiga

perernpahya.
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Pasal: Jika rumah ifu ada di tangan tiga or.rng,

kemudian oftmg pertama mengakui setengahnya; orang

kedua mengakui sepertiganya, dan orang ketiga mengakui

seperenarnnlra

Dalam kasus tersebut, inilah kesepakatan mereka tentang

bagaimana mereka memilikinya. Jadi, di sini tidak ada perselisihan

pendapat dan ijtihad. Jika setiap mereka mengaku bahwa sisa rumahnya .

adalah se\rtaan atau dikontrakkan, kemudian mereka sarna-sama

memiliki bukfi kepemilikan atas apa yang diakuinSn, maka harus

diputuskan unfuk mereka, karena bukti telah menunjukkan atas apa

yang diakuinya dan tidak ada yang menentangnya. Akan tetapi jika

setiap mereka tidak memiliki bukti, maka sexnuanya harus bersumpah

dan mengakui yang ada di tangannya adalah sepertiganya.

Jika orcrng pertama mengakui seluruhnya, orang kedua

setengahnya, dan orang ketiga sepertiganya, dan semuanya tidak

memiliki bukfi, maka hams dibagi di antara mereka masing-masing

sepertiga. Kemudian setiap mereka harus bersumpah atas apa yang

diputrskan baginya, karena kekuasaan setiap orang dari mereka adalah

sepertiganya. Sedangkan jika salah seomng dari mereka memiliki bukti,

dan dia adalah orang yang mengakui seluruhnya, maka ifu menjadi

miliknya. Jika dia orang yang mengakui setengahnya, maka dia dapat

mengambil setengahnya, dan setengahnya lagi dibagi antara orang lain,

masing-masing setengah. Seperenamnya untuk oftmg pertama tanpa

diharuskan bersumpah, setengah dari seperenarnnya unfuk orang kedua

dan diharuskan bersumpah, dan seperempat dari seperenamnya unfuk

orang ketiga dan diharuskan bersumpah.

Jika bukti itu dari orang yang mengakui sepertiganya, maka dia

dapat mengambilnya, dan sisaSga dibagi dengan orang lain;

seperenarnnya unfuk orang pertama tanpa diharuskan bersumpah,
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seperenamnya unfuk orcmg kedua dan hanrs bersumpah, dan orztng

temkhir harus bersumpah atas serntn yang diambilnya walaupun setiap

otang memiliki bukti atas pengakuannya.

Harus didahululon bukti pernilik kekurasaan, kerrudian dibagi

antam mereka masing-masing rfootigu, karena kelnnsaan setiap

mereka adalah sepertiganya.

Hanrs didahulukan bukti hnr (dari pendal$ n) dan dihilanglon
buld dari yang mengakui sepertiga, karena dia sudah ternasuk di
dalamnya, sedangkan bagi lpng mengakui setengah adalah

seperenarnnya, karena buktiqn itu tdak termasuk di dalamq;a. Bagi

5nng mengakui seluruhnya adalah lima perenamnya tanpa mertunjukkan

bukti, dikarenakan tidak ada 5nng menentangn5a. Jika ada safu orang
yang tidak mengakuin5n, mal<a bagrnln dua pertiga, karena buktirya
tidak termasuk dalam keduan5n.

Akan tetapi ormg yang mengakui sepertiga adalah

seperenarnnlra, karena bukfi dari orang 5nng mengakui selunrhnya dan
ormg Snng mengkui setengahnya saling bertmtangan, maka kedtranya

dihilangkan dan hanSa tersisa u"tut oftmg png masih ada di tangannp.
Namun, fidak ada bagian'lpa pun unfuk orang lpng mengakui
setengah, maka tidak ada di dalamnya, baik oftmg yang mengakui
sepertiga itu merniliki bukti maupun tidak. Jika bamng itu ada di tangan
selain mereka, dan dia mengaku tidak mernilikinya, akan tetapi mereka
fidak rrderniliki buld, malo setengahn5ra untuk omng lBng inengakui
keseluruhan, karena tidak ada di antara mereka yang mengakuinlTa,

sdangkan setengahnya lagi diundi di antara mereka; jika undian itu
keluar unfuk oftmg lrang mengakui seluruhn}n atau setengahngra, rnala
dia harus bersumpah, kemudian boleh mengambiln3ra. Jil<a undianrrya

kelur unfuk

bersumpah,

mengakui sepertiganSn, rnaka dia tErus

mengambil sepertiganyra. Kernudian

orang lrang

dan boleh
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seperenarnnya hanrs diundi antara yang lainn5p. Jika undian itu keluar

unfuknya, maka dia harus bersumpah, dan boleh mengambilnya.

Jika setiap orang dari mereka telah menunjukkan bukti atas apa

yang diakuinya, rnaka setengahnya untuk orang yang mengakui

seluruhnSn, sebagaimana telah kami sebutkan, kelnudian seperenam

tambahannya diperselisihkan antara orang lnng mengakui seluruhnya

dengan orang 5nng mengakui setengahnya, sedangkan sepertiganln

diakui oleh tiga orang yang buktin5ra saling bertentangan.

Jika bukti-bukt itu dihilangkan, maka kami akan mengundin5n

antam orang-oftmg 5nng berselisih dalam hal yang mereka selisihkan.

Barangsiapa undian itu keluar untukn5n, maka dia hanrs bersumpah dan

boleh mengambilnya. Dengan demikian, hukum tersebut sama seperti

jika mereka tidak memiliki bukt. Ini pendapat Abu Ubaid dan Imam

Syaf i & kefika berada di Irak (N Qaul N Qadim).

Sedangkan menurut riwayat yang kami katakan, jika buk$-bukfi

itu saling bertentangan, maka harus dibagi antam setnua orang yang

mengakuinln; unfuk omng yang mengakui seluruhnya adalah setengah,

setengah dari seperenam yang ditambahkan dari sepertiga dan tiga

pertiga, kemudian unfuk orang 5;urrg mlngakui setengahn5ra adalah

setengah dari seperenam dan tiga pertiga, kemudian unfuk orang yang

mengakui sepertiga adalah sepertiganya, yaifu sembilan. Jadi, masalah

ini keluar dari tiga puluh enam saham untuk orang png mengakui

seluruhnya, setengahnya adalah delapan belas saham, setengah dari

seperenanrnya adalah tiga saham, sepersembilannSa adalah empat

saham, maka jumlahnya ifu adalah dua puluh lima saham, kemudian

untuk orang yang mengakui setengahnya adalah tujuh saham, kemudian

unfuk orang yang mengakui sepertiganya adalah sembilan saham. Ini

merupakan qgas dan pendapat Irr5rm Qatadah, Al Harits Al Akli, hnu
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Syibramah, Hamad, dan Abu Hanifah. Ifu juga mempakan pendapat

Imam Syafi'i 6,.

Abu Tsaur berkata, oOrang yang mengakui sdr,nuhqp boleh

mengambil setengah, sedangkan sisanya hanrs ditahan sampai jelas

pernbagiannSn.o

Perkataan tersebut diriuayatkan dari Irnam Malik.&, dan

merupakan pendapat Imam S5nfi'i.

Sernentara ifu, hnu Abu Laili dan suatu kaum dari penduduk

Imk berkata, Barang ifu harus dibagi di antara mereka sesuai hul$m
fanidh. Omng png mengakui selunrhrya mendapatkan eniarn, orang

yang mengakui setengahnya merrdapatkan tiga, omng png mengakui

sepertigan5n mendapatkan dua saham, maka menidisebelas saharn.

Sahl bin AMullah bin Abu Aus telah ditanlp tentang tiga orang

5nng mengakui sebuah kantong grang ada di tangan mereka, tetapi

mereka Udak merniliki bukfi. Kerrudian setiap orar4l dari merel<a

bersumpah atas apa !,ang diakuinSTa, orang p€rtarna mengakui

seluruhnSa, orang kedua mengalnri drra pertigaqra, dan oftrrg ketiga

mengakui setengahn5ra. Jadi, dia meniawabnya dengan sebmh qpir:

Aku telah melihat Abu Ya'kub sdang manghifing

harb 5angnaik

.Kqrudian db mqnikkan dari mqe*a sdiap Sang furun.

kgi onng Sang magatrui d@ patiga ahlah *p.tiga
hgi omng gang manannpurt<an sern ta lrarb kdb

Digabmglan dari hatu itu ada setangah 5png ffuk dihitung

kgiarryp dari sdangah harb itu ffimbh.
hgi omng yng mangakui setangahrya dalah

seperqnpt dad lnrb itu, maka dkmbilhh hri saAp orug srytiga
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Ini pendapat omng yang membagi harta di antara mereka

berdasarkan kenaikannya, maka seakan-akan masalah ini naik dari

enarn menjadi tiga belas, karena dia telah mengambil jalan perselisihan,

yaitu enam. Kemudian menjadikannya unfuk orang yang mengakui

seluruhnya, dua pertiganya (empat) unfuk orang yang mengakui dua

pertiganya, setengahnp (tiga) unfuk orang'3nng mengakui setengahnya,

maka jadilah itu tiga belas.

Pasal: Jika rumah ifu ada di tangan empat or.rng,

orang pertama mengakui seluruhnya, orang kedua dua

pertigaqn, orang ketiga setengahnya, dan orang keempat

sepertiganla, tetapi mereka semua fidak memiliki buld

Jadi, setiap omng dari mereka harus bersumpah kepada

mereka, dan baginya seperempatrya, karena ada di tangannya, maka

perkataan yang benar adalah perkataan orang yang memegang barang

itu disertai sumpahnln.

Jika setiap mereka menunjukkan bukti atas pengakuannya,

maka harus dibagi di antara mereka masing-masing seperempat, karena

jika kami katakan, "Harus didahulukan bukti dalam,"'maka setiap dari

mereka telah termasuk dalam seperempatrya, sehingga buktinya ifu

dahulukan. Sedangkan iika kami katakan, "Harus didahulukan bukti

luar," dan terdapat dua omng mengakui barang yang ada di tangan dua

orang lainnya, kemudian dua omng itu mengingkarinya, sedangkan

setiap orang dari keduanya telah menunjukkan buktinya, maka kedua

bukti ifu saling bertentangan, sehingga rumah ifu ditenfukan ada di

tangan orang yang rumah itu sudah ada di tangannya. Sedangkan jika

rumah itu ada di tangan orang kelima yang tidak mengakuinya dan

semuanya tidak memiliki buktil atas apa yang diakuipya, maka

sepertiganya unfuk orang yang mengakui seluruhnya, karena tidak ada
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seorang pun lrang menentangn!,a dalam hal ifu. Kernudian sisarrya hanrs

diundi di antara mereka. Jika wdian ifu kehnr rrrtuk orang !,ang
mengakui seluruhn5ra atau dua p€rtilanla, malra dia boleh

mengambilnya. Jika undian itu kehrar rrrtuk orarrg png mengakui

setengahnSn, maka dia bole&r m€rgambilntp dan dsanlp tran s dir.rrdi

lagi di antara lpng lain. fika rmdiaurnf kehnr untuk omng yang

mengakui sepertiganln, rnaka dh bol€h m€ogrnbilrya, kernudian

sepertiga sisanya harus diund lagi antara tiga orang hinrya. Ini
pendapat Abu Ubaid dan Irnam qpfi'i q, k€trka b€mda di lrak. Al<an

tetapi mereka dergan unglapan png hin dan

berkata, "Bagi orang lnng nrergalori sehmfir{;a adalah sepertiga,

kemudian harus diundi hgi antard dh derrgan orary 5prrg m€ngakui dua

pertiganla dalam s@erenam lnng ditarnbatrlon dari setengah.

Kemudian hanrs diundi lagi antara keduanya dengan or-aryl !,ang
mengakui setengahnSra dalam s€paenarn, lprrg ditambatrkan dari

sepertiga. Kenrudian fnrus dnmdi lagi antara keernpatqp dahm
sepertiga sisan3n, rnala p€ngmfian ifu t€rFd dahrn {ga tenrpat."

Sedangkan menurut riqrayat hin, sepertigarya r.nrfuk orang 1ang
mengakui selunfin5ra. Kernudian s@erenam SBng dihmbatrlon dari

setengah harus dibagi lagi antara dia dengan onng SBng nrcngatui dua

pertiganya. Kernudian s@€renarn 3png ditarnbatrlmn dari sepertiga

hanrs dibagi lagi antara keduarryn dengan orang lang
setengahrryp rnasing:rnasfoB seeatiga" Kernudtm seeertiga sisarqn

hanrs dibagi hgi antara ernpat trang rmsnrg:rnastg seperernpat. Jadi,

masalah ini benar keltnr dad tgo puhh satlarn atau @ian, untuk

orang yang mengakui sdwuhnSa adalah seeertlganya pifu dua belas

saham, setengah dari seperenam 3nng ditarnbalrlon aari saangah yaitu

tiga saham, sepertiga dari seperenam Spng ditarnbatrlon dari sepertiga

yaitu dua saham, dan seperernpat dari sepertlga sfoarya adalah tiga

saham, rnaka iumlah mililmf rnenfrdi dua prrluh satnm gnifu lima
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persembilan dari luas rumah tersebut, kemudian unfuk oftmg yang

mengakui dua pertiganya adalah delapan saham, yaifu dua persembilan

sama seperti orang yang mengakui seluruhnSra setelah dipotong

sepertiga png hanya dimiliki olehnya, kemudian unfuk orang yang

mengakui set<zngahnya adalah lima saham pifu sembilan dan

seperernpat dari sembilan, kemudian untuk orcmg yang mengakui

setengahnln adalah tiga saham (setengah dari seperenamnya).

Sedangkan berdasarkan pendapat oftmg yang membaginya

menurut kenaikannya, maka jumlahnya adalah lima belas, enarn untuk

orang yang mengakui seluruhnya, empat unfuk orzrng yang mengakui

dua pertiganya, tiga unfuk orang yang mengakui setengahnya, dan dua

unfuk orang yang mengakui sepertiganln.

Akan tetapi, menurut pendapat Ibnu Tsur, unfuk omng yang

mengakui seluruhnya adalah sepertiga, kemudian sisanya harus ditahan

sampai jelas pembagiannya.

1935- Masalah: Abu Al Qasim Al Khurq, berkata,
'Jika hewan ifu ada di tangan selain keduanln, kemudian
dia mengakui bahwa dia tidak memilikinSra, dan hewan ifu
milik salah safu dari keduanya, tetapi sebenamya dia tidak
mengetahuinlra, maka harus diundi antam keduanya, dan
barangsiapa undian ifu keluar untuknya, maka dia harus
bersumpah, kemudian hewan itu diberikan kepadanya.'

Maksudnya, jika ada dua orang mengakui suafu barang yang

tidak ada di tangan keduanya, namun keduanya tidak memiliki bukti,

kemudian orang ifu mengingkari keduanya, maka perkataan yang benar

adalah perkataannya disertai .sumpahnya. Kami tidak mengetahui

adanya perselisihan pendapat dah* hd ini.
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Jika orang ifu mengaku tidak memilikinSp, dan berkata, "Aku

tidak tahu siapa pemiliknya," atau berkata, "Ifu milik salah safu dari

kalian berdua, dan aku tidak mengetahui bentuknya," maka harus diundi

antara keduanya, dan barangsiapa undiann5ra keluar, maka dia-{rarus

bersumpah bahwa herr,ran itu miliknya, kemudian dib€rikan kepadanln,

sebagaimana diriwaSntkan Abu Humirah rg berikut ini:

.t lo
t^e+ J"-l'J '3t"1 vt:$ &;. loz

( [-i.9
aS
dt

,* W- ol *3 *a hr J:"'d 6iu,;*.
t^f ?lgr;41

uDua orzng lald-lald tdah mazgakui smtu bmng, t&pi
kduanga udak mqniliki bukfr, maka Nabi Mtlnmd A
mernqinbhlan kdwng unfuk mantfugi di anbm daryan

bik mqeJa mqwkaintn nnupun manbancin5n." flfi'
Abu Daud).8

Itu karena keduarrya sarna dalam dakwaan, dan sarna-sarra trdak

merniliki bukti serta kekuasaan, sehingga pengundian adalah irlan
pilihan kefil<a mereka dalam keadaan lang sarna, sebagaimana Xka dia

telah memerdelGlon beberapa budak dan tidak menriliki harta'yang lain

kecltali mereka k€fika dia sakit dan mendekati aplnya. Sedangkan jika

salah ieorang dari mereka merniliki bukfi, rnalo hanrs diputuskan

dengan bukfi tersebut, tanpa ada perbedaan pendapat 5rang karni

ketahui. Jilo setiap keduanyra merniliki bukti, rnaka terdapat dua riurayat

png telah disebutkan oleh Abu Al Khaththab:

23 HR. Abu Daud (pernbahasan: Keptrtusan hukum, 3/36161; lbm.r Maiah
(pembatrasan: Hulurrhukum, 2/2329, 2&51; dan Ahmad dahm M,srrd Ahd
12/489,5241.

Sarnaqn slnlilh
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Pertama: Kedua bukfi ifu dihilangkan dan dua orang yang

mengakui ifu diundi dengan bersumpah sebagaimana mereka tidak

memiliki bukti. Ini pendapat yang telah disebutkan Al Qadhi, dan

merupakan penjelasan dari perkataan Imam Al Kharqi, karena dia

hanya menyebutkan pengundian dan fidak membedakan antara

keduanya memiliki bukti ataupun tidak. Pendapat ini diriwayatkan dari

Ibnu Umar dan Ibnu Zubair &,,24 dun seperti ifu pula yang dikatakan

Ishaq serta Abu Ubaid. Itu juga merupakan riwayat dari Imam Malik dan

pendapat Imam Syafi'i r{h yang lama, yaitu kefika Ibnu Al Musayyab rg
meriwa5ratkan:

*Aht 
"t:" "ftt J,,, ) JLt72Lt,#, o(

7. to I z o t t .z loP dse )# t^{#

'Dua oftng lakiJaki telah bercelisih dan mengadu kepada

Rasulullah # dalam sebuah perkam. Kernudian setiap

mendatangkan saksi-saksi gnng adil pada unkfu tnng sama, mal<a Nabi
Muhammad S mentbqikan bagian di antam " (HR. Imam

Syaf i dalam Musnadrrya).zs

Ifu karena kedua bukti tersebut adalah alasan yang saling

bertentangan dan tidak ada penguatan unfuk salah safunya atas safu

yang lainnya, maka keduanya dihilangkan seperti halnya dua khabar.

24 HR. Ibnu Abu Syaibah (bab: JuaFbeli,6/3971.
2s Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan At Baihaqi(10/259L
HR. Abu Daud (pembahasan: Hadits-hadits murcal dari Qutaibah, dari Al-

I-aits)."
HR. Abu Daud (pembahasan: Hadi&-hadits musal, hal. 288/ 2981.

Al . / e

,y ,cr;l e *tI

'4t'&:$ i+t)tV
l/

t:#;. *3 *o\t J2
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Kedua: Kedua bukti tersebut digunakan. Tentang cara

penggunaannya, terdapat dua riwayat:

Pertama, barang itu dibagi dua. Ini pendapat Al Harits Al Akli,

Qatadah, Ibnu Syibmmah, Hamad, Abu Hanifah, dan merupakan salah

satu pendapat Imam Syafi'i & yEnS lama, sebagaimana diriwayatkan

oleh Abu Musa Al Asy'ari r$:

*Airt Jt" lnr Jy, JLt:*>r ,)Lr,:i
'; fr a#t W ;,;t) k ?u?t .*,". GI

oto .z)toz ,?r, o7, 1, ?. ),', ) z

P tx+ I..*s #e drr 6v lt Jvt
"Dua omng lakilaki telah berselisih dan mengadu kepada

Rasulullah S tentang seekor unta, kqnudian setiap kduaryn

mandatangl<an bukti, maka Rasulullah $ memufuskan unta ifu dibagi

dua masing-masing setengah. 26

Itu karena keduanya sama dalam hal dalsuaannya, maka

keduanya pun sama dalam hal bagiannya.

Kdua, salah safunya harui didahulukan dengan pengundian. Ini

pendapat Imam Syafi'i rg, yang baru.

pendapat yang keempat, yaitu harus difunda masalah tersebut

sampai jelas pembagiannya, ifu adalah pendapat Abu Tsaur, karena dia

telah menyamakan masalah tersebut, maka dia mer,vajibkan

penundaannya, seperti halnya seorang hakim jika belum jelas baginya

hukum dalam perafuran kepufusannya

Dalil kami dalam masalah ini adalah: dua khabar, bahwa dua'

alasan yang saling bertentangan itu tidak mawajibkan penundaan

a

*:r

26 Takhrilnya telah disebutkan (no. 7).
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hukumnya seperti halnSn dua Ltnbar, akan tetapi jika penguatan bukti
tidak dapat dilakukan, maka kedua bukfi itu hanrs dihilangkan dan kita

harus kembali kepada dalil lain sdain keduan5n. Jika hal. ini telah

ditetapkan, maka sesungguhnya fka kami katakan, 'sesungguhnya
kedua bukt itu telah dihihnglon dan harus ditrndi antam kduanya,
barangsiapa yang undiannya keluar unhrkn3ra, rnalo dia harus

bersumpah kernudian dia bol€h mengambilnS,a, maltir ihr sailEr

sebagaimana jika keduanp tirhk mernihki bukfi, kernudian Xka lGmi
katal'ran: kedua buldi ifu trarus digunalcn dan diundi antam ke&nnga,
barangsiapa 1nng undianq,a kehnr, rmtra dia boleh mengambilnya
tanpa hanrs bernrmpah, foii adalah pendapat Imam qrafi'i q,, karena

bukfi itu lebih hns daripada nnrpah,

Sernentan ifu, Abu Al Khafithab b€rl6ta, Dia harus

bersumpah brsarnaan dengan buldinlp s€bagai pqrguat bukti tersebut.'

Berdasarkan p€rdapat hi, rnale riwayat kedua ini sarna s€p€rti

riwapt pertarna dalam hal hulorn ini, al<an tehpi p€rb€daan antam
kedtn riwa3nt tersehrt tampak pada hal lain yang alon lorni sebutkan

nanti.

Pasa} Jika keduarr5;a mengingkari barang !'ang ada di
tangann3ra, padahal satah safun1n memiliki bukti

Dalam losus tersch$ trarus diptrhrskan untutmlp dengan bukti
tersebut. sdargkan jika serfurp kedrnn5p menurfuldon hrl(fi, dan kami

katakan, "Kedua bukfi ifu lnnrs digunakan,o rnaka bamng ih,r harus

diambil dari tangannya, kernudian dibagi dr.ra menurut pendapat ularna

png mernilih menrbagirrya, atau menrberilonrqB kepada orang lang
kelmr undianryra, mentrnt pendapat ularna yang mengatakan denrikian.

Sedangkan jil<a lorni katalian, 'IG&l hidi ifu harus dihilanglian," maka

orang yang mernq1an5pla ttarus dan mengakui Fng ada di
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tangannya, sebagaimana jika keduanya tidak memiliki bukti. Jika setelah

itu dia mengakui dengan bukti itu bahwa barang tersebut milik keduanya

atau milik salah satunya sebelum dia menyampaikan pengakuannya, dan

pada permulaan dia telah mengakuinya sebagai milik salah satunya,

maka orang yang diakuinya ifu adelah orang yang memegang barang itu

di tangannya, karena omng yang barang ifu sedang ada di tangannyra

adalah oftmg yang mengakui bahwa tangannya ifu sebagai pengganti,

sedangkan jika dia mengakuinya sebagai milik keduanya, maka setiap

tangan dari keduanya itu termasuk dalam bagian yang telah diakui

unfuknya atas barang tersebut.

Pasal: Jika keduanya mengakui suafu barang 57ang ada

di tangan orang lain, kemudian orang ifu berkata, 'Itu milik .
salah safu dari kalian berdua, dan aku tidak mengetahui

benfuknya.' Atau dia berkata, 'Aku tdak mengetahui

pemiliknya, salah safu dari kalian berdua atau orang lain?"

Atau dia berkata, 'Itu telah dititipkan kepadaku oleh salah

satu dari kalian berdua. atau ses6orang yang tidak aku

ketahui benfuknya.' Kemudian setiap keduanya mengaku

telah mengetahui aku adalah pemiliknya, atau bahwa aku

telah menitipkannya kepadatnu, atau aku telah meminta

sumpahnya.

' Dalam kasus tersebut, dia harus bersumpah kepadanya, karena

jika dia telah mengakui bahwa itu miliknya, maka dia harus memberikan

barang itu kepadanya. Barangsiapa telah diwajibkan baginya kebenaran

dengan adanya pengakuan, maka telah diwajibkan baginya sumpah

dengan adanya pengingkaran, kemudian dia harus bersumpah atas apa'

yang diakuinya dari menufupi pengetahuannya. Jika keduanya telah

membenarkannya, maka dia tidak harus bersumpah. Namun jika hanya
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salah safurypa Fng m€rnb€na*anqa, maka dia hanrs bersumpah unfuk

1nng lainnl,a. Jika dia telah mengakuin5ra sebagai milik salah satu dari

keduanp atau sdain keduanSn, maka orang 1ang diakuinlra ifu adalah

omng lpng m€tnqaqg bamng ifu di tangannla.

Jika sdah orang lnng diakuinya b6kata, "Bersumpahlah

bahun barang itu bukan milikku, atau bahwa bulon aku yang

telah menitipkanrryn kepadamu," rnaka diuajibkan bagn!,a bersumpah

atas apa 5ang dialnrinlp dari hal ifu, sebagairnarn telah lomi sebutkan

sebelumnla- Jilta da engfdn , rnaka diputuskan untr.rknln

dengan nihi bardrg tersebut. Jilta dh mengakui bahura ltu milik

keduanSa, rnala hdorm dalam hal ini mrna sebagairnara fika bukfi itu
pada p€rrrndaanqp ada di targan keduarryTa. Kernudian dia harus

b€rsurnpah lrcpada keduarrya dahm hal setengah png tdah dia

putuskan urfuk p€rdfilmta, rnala setiap kedmnya pun harus

b€rsurnpah lrceada ternarur5p dahm hal setengah yang telah

untulqp.

PasaL Bumah di tangan (ditempati oleh) sqseor:ulg,
lalu ada drn orang lrang mengHaim rumah tersebut

Apabih ada sehnh rurnah di,tangan (diternpati oleh) seseomng,

lalu ada drn oarg 3nng m€ngklaim rumah tersebut. Salah seorang dari

mereka berftata, 'Aku menlpunkan rurnah itu kepadamu." Omng yang

satun1p lagi b€rlrafia' Brrnah ihr adalah rumahlnr, ahr merninjrimkanqp

kepadamu.' Af,au da b€rkata, Burnah itu rurnahku, warisan dari

alnhku.' Atau berftafta, Burnah ihr adalah rurnatrlnr.o Dia tdak
scsuahr lprg la,in. I-alu orary yang rnerrernpati rumah ihl

menolak p€ngalonn (ldafon) dari kedrnnyra, dan berkata, Bumah ifu
adalah nnnatrlol' malo p€rkataan )ang diterirna adalah perkataannp

(orang yary m€n€rnpati nfirah ifu) dis€rtai dengan
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Kemudian jika salah seorang dari kedua orang yang mengklaim

itu mempunyai bukti, maka dia diberi kepufusan hukum (bahwa rumah

itu adalah rumahnSn) berdasarkan bukti tersebut.

Namun jika masing-masing dari kedua itu memiliki bukti atas

pengakuannya yang saling berteiltangan, maka kepufusan hukumnya

adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, kecuali

berdasarkan riwayat yang menerangkan bahwa bukti yang menjadi saksi

dengan adanln sebab harus didahulukan, karena bukti orang yang

mengaku bahwa rumah ltu adalah warisan dari a5nhnya, harus

didahulukan, sebab kesaksiannya disertai dengan adanya-sebab.

Jika salah seorang dari mereka memberikan bukti bahwa dia

telah merampas rumah ifu darinya, lalu yang lainnya memberikan bukti

bahwa dia menetapkan rumah itu baginya, maka rumah itu bagi (milik)

orang yang dimmpas darinya.

Tidak ada pertentangan di antara keduanya, karena

dimungkinkan unfuk menggabungkan keduanya, 5nitu dia merampasnya

dari orang tersebut dan menetapkan rumah ifu untuk orang lain.

Penetapan orang yang merampas itu pun batal. Ini merupakan

pendapat ma&hab AsySyafi'i.

Jadi, rumah itu harus diserahkan kepada orang yang pmah ifu

dirampas darinya, dan orang yang menetapkan rumah ifu baginya tidak

harus.membayar denda apa pun, sebab tidak ada penghalang antara

dirinya dengan rumah itu, dan hanya bukti itulah yang menjadi

penghalang di antara keduanya.

Jika dia menetapkan rumah itu unfuk salah seomng dari

keduanya, dan menetapkan bahwa dia merampas mmah itu dari yang.

lain, maka dia terlebih dahulu harus menyerahkannya kepada orang

yang pertama kali menetapkan rumah itu kepadanya, dan dia harus

membayar denda (harga rumah ifu) kepada yang lain, karena ada
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p€nghahng arfiam dirinlp dangan rumah itu, yaifu dengan

penehpanrryn yang pertarna.

FasaL Ibnu Manshur menukil sebuah riwayat dari
Ahmad terrtang seseorang lrang mengambil (membeli) dua

buah baiu dari dua orang- Dia merrgambil (membeli) kepada

salah seorang dari mer.eJra dengan harga sepuluh dan
ke@a !,ang lairur3Ta derrgan harga dua puluh.

Kerrndim dia fidak mengetahui rnrur baju dari orang ini dan

baiu dari orarg ifu (nrarn yang meniadi milik masing-rnasing dari

keduarrya), hlu rnasingrnasing dari kedrnnya mengakui salah safu dari

drn balu tersehrt, maka iika dernihan keadaannSn, harus diadakan

r.rrrdan di antara keduanyra, siapa di antara 5nng mendapatkan

r.urdan itq maka dia b€runpah dan baju png bagus itu adalah

rnitlsrya, @ U"lo yang saturrya hgi rnifik yang lainnya.

Dia nrcngatakan hal ihr karena berselisih

(mernpereh.dran) suafu bamng 1nng da pada tangan omng lain.

PasaL Apabila ada dua oriang saling mengklaim dalam
(pada) banng tertenfu (suafu barang), lalu salah seorang dari
mereka bertata, "Barang ini milildm, aku membelinyn dari
Zaid dengan harga seratus dan membayamyra secar:r tunai,"
namun keduarala fttak rnerniliki buldi atas

Dalnn kasus tersebut, frl- si T:rid menolak pengakuan

keduarrya, rmto si Zaid (lnrus) bqrsurnpah dan (dengan zumpahnlp ifu)

bardrg tersetrd mihknSn @ardl.

.trka si Zaftl menetapkan t<derninran bamng itu kepada salah

seoar4; dari keduanla, rnaka dia harus m€nyeratrkan bamng tersebut
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kepadanya dan bersumpah untuk png lainnya (bahwa bamng ifu bukan

miliknya).

Jika si Zaid menetapkan bahwa salah seorang dari keduanyn

merriliki hak setengah dari barang itu, maka dia harus menyerahkan hak

setengah dari bamng itu kepalla keduanp dan bersumpah atas

penehpan tersebut.

Jika si Zaid berkata, oAku tidak meng€tahui siapa di antara

lolian berdua yang berhak (menFdi pemilik) atas bamng itu," maka

harus diadakan undian di antara keduarya. Siapa di antam keduan5n

yang mendapat undian, maka dia harus bersumpah atas hal itu dan

mengambil bamng tersebut.

Jika si penjual bersumpah bahwa bamng itu adalah miliknya,

kenrudian dia menetapkan bahwa bamng itu milik salah seorang dari

keduanya, maka dia harus bamng ifu kepadanya.

Kernudian apabila dia menetapkan bahwa bamng ifu milik yang lainnya,

rnaka dia harus membaSnr harga bamng ifu kepadanln.

Jika masing-masing ' dari keduanya memberikan

(memperlihatkan) bukfi atas pengakuannya, maka kita harus melihat,

jika kedua bukfi itu diberi tanggal (waktu) dengan penanggalan yang

berbeda, misalnln salah seomng dari keduaqn mengaku membelinya

pada bulan Muharmm, sedangkan yang safunya lagr mengaku

mernbelinp pada bulan Shafar, dan masing-masing bukti dari keduanya

meniadi saksi unfuk klaim png lainnya, maka barang ifu milik orang

yang merrbelinya pada waktu png lebih dulu, karena sudah tetap fielas)'

bahwa dia menjual barang tersebut kepada yang pertama (yaifu oftrng

lnng membeli barang tersebut pada bulan Muharram). Dengan

dernikian, hilang kepemilikan darinya (orang lnng membelinya pada

bulan shafar) terhadap barang tersebut, dan karena ifu penjualan yang

dilakukan pada bulan Shafar menjadi batal, karena keberadaannya

t
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meniual sesu.rtu !,ang tidak dimilikinp, sehingga dia diminta untuk
mengernbalitr<an_trarga barang tersebut.

sementara ifu, jika ualdu pembeliannSp sarna, atau tidak ada
wakfu pernbdian, atau pada buku salah seoftrng dari keduan5ra ada
u/alfu "pernbdiarurya, sedangkan yang safunya hgi fidak ada waktu
pembeliannya, sehingga kedua bukfi bertentangan, karena fidak
dimungkinlon untuk digabungkan, dan barang ihr ada pada salah
seormg dari kedrnrryTa, maka hal ifu didasarkan kepada perselisihan di
dalam (tentang) bukti orang yang barang itu ada padaryn dan bukti
orcng Stang barang ifu fidak ada padan3n

Siapa gnrg mernberilon bukti bamng ifu ada padangra, maka dia
harus menidikan (menyerahkan) barang ihr kepada ormg Snng barang
ifu ada padaqp. siirpa 5nng mernb€ril*n bukti orang yang bamng ifu
tidak ada padarrya, rnaka dia hanrs menj,adikan (menyerihkan)rya
kepada orang 3png bamng ifu fidak ada padanp sekalipun barang itu
ada pada per{ual.

DaH l€rni dalam masalah ini adalah: Kedua bulti itu g,gur, dan

barang itu dikenrbalikan kepada penjual. JilL penjual itu menolak
pengahnn keduanya, rnaka dia harus bersumpah kepada keduanSn

bahwa barang ifu miliknya. Jika dia menetapkan unfuk salah seorang

dari keduanya, rnala barang ifu harus disemhkan kepadanya, dan

bersumpah k€eada orzrng yang lainnya. Jika dia menetapkan bahua
bamng itu mitk keduanya, maka barang ifu harus dibagilon kepada

kedr.ranga, dan dia harus bersumpah kepada kedunya bahwa setengah

dari barang itrr mitk salah seomng dari keduanSra. Hal ifu juga dilakukan

iika fidak ada bulrti pada kedtnnya.

Jika kita mengatakan bahwa dua bukti itu Udak batal, maka tidak
dilihat (k€pada dan pengakmnnya). Ini pendapat Al Qadhi
dan rnayoritas rnrdd Aqr$nfi'i. Sudah jelas hilangnln kepernilikan, dan
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tidak ada hukum bagi tangan (apa yang ada padanSn/kepemilikan)nya,

yang karenanya tidak ada pula hukum bagi perkataannya.

Menurut ulama yang mengatakan bahun harus diadakan undian

di antara keduanya, maka hanr.s di adakan undian di antara keduanya,

dan siapa yang mendapat undianr maka barang ifu menjadi miliknya,

disertai dengan sumpahnya. Ini pendapat Al Qadhi, dia fidak

menyebutkan apa pun selain ini.

Sedangkan (menurut) ulama png berpendapat bahwa barang itu

harus dibagikan kepada salah seomng dari keduanp, maka barang ifu

harus dibagikan kepada keduanya. Ini pendapat Abu Al Khaththab.

Ahmad telah menunjukkan (mengangkat) pendapat itu di dalam

riwayat Al Kausaj, tentang seorang laki-laki yang memberikan bukti

bahwa dia membeli suafu barang dengan harga semfus, sedangkan yang

lainnya memberikan bukti bahwa dia membeli barang itu dengan harga
'dua ratus, maka masing-masing dari keduanSra berhak atas setengah dari

barang itu dengan setengah harga. Dengan demikian, keduanya menjadi

dua omng yang berserikat atas bamng tersebut.

Al Qadhi memahami (menafsirkan) riwayat ini, Bamng itu ada

pada keduanya, atau si penjual menetapkan bamng ifu sebagai milik
keduanya.

Kemutlakan riwayat ini meniadi dalil yang menunjukkan

kebenamn pendapat Abu Al l(haththab.

Jadi, lika barang itu tdak termasuk barang yang ada di dalam

jaminan si pembeli, kecuali dia telah memElang (menerima)n5ra, maka

masing-masing dari keduanya mempunyai hak khi5ar(meneruskan atau

membatalkan transaksi jual belinld, karena akad jual beli menjadi

bermacam-macam. Jika keduanya mernilih unfuk menahannya, maka

masing-masing harus kembali (mengembalikan) dengan membayar

setengah harga dari bamng tersebut. Namun jika keduanya
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membatalkan alrad ifu, maka rnasing-rnasing dari keduanSn kembali
(mengernbalikan) dengan membayrar sernua harga dari bamng tersebut.

lalu jika salah seomng dari keduarqa mernbatalkannya, maka sexnua

bamng ifu mitk yang lain, kecuali tnhm telah memberikan keputusan

hukurn kepadarrya dengan setengah barang dan setengah hargangn,
rnaka setengah llang lain dari bamng ifu fidak kerrbali kepadan5a. Ini
pendapat Aqrqpfi'i pada setiap barang gang dijual.

PasaL Jika salah seorang dari keduangra mengaku
(mengklaim) bahura dia membeli b.-!S itu dari si Zaid
seharga serattrs, dan barang ifu milikn5ra, lalu orang lain
mengaku membeliryra dari Amr, dan barang ifu miliknya,
serta masing masing dari keduan5Ta memberikan bukti atas
pengalnranrrya

Hal foti s€lnakna dengan 1ang telah dijelaskan sebelumnya.

Jil<a barang ifu ada pada salah seorang dari dua oftmg pembeli,

rnaka hal ifu didasarftan kepada dr.ra riwapt png menjelaskan tentang
mendahulukan hrkti omng }nng bamng itu ada padanya dan orang Snng
barang itu tidak ada padaqla.

Jika bamng ifu ada di tangan keduanya, maka bamng itu
dibagilGn keeada keduanSn, karena bukti masing-masing dari keduanya

masuk ke dahm (pada) salah safu dari dua basran keduan5a, 5nifu
masing-rnasing setengah dan keltnr dari bagian setengah yang lain.

Jika barang ifu ada pada salah seoftmg dari dua penjual, lalu dia
menolak klairn kedqrya dan mengakui barang itu sebagai miliknln, dan

kami bahwa kedm bukti itu batal, maka dia harus

bersumpah, dan dengan sumnahnvS ifu malo bahwa bamng itu adalah
miliknya.
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Jika kami mengatakan bahun dia menetapkan barang ihr

sebagai milik salah seorang dari keduanyra, berarti barang ifu milik omng

yang barang itu ada padanya, kecuali dia menritapkan sebagai miliknp
setelah dia bersumpah bahwa barang itu miliknSn

Jika kami mengatakan but* didahulukan salah seorang dari

keduanya dengan undian, berart bamng ifu unfuk oftmg lang mendapat

undian disertai dengan sumpahnSn.

Jika kami mengatakan bahwa barang itu harus dibagikan kepada

keduanya, berarti barang ifu hanrs dibagikan, dan masing-masing dari

keduanya kembali (mengernbalikan) dengan mernbayar setengah

harganya.

Jika barang yang dijual ifu mempakan bamng yang ada di dalam

jaminan pembeli dengan akad yang smg, atau pembeli menetapkan

bahwa barang' itu telah diterima olehqn, maka tidak ada l<h&n brrgr

salah seorang dari keduanya dan tidak ada png harus dibapr, karern

dia mengakui batalnya jaminan dari penjual.

Jika barang ifu adalah barang yang ditakar dan ditimbang, serta

belum (tidak) diterima, maka masing-masing mempunyai hak khigr
untuk membatalkan atau meneruskan akadnya. Jika salah seomng dari

keduanya memilih unfuk membatalkan akad, maka barang itu tidak

menjadi milik yang lain, karena orang Snng menjual ada dua orang. Hal

ini berbeda dengan apa yang dijelaskan sebelumnya.

Pasal: Jika ada sebuah nrmah pada saseonmg (ynng

ditempati seseorang), lalu ada dua orzrng yang mengakuinla,
dan masing-masing dari keduaryra mengatakan bahwa dia
telah merampas rumah itu darinya dan memberikan bukfi
atas pengakuannya

I

I

I

L

Al Mughni - lld-Ll



I
I

i

Dahm kasus tersebut, huhm dalam masalah (kasus seperti) ini
sama dengan hukum jika masing-rnasing dari keduanya mengaku dan

berkata, 'Aku membeli rumah ifu darinp,,' sebagaimana dijelaskan

secam rinci sebelumnln. lalu iik" pada bukti keduanya ada penyebutan

waktu yang sarna, atau pada bukti keduan5n tidak ada pcinyebutan

wakfu, atau pada bukti salah safu dari keduanSn ada penyebutan wakfu
dan saling bertentangan, dan wakhr yang disebutkan pada bukti salah

seorang dari keduanSla lebih dulu, maka apakah dengan hal ifu buktirya
menladi hnt?

Jawabannp ada dua:

Pabna, iika buld ifu mernperlihatkan bahwa dia menetapkan
pemmpasannya oleh masing-rnasing dari kedmqla, maka dia harus

menyerahkannla kepada orang lnng pertama kali (lebih dulu)

menetapkan bahwa rurnah ifu miliknl,a, dan dia harus mernbalnr harga
rumah itu kepada 1nng lainnya.

PasaL Jika masing-masing dari dua orang ifu mengaku
dan berkah, "Engkau telah membeli rumah ifu dariku
dengan harga seribu dan dia memberikari bukE atas
klaimnlra," lalu pada buld ifu terrdapat urakfu yang sarna,
misalnyra masing-masing dari kedua orang ifu berkata, "Dia
membeli rumah ifu dariku saat matahari tergelincir dari
tengah-tengah langit, pada hari anu unfuk safu hari."

Dalarn l<asrs tersebut, kedu bukfi ifu bertentangan.

JilG karni mengatakan bahwa kedua bukti batal, maka hal itu
dikembalikan kepada pe*ataan omng diklaim (pih* tergugat). Jika dia

menolak kedr:a orang ifu, maka dia trarus bersumpah kepada keduanya

dan dia pr.rn bebas (lepas dad khin mereka). Jika dia menetapkan
bahwa rurnah ifu milik salah seorang dari keduarrya, rrxrka dia hanrs
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membayar sejumlah uang kepadanya sesuai dengan harga rumah ifu

dan bersumpah kepada yang lainnya. Jika dia menetapkan bahwa

rumah itu milik keduanSa, maka dia harus mernbayar sejumlah uang

sesuai dengan harga rumah ifu kepada masing-masing dari mereka- Hal

itu disebabkan ada kemungkinanl dia membeli rumah itu dari salah

seorang dari keduanya, kemudian dia menghibahkannya kepada orang

lain, dan dia membeli rumah ifu darinya.

Jika dia berkata, "Aku membelinya dari kalian berdua seluruhnya

(secara sekaligus, satu kali akad) dengan harga seribu," maka dia telah

menetapkan bagi masing-masing dari keduanya setengah harga dari

rumah ifu dan dia mempunyai hak (weurenang) unfuk menyuruhnya

bersumpah atas yang sesisanya.

Jika kami mengatakan, "Harus diadakan undian di antara

keduanya," maka siapa yang mendapat undian ifu, dia berhak atas harga

(ia harus membayar harga) rumah itu dan dia (harus) bersumpah kepada

yang lainnya dan dia pun bebas (lepas dari klaim itu).

Jika kami mengatakan, "Harus dibagikan," maka seperdelapan

dari rumah itu dibagikan kepada keduanya dan bersumpah kepada

masing-masing dari keduanya atas (harga)yang sesisanya.

Jika waktunya (pada bukti keduanya) berbeda, atau pada bukti

keduanya tidak ada waktu, atau pada bukti salah seorang dari mereka

tidak ada waktu, dan pada bukti yang lainnya ada wakfu, maka dua akad

ini tetap dan dia harus membayar dua harga (rumah) tersebut, karena

mungkin (ada kemungkinan, bisa jadi) dia membeli rumah itu dari salah

seorang dari keduanya, kemudian dimiliki oleh yang lain, lalu dia

membeli rumah ifu darinya. Jika memungkinkan membenaikan dan

menggabungkan kedua bukti itu, maka membenarkan keduanya adalah

suatu ker,r,rajiban (keharusan).
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Jika ada 5nng bertanya, "Kenapa Anda mengatakan bahwa

apabila penjual ifu safu otang dan pernbeli dua omng, lalu salah seorang

dari keduanya memberikan (mernperlihatkan) bukti bahwa dia

membelinya pada bulan Muharmm, dan yang safun5ra lagi memberikan

(memperlihatkan) buld bahwa dia membelinya pada bulan Shafar, maka

apakah pembelian yang kedtn (pada bulan Shafar)batal?'

Jawabannya: Apabila ke,pemilikan itu tetap bagi orang yang

pertama, maka hal itu tdak bisa dibatalkan dengan menjualnya kepada

orang ynng kedua untuk kedua kalinya.

Dalam masalah karni, pernbelian 5nng sudah tetap oleh masing-

masing dari keduanSra ifu mernbatalkan kepernililonnSn, karena dia fidak

boleh mernbeli untuk 5rang kedua ltali bararg 1nng dimiliki (sudah dibdi)

oleh dirinyn, dan dibolehkan seorang pmlual menjml sesuatu ynng tidak

dimilikinya (tdak ada padaqfl, Ialu kedr.ran3n berpisah.

Jika ada yang berkata, nApabila dua bukti 5nng tidak ada waktu

(pembelian) di dalamqn, atau salah satu dari dua bukti itu tidak ada

waktunya, maka ada kernungkinan urakfu yang disebutkan dalam kedua

bukt ifu sarna, lalu kedua bukfi ifu bertentangan. Pada asalnya,

seseorang terbebas dari tanggungan 1nng disaksikan atasrrya, maka dia

tidak boleh disibukkan dengan k€ragu=r6g61.tt

Kami katakan, nK€fika mernbenarkan kedua

bukfi itu, maka membenarkan keduanya adalah suatu kamjiban

(keharusan) dan tidak ada keragqraguan di sarn, tetapi tetap ada

keraguan, dan keraguan itu tdak mernbatalkan bukti, sebab kalau bukti

itu batal karena ada keraguan, maka hak (kebenamn) sama sekali tidak

akan tetap dengannya, sebab tidak ada suatu bukti kecuali mengandung

kernungkinan bohong, atau tdak adil, atau tertuduh dusta, atau

ditentang (kontradiktifl. r
Tidak diboleh dilihat kepada keraguan ini.
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' Demikian juga di sini (dalam masalah ini)."

Pasai: Apabila seseorang meninggal dunia, lalu ada

dua orang lpng bersaksi bahwa anak laki-laki ini adalah

anak dari si mayit, dan kitaltidak tahu ada ahli waris lain

selain dia. Kemudian ada dua saksi lain Snng bersaksi unfuk

seorang anak laki-laki lain bahwa dia adalah anak dari si

mayt

Dalam kasus tersebut, ildak ada pertentangan di antara

keduanya (kesaksian ini) dan tetap fielas) bahwa kedua anak itu adalah

keturunan dari si mayit, dan warisan si mayit diberikan (dibagikan)

kepada keduanSn, karena boleh jadi setiap bukti (saksi) memberitahukan

sesuatu yang tidak diketahui oleh bukti (saksi) lain.

Pasal: Apabila ; seseorang yang mengakui
(mengklaim) seorang hambasahaya yang ada pada orang lain

bahwa dia telah membelinya dari orang tersebut, lalu si

hambasahayn mengklaim bahwa fuannya telah

membebaskannya, namun kedua orang ifu tidak mempunlni
bukE atas Haimnya, dan dia (orang yang diklaim) menolak

klaim keduanya

Dalam kasus tersebut, dia (orang yang diklaim)harus bersumpah

kepada keduanya, dan dengan sumpahnya si hambasahaya itu adalah

miliknya.

Apabila dia (orang yang diklaim itu) menetapkan untuk salah

seorang dari keduanya, maka tetaplah apa yang sudah dia tetapkan

untuknya, dan dia harus bersumpah kepada yang lain. Namun jika salah

seorang dari keduanya memberikan (memperlihatkan) bukti atas
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klaimnya, maka klaimnp itu tehp. Jika masing-rnasing dari keduanya

mernberikan bukti atas klaimnya, dan pada dua bukti itu ada unktu Snng

berbeda, maka kami mendahululon bukti 1nng pertarna (bukfi png lebih

dulu rlnktun5ra), dan bukti gang lainnln batal.

Hal itu karena iika mernbebaskan hambasahap lebih dulu

dilakukan, maka penjualan (5ang dilalolon si tuann5ra) meniadi tidak

sah, karena meniual trarnbasahap yang sudah bebas fidakhh sah (fidak

dibenarkan). Jika menjual hambasahaSn itu lebih dulu dilaln-rkan, maka

mernbebaskan trarnbasahap fidaldah sah, karena dh tetah

mernbebaskan hambasaha5ra yang bukan miliknya.

Jika ada png berkata, nAda kernungkinan dia kernbali kepada

kepernilikanryn, hlu dia mernbebaskann5,ra.' Karni katal6n,

"Kepernilikan itu sudah tetap bagl si penrbeli. Si P€niual !,ang

mernbebaskannSn tidak mernbatalkan k€P€rnililon si pernbeli-'

Jika pada dtra buldi ifu ada urafrtu !,ang sama, atau pada dm

buku itu tidak ada wakfu, atau pada sahh satu bulcti itu ada waktu, rnala

kedtra buld ifu Mentangan, karena fidak ada ,adn b€nguatan dan

penetapanlunhrk salah seorang dari kedrnnya atas 3Bng lainnya-

Jika tranrbasahap itu ada Pada si pernbeli, rnala hal ifu

didasarkan pada perbedaan tentang mendahulukan bukti omng yang

hambasahaya itu ada padan5ra atau buldi orang 1Bng hambasahaya itu

fidak ada padanya. Jil<a hta mendahulukan bulfi omng yang

hambasahai,a ifu ada padan5n, rnaka tranrbasahaya ifu milik si pernbdi.

Jika kita mendahulukan bukti orang yang harnbasahalp itu tidak ada

padanya, maka didahululon mernbebaskannp, karena ifu mempakan

bukti omng ynng tnrnbasahaF itu fidak ada padaryn.

Jika si hambasahaya itu ada pada si peniual, dan kedua bukfi itu

batal disebabkan kedua bukti kontladihif (saling bertentar-rgan), rnaka
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keduaqp menjadi seperti omng S;ang tidak mernpungai bukfi, sehingga

dia kemmbali kepada fuannya.

Jika fuann5n menolak klaim keduanln, maka dia hanrs

bersumpah kepada kedtnnp. Namun jika dia menetapkan hahura dia

telah membebaskann5a, rnaka sI hambasahap ifu bebas, dan si

hambasahaya tidak harus bersumpah

Jika dia menetapkan (bahua si hambasahagTa itu) untuk si

perrbeli, maka si hambasahaSn itu adalah miliknla dan dh fidak harus

bersumpah kepada si hambasaha5ra, sebab irka dia menetapkan

kepadanya bahwa dia (pernah) mernbebaskann5a, rnalo dia Udak harus

mernbalBr apa pun dan tidak ada manfuat di dalam surnpahnya

(sumpahnlp menlrdi tidak berguna).

Jika lorni b€rlata, nsalah safu bukti m€njadi hrat dengan

undian,o rnaka undian itu harus dilaksanakan kepada keduanya dan

siapa !,ang mendapat undian, rnaka karni mendahulukanqp

(mernbenarlon klaim dengan bukti tersebut).'

Abu Bakar berlata, 'lni Eias (analogi, ahran, lraidah, menunrt)

pendapat Abu Abdullah."

Berdasarkan hal itu, omng yang mendapat undian harus

pada salah satu dari kedua hal tersebut.

Jika kami berkata, "Hanrs dilakukan pernbagian,u rnaka kami

menrbagi hambasaha5n tersebut, kita meniadikannya setengah dari

hambasahaSn itu sudah dijual (terjual) dan setengahnSra lagi bebas.

Pernbebasan itu (merrbebaskan setengahnya) b€rpengaruh kepada

sernuanla (semuanya meniadi bebas) bila si penjml ternrasuk orang lpng
mampu mernberi nafkah, sebab bukfi telah dib€rilGn (diperlihatlan)

bahwa dia telah membebaskannln adalah bukti 5nng terpilih dan

msnbebaskan setengah dari hambasahaya ifu tetap (setengah dari

ifu bebas) dengan kesaksian dari kedunyra.
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Pasal: Apabila seseoftmg mengklaim bahwa dia adalah

suimi dari seorang perempuan, lalu perempuan ifu
menetapkannya (mengakuinp)

Dalam kasus tersebut, penetapannya diterima (si laki-laki itu

adalah suaminya), karena si perempuan telah menetapkan hal ifu atas

dirinf dan dia bukan perernpuan yang dihrduh dusta.

Jika perempuan ifu bermaksud (menghendaki) pemikahan, maka

hal itu tidak dilamng.

Jika dua orang mengklaim sebagai suaminya, lalu si perempuan

ifu menetapkan (sebagai isfui) salah seoftmg dari kedtnnya, maka

penetapannya (yang dia tetapkan) tidak dapat diterima, karena Snng lain

juga mengklaim kepernilikan setengah darinya (bahua dia merniliki

bagian setengah dari perernpuan ifu), dan dia mengakui bahwa laki-laki

ifu memilikinya, maka si pererrpuan itu menetapkan hak 5rang lainnya,

dan karena si perernpuan adalah orang yang difuduh dusta.

Jika perernpuan itu bermaksud (menetapkan) bahwa salah

seorang dari dua oftmg Snng mengaku sebagai suaminyra lebih dahulu

menikahinya, maka hd ifu tidak akan terjadi padanya sebelum terpisah

(terbebas) dari pengakuan (klaim) yang lainnya

Jika ada yang berkata, "Bila ada dua orang saling mengklaim

suafu barang yang ada pada orang ketiga, lalu omng ketiga ifu

menetapkan klaim salah seomng dari keduan5n, rnaka klaim itu diterima

(dibenarkan)."

Jawaban kami, 'Kepemilikan tidak menjadi tetap disebabkan

adanya penetapan (omng ketiga, bukan pengklaim) pada suaiu bamng

tersebut. Tetapi, dia tnn$ menjadikannya seperti pemilik barang

tersebut, lalu dia hanrs bersumpah, sedanSkan pemikahan tidak diambil

haknya (didapatkan atau ditetapkan) berdasarkan sumpah. Oleh karena

itu, penetapan dari omng ketiga itu menladi tidak berrnanfaat.
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Jil<a salah seorang dari dua orang lnng mengklaim itu

mempun5ni bukfi, rnaka dengan bukfi itu dia diberi kepufusan hukum

bahwa klaimrya benar, karena bukfi itu merupakan hujjrfi di dalam

pemikahan dan png lainnya. lalu jika masing-masing dari kedua oftmg

yang mengklaim ifu mernberikanlbukfi, dan kedua buku itu saling

bertentangan, maka buld ifu batal. Di antara kedua omng png saling

mengklaim itu ada penghalang, dan klaim salah seorang dari keduanya

tidak menjadi kuat (tetap) dengan pengakuan penetapan dan pengakuan

si perempuan ifu, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan, dan tidak

pula dengan (dikarenakan) si perempuan ifu ada di rumahnln dan ada

bersamanya, karena kektnsaan tidak tetap atas perempuan lang bebas,

dan dalam hd ini tidak ada jalan (peluang, kesempatan) unhrk adanya

penrbagian, dan tidak pula ada jnlan untuk adanya pengundian, karena

tidak ada kepernilikan dengan undian dari sumpah dan tidak ada tempat

nnsuk baginlp di dalam pemilohan.

Pasak Apabila seorang maiikan berkata kepada

hambasahayanya, "Jika aku dibunuh (terbunuh) maka

engkau bebas." [-alu tdak lama kemudian majikan itu
meninggal dunia (bulran karena dibr.rnuh), namun
hambasahaya ifu mengaku bahura tuanr5Ta meninggal dunia
karena dibunuh, hpi ahli warisn3n menolak pengakuan
hambasahaSTa tersebut

Dalam lrasus tersebut, perkataan png diterirna (dlb€narioni

adalah perkataan (penolakan) ahli warisnp. Hal itu dikarenakan pada

asalnya tidak terjadi pernbunuhan. JilG hambasahaya tadi mernb€rikan

bukti atas pengal$annlra, mala dengan buld ifu dia bebas. Jika.ahli

warisnya mernberikan bukfi atas kematiannp (bahun dia meninggal

dunia bulon karena dibunuh), maka hkE !,ang diaiulon oleh
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hambasahaya itu didahulukan daripada bukti 5nng diajukan oleh ahli

waris fuannya, menurut salah safu dari dua alasan berikut ini:

Putatna, bukti ifu rnenjadi saksi dengan adanya tambahan

(informasi), 5raifu pernbunuhan.

Kdua, dua bukfi itu kontradiktif, karena salah satu dari

keduanya menjadi saksi yang berbeda (berlawanan) dengan apa yang

dipersaksikan oleh bukti png lainnya.

Dengan demikian, dia tetap menjadi hambasahaya dan tidak

bebas.

Jika si majikan berkata, 'Bila aku meninggal dunia pada bulan

Ramadhan maka hambasahayaku bemama Salim bebas, nalnun jika

aku meninggal dunia pada bulan $nwunl rnaka hambasahayaku

bemama Ghanim bebas." lalu tidak lama kemudian dia meninggal

dunia, dan masing-masing dari kedua hambasahaya ifu (Salim dan

Ghanim) mengaku bahwa tuannya meninggal dunia di bulan yang

fuannya berianji unfuk membebaskannya (Salim mengaku bahwa

fuannya meninggal dunia di bulan Ramadhan, sedangkan Ghanim

mengaku bahwa tuannya meninggal dunia di bulan Syawwal), tapi

kemudian ahli waris tuannya menolak pengakuan keduanya, maka

perkataan (penolakan) ahli waris tuannya diterima disertai dengan

sumpah mereka. Jika ahli warisnya menetapkan pengakuan salah

seorang dari keduanya, maka hambasahagra yang ditetapkan

pengakuannya oleh ahli waris dari fuannya ifu bebas dengan penetapan

mereka. Jika masing-masing dari kedua hambasahaya itu mengajukari

bukti yang menghamskan keduanya bebas, maka ada tiga sisi (solusi):

Pertama: Bukti png diajukan Salim didahulukan, karena pada

bukti yang diajukannya ada tambahan (informasi) bahwa dia

mengetahuinya, dan tarnbahan lnformasi ifu bisa jadi menetapkan
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sesuatu yang tersernbunyi pada bukti Snng lainnya, laitu si fuannya

meninggal dunia di bulan Rarnadtnn.

Kdua Dua bukti itu konhadiktif sehingga keduanya tetap

menjadi hambasahaSn, karena kedua bukfi itu batal. Keduanya meniadi

seperti otang 1nng tidak menrptnyai bukti. Ketiga, hanrs diadakan

undian unhrk kedr.ran3n, lalu hambasahaya png mendapat undian ifu

bebas.

Jika majikan itu berkata, 'Jika aku sernbuh dari sakitku ini, maka

hambasahapku berrnma Salim bebas, tapi iika aku meninggal dunia,

maka hambasahapku yang bernann Ghanim 5nng bebas.' Lalu tidak

lama kemudian dia meninggal dunia, dan masing-masing dari kedua

hambasahayanya ifu mengakui sesuatu yang meng bebas

(Salim mengaku bahwa fuanryn sembuh dari sakitnSa maka dia harus

bebas, sedangkan Ghanim mengaku bahwa tuannp meninggal dunia

dan dia pun harus bebas).

Dalam keadaan seperti ini, harus diadakan"undian di antara

keduanSTa, dan siapa SBng mendapat undian maka dialah Snng bebas,

karena keadaannSn tidak lepas dari bebas atau tidak bebas (bebas atau

fidak bebas dan tetap menjadi hambasahald. Salah seomng dari

keduanyra hanrs bebas bagairnanapun keadaanrya, dan tidak diketahui

siapa di antara keduangn 1nng b€bas. Oleh karena ifu, omng 1nng harus

bebas itu dikeluarkan (ditentukan) melalui undian. Sebagaimana jika si

majikan mernbebaslon salah seorang dari keduanlp. Hal ifu meniadi

masalah bagi kami. Ada kernungkinan perkataan (pengakuan) Ghanim

didahulukan, karena pada asalq2a tidak ada kesernbuhan (si majikan

tidak sembuh dari sakikrSn dan dia meninggal dunia). Jika masing-

masing dari keduanln mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa dia

hanrs bebas, maka menurut sahabat-sahabat karni, kedua bukti ifu
kontradiktif, maka keduanla tetap menjadi trarnbasahaya. Ini pendapat
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madzhab AsySyafi'i. Masing-masing dari kedua buktinya mendustakan

bukti yang lain dan menetapkan adanya tambahan informasi pada safu

bukti yang meniadakan tambahan informasi pada bukti yang lain.

Dalil karni dalam masalah ini adalah: pendapat seperti itu fidak

benar, karena bukti yang kontradiktif dampaknya berpengaruh pada

batalnya dua bukti tersebut. Jika kedua hal itu bukan merupakan asal,

maka salah seomng dari kedua hambasahaln itu harus bebas. Dernikian

pula ketika kedua bukfi itu batal, dan hal itu dikarenakan keadaannya '

tidak lepas dari salah safu dari dua keadaan png berganfung kepada

masing-masing dari kedua bukti tersebut.

' Dengan demikian, adanya hal ifu sudah meniadi keharusan.

Sebagaimana jika si majikan berkata, 'Jika bunrng itu adalah burung

gagak, maka Salim bebas. Jika bunrng ifu bukan burung gagak, rnaka

Ghanim bebas.n Keadaan burung itu Udak diketahui. Tetapi hal itu
mengandung drra 

|ernungkinan 
(solusi):

Pahma, harus diadakan undian di antara kedr.ranln, seperti

dalam rnasalah burung, karena kefika dua bukti itu kontradikfif, maka

salah safu dari kedua bukfi itu didahulukan atas 5nng lainnya melalui

undian, menunrt sebuah riwayat.

Kdua, bukfi Salim didahulukan, karena buhi itu menjadi saksi

dengan adanp tarnbahan informasi, yaifu bahwa si majikan sernbuh dari

sakitrSra.

Jika ahli waris rnajikan menetapkan pengaktnn salah seomng

dari keduanp, rnaka hambasahap 3nng ditetapkan oleh ahli warils ifu

bebas, dan hak 37ang lainn5n tidak menjadi batal, seperti png telah kami

sebutkan, keculi ada dua saksi yang adil atas hd itu, disertai dengan

tidak adanla fuduhan dusta, maka hanya dirin5n ynng bebas apabila

Snng lainnya tidak mernpunyai bukt atas klaimn3n.
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PamL Apabila hambasahaya lrang bemama Salim

mengaku bahun fuannyra telah membebaskannya (dia telah

dibebaskan oleh tuannya) saat tuanqn sakit yang

menyebabkann5Ta meninggal dunia, dan hambasahaya

lainnya yang bernama Ghanim juga mengaku bahwa

fuannya telah membebaskannyra di saat tuann3Ta saldt yang

menyebabkannSTa meninggal dunia, dan masing-masing dari
keduanlp adalah sepertiga dari harta fuann ra, lalu masing-

masing dari keduan5n memberikan bukti atas pengakuannln

Dalam kasus tersebut, tidak ada pertentangan di antam kedua

bukti tersebut, karena apa yang diperlihatkan oleh bukti masing-masing

dari keduanla tidak saling meniadakan safu sama lain, dan salah satu

(buku) dari keduanya tidak mendustakan (bukfi) Snng lain, .sehingga

pengakuan dari keduanya, bahwa fuann5p telah membebaskanryn,

tetap berlaku dan keduanya manjadi orang png bebas.

Setelah itu dilihat, jika kedua bukfi itu diberi waktu dengan waktu

lrang berteda, maka yang pertama (hambasahaya lnng waktu

penetapan bebasnya lebih dulu) dari keduanSp bebas dan hambasahaya

5nng kedua ftnmbasahaya yang waktu penetapannln belakangan) tetap

menjadi hambasahaya atau tidak bebas, kecuali ahli waris memboletrkan

(mengizinkanlnlp untuk bebas. Hal itu dikarenakan apabila omng lang
sakit berdernn (bersedekah) dengan hartanSn, maka han5ra sepertiga

dari keseluruhan hartanya yang bisa dia sedekahkan. Jadi, omng yang

pertama didahuh*an, dan dialah orang yang pertama.

Jika uraktu png ada pada kedua buku kduanSra sdma, atau

pada kedua bukt itu tidak ada waktunya, atau pada salah safu dari

kedua bukfi itu tidak ada waktunya, maka keadaan keduan5n sarna,.

karena tdak ada keistimeunan (keunggulan) bagi salah satu.dari

keduanya atas lang lain, sehingga keduanln sarna. Jika demikian
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keadaannya, maka hanrs diadakan undian di antara keduanya, dan siapa

yang mendapat undian itu akan bebas, sedangkan yang lainnya tetap

menjadi hambasahaya, kecuali ahli warisnya membolehkannya bebas

(membebaskannya), karena keadaannya tidak lepas dari adanya

kemungkinan si majikan membebaskan keduanya secara bersamaan.

Oleh karena ifu, diadakan undian di antara keduanya, sebagaimana

dilakukan oleh Nabi $ terhadap 'enam orang hambasahaya yang

dibebaskan oleh fuannya menjelang kerhatiannya (sesaat sebelum dia '

meninggal dunia) dan dia tidak memiliki harta selain enam hambasahaya

tersebut. Atau dia membebaskan salah seorang dari keduanya sebelum

yang lainnya, dan itu meniadi masalah bagi kami, maka dia harus

keluarkan melalui undian seperti pada masalah burung.

Ada yang berpendapat bahwa masing-masing dibebaskan

setengahnya, dan itu adalah pendapat Asy-Syafi'i, sebab ifu (dengan

cara diundi) lebih adil bagi keduanya. Terkadang (adakalanya)

hambasahaya yang berhak unfuk bebas tetap menjadi hambasahaya,

dan hambasahaya kedua yang berhak menjadi hambasahaya bebas.

Sedangkan dalam pembagian ini tidak lepas dari keadaan

hambasahaya yang berhak bebas menjadi pasti (bisa menjadi) orang

yang bebas, tapi hambasahaya yang berhak unfuk tetap menjadi

hambasahaya tidak harus tetap menjadi hambasahaya dan bisa bebas.

Oleh karena itu, kami membagi apa yang diperselisihkan di

dalamnya kepada salah satu dari dua riwayat, ketika kedua bukti itu

bertentangan.

Pendapat yang pertama adalah pendapat kami, karena

keadaannya tidak lepas dari syrbhat terhadap salah satu dari dua bentuk

yang telah kami sebutkan. Undian berlaku tetap pada masing-masing

dari keduanya. r

@ - Al Mughni



Perkataan mereka, "Sesungguhnya dalam undian mengandung

kernungkinan omng yang bebas menjadi hambasahaya.n Menumt kami,

dalam pembagian secara megakinkan (pasti) setengah dari omng png
bebas adalah tranrbasahaya dan setengah dari hambasahaya adalah

bebas, dan itu mudharatrla jauh let{h besar.

Jika nilai (harga) salah satu dari kedua hambasahap adalah

sepertiga, dan harga yang lainnla dibaunh sepertiga, maka

hambasahala lnng pertama atau yang mendapat undiair adalah

sepertiga, dia bebas. Sedangkan hambasahaya Srang lainn5ra tetap

menjadi hambasahaya

Jika hambasahaya ihr yang harganya kurang dari sepertiga,

rnalo dia bebas, dan sepertiganya dari Srang lain juga bebas. Jildd'salah

seorang dari mereka mernberikan bukfi, dan tidak ada bukti pada png
lain, atau buktinf nrsak, maka hambasahap yang mernpunpi bukti

(saksi) 5nng adil ifu bebas dan hambasuhaf Snng lainnya tetap menjadi

hambasaha5ra. JilG rrnsing-masing dari keduanln n"rrrp,-jui bukti

(saltsi) png adil, haqn sap salah satu bukti (saksi) dari kdmnSn

bersalsi bahwa si rnajikan telah mernbebaskan Salim saat sakitnya,

sedangkan buld (sal$i) yang lain mernberi kesaksian majikan

benpasiat untuk mernbebaskan Ghanim dan Salim adalah sepertiga

hartan5ra, maka hanya Salim Snng bebas, dan kebebasan Ghanim

bergantung pada sikap ahli waris tuannya, karena sedekah didahulukan

dari u/asiat.

Jika Salim kumng dari sepertiga, maka sepcrtiga dari Ghanim

bebas.

Jika salah safu bukti (saksi) dari keduanya memberi kesalsian

bahwa si rnajikan benrasiat untuk menrbebaskan Salim, dan bukti (sal<si)

lnng lainnp menrberi kesaksian bahwa fuannln benpasiat unfuk

mernbebaskan Ghanim, rnaka keadaan keduan5a sarna, dan harus
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diadakan undian di antara keduanya. sama saja, baik waktu yang ada

(tercantum) di dalam kedua bukti itu sama maupun berbeda, sebab

antara yang terdahulu dengan yang belakangan mempunyni kedudukan

yang sama di dalam wasiat.

Menurut Abu Bakar dan hnu Abu Musa, "setengah dari masing-

masing dari keduanya bebas tanpa melalui undian,'sebab undian harus

dilakukan apabila salah seorang dari keduanya adalah hambasahaya dan

yang lainnya adalah orang yang bebas. sedangkan di sini (masalahnya) .

tidak demikian.

Oleh karena itu, wasiat wajib dibagikan kepada keduanya, dan

kekumngan masuk kepada masing-masing dari keduanya sesuai kadar

(ukuran) wasiatnya.

Hal ihr sama dengan jika dia berurasiat unhrk rnernberikan harta

kepada dua omng. ,

Pcndapat yang pertama adalah pendapat ma&hab (kami, yaitu

hambali).

Hal itu dikarenakan, membebaskan hambasahap setelah

tuannya meninggal dunia sama seperti membebaskan hambasahaya saat

sakitrya yang menyebabkannya meninggal dunia. Sudah jelas bahwa

apabila mernbebaskan hambasahaya saat fuannya sakit yang

menyebabkannya meninggal dunia, maka harus diadakan undian di

antara keduanya tentang siapa hambasahaya yang harus betas,

berdasarkan hadits Imran bin Hushain. Demikian pula apabila si majikan

membebaskan hambasahayanya setelah meninggal dunia, dan karena

maksud unfuk (dari) mernbebaskan hambasahap secam sempuma pada

salah seorang dari kedua hambasahaya ifu saat dia masih hidup juga ada

setelah dia meninggal dunia. Dengan demikian hal itu tetap berlaku.

Adapun jika majikan merfibebaskan hambasahayanln dengan

menggunakan lafazh yarg sharih dan berkata, 'uika aku meninggal
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dunia maka setengah dari Salim dan Ghanim bebas." Atau di dalam

lafazhqn ada sesuatu yang dik€h (maksrd, makna.tertentu),

atau ada qarinah (keterangan) yang menunjuldran kepadanln, maka apa

yang meniadi rnaksud, rnakna (konselnrensi) dari lafazh ifu meniadi

tetap. l

PasaL Jika orang ftuan) lrang sakit meninggalkan dua

anak laki-lakd, dan dia fidak mempunyai ahli waris selain

keduan5p, lalu kedr.ranya bersalsi bahura dia (a17ah dari

keduanln, si majikan) telah membebaskan Salim saat sakit

lrang menyebabkann3p meninggal dunia, lalu ada dua orang
lain lagi selain mereka (bukan ahli unris) bersal$i bahwa dia
(si maiikan) telah membebaskan Ghanim saat sakit yang

menyebabkannSTa meninggal dunia, dan masing-masing dari
keduaqn adalah sepertiga dari harta majikan itu dan kedua

anaknya (ahli ularis) fidak membantah (menyangkaD

kesaksian kedrnnla tnng bukan atrli ularis) dan kedua orang
saksi itu adalah orang ynng adil

Dalam kasus tersebut, huhm dalarn lnsus seperti ini sama

seperti hul$m dalam kasr.rs iilo drn sal$i asing (sdain ahli waris) itu

salna.

Hal itu dikarenakan, si rnayrt telah mernbebaskan kedua

hambasahapnya. Tapi, iika drn anak itu (ahli waris) membantah

(meqpngkd) kesakslan dari dua omtrgl asing (bukan ahli waris) dan

b€rkata, nDia (rnayrt) Udak mernbe,baskan Ghanim, dia hanF

mernbebaskan Salim,n rnalo bantahan (penolalran) keduanln (ifrh unris)

atas kesaksian ormg asing (bultan ahli uraris) ihr ditolak, lorena bukt itu

adahh bukfi (sal<si) lnng adil dan menetaplon (sfiatus bebas), sedangkan

buld lainnya meniadakan (status bebas), dan yang
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menetapkan didahulukan atas perkataan yang meniadakan. Selain ifu,

hukum atas apa yang diperlihatkan oleh bukti itu menjadi hukumnya,

ketika ahli waris tidak membantah (menyangkal) kesaksian keduanya

bahwa hambasahaya itu bebas jika waktu penetapan bebasnya lebih

dulu, atau si hambasahaya ifu mendapat undian dan menjadi

hambasahaya ketika wakfu penetapan bebasnya belakangan atau

hambasahaya yang lainnya mendapat undian (dan dia tidak mendapat

undian tersebut).

Adapun kesaksian kedua anaknya (ahli waris mayrt) menetapkan

bahwa semuanya bebas, karena keduanya menetapkan bahwa majikan

hanya membebaskannya, dan merupakan hakn5n untuk bebas. Ini

pendapat Al Qadhi.

Ada juga yrang berpendapat; "Dua pertiganya bebas iika diberi

kepuhrsan hukum bahwa Salim bebas, dan dia adalah sepertiga yang

tetrsisa."

Hal itu dikarenakan seoftmg hambasahaya yang diberi

kesaksikan oleh dua orang asing (bukan ahli waris) sama seperti harta

warisan yang dirampas dan hara warisan yang hilang disebabkan

kematian atau kerusakan, maka sepertiga yang lain (sisarya)bebas, yaitu

sisa dari dua pertiganya Ghanim.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: pendapat yang pertama

lebih shahih, karena yang dianggap adalah keluamya dia dari sepertiga

saat tuanriya meninggal dunia, dan perkataan dua anak laki-laki ifu (ahli

warisnya) saat ayahnya (majikan) meninggal dunia tidak menjadikan

Salim bebas. Dia (Salim) hanya bisa bebas dengan kesaksian (ahli waris)

setelah si majikan meninggal dunia. Hal ifu sama dengan kematiannya

setelah kematian tuannya. Dengan demikian, hal ifu tidak menghalangi

kebebasan orang (hambasahaya) png keluar dari sepertiga harta fuan1n

sebelum fuann1a meninggal dunia.
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Jika dua anak (ahli uraris) itu adalah orang yang fasik dan tidak

membantah kesalsian dari orang asing (bukan ahli waris), maka Salim

bebas, dan kesatsian drra arnk itu tidak mempersernpit (mengganggu)

kebebasannya lantamn kefasikan keduanya, dan kesaksian orang fasik

sama seperti tidak adanya (dianggap tidak ada). Dengan demikian,

perkataan kedua anak tersebut dalam menggugurkan hak yang sudah

tetap berdasarkan bukti yang adil fidak dapat diterima (ditolak). Kedua

anak itu telah menetapkan bahrya hambasahaya 5nng bemama Ghanim

bebas.

Jika wakfu penetapan kebebasannya lebih dulu, rnaka dia bebas.

Atau diadakan undian di antam kedua hambasahaya tersebut, dan jika

dia mendapat undian malo semuanya bebas, seperti Snng telah kami

sebutkan sebelumqp- Jika u,alfu penetapan bebasnya belakangan, atau

undian keluar ba$ yans lairuryra, maka tidak bebas darinSn sedikit pun.

Hal itu dikarenakan iika kedua anak itu adalah otang png adil, maka

sedikit pun tidak ada Snng bebas darinya, terlebih jika kedua anak itu

orang fasik.

' Al Qadhi dan sebagian murid Asy-$af i berkata, "setengah

dariryn bebas dalam sernua keadaannya. Hal ifu dikarenakan dia berhak

unfuk bebas dengan penetapan bebas dari ahli waris fuannya dan

adanya ketetapan bebas bagi lpng lain dengan dasar bukti Sang adil.

Jadi, seakan-akan dia (si rnaiilon) membebaskan dua hambasahayanp.

Dengan dernikian setengah darinlp bebas."

Itu pendapat yang tidak benar, sebab jika majikan mernbebaskan

dua hambasahaya, malo kita akan mernbebaskan salah seorang dari

keduanSn melalui undian, dan karena dia ada dalam keadaan waktu

menrbebaskan hambasahaya, l6ng diperlihatkan oleh bukti itu lebih

dulu. Tidak ada sedikit pun l6ng bebas darinya walaupun buktinya adil,

rnaka apalagi (terlebih) dengan keadaan kedua anak itu 5ang fasik.
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Jika ahli waris asing (bukan ahli waris dari si majikan)

mendustakannya dan berkata, "Si majikan tidak membebaskan Salim,

tapi dia membebaskan Ghanim, maka kedua hambasahaya itu bebas."

Ada juga yang berpendapat bahwa sepertiga dari Salim itu

bebas. Namun, pendapat yang pertama lebih utama (baik).

Pasal: Jika dua orang asing (bul<an ahli waris) yang

adit bersdksi bahwa si maiikan berurasiat untuk

membebaskan Salim, lalu dua anak yang meniadi ahli

warisnya (keduanya adalah orang yang adil) juga bersaksi

bahwa si majikan menarik kembali (meralat) wasiatn;n unfuk

membebaskan Salim, melainkan berwasiat unfuk

membebaskan Ghanim, dan harga keduanya satna, atau

harga Ghanim tebih mahal

Dalam kasus tersebut, kesaksian dua ahli waris ifu diterima dan

karenanya batal (kesaksian dari dua orang saksi ydng bukan ahli waris

itu) bahwa wasiat si majikan beruuasiat unfuk mernbebaskan Salim. Hal

ifu dikarenakan (kesaksian) keduanya tidak mendatangkan manfaat dan

mudhamt unfuk dirinya.

Jika ada yang mengatakan bahwa kedua saksi itu menetapkan

adanya wala' (hak mendapatkan warisan dari hambasahaya yang

dibebaskannyn) dari hambasahaya yang bernama Ghanim untuk diri

mereka berdua, maka menurut kami keduanp menggugurkan

(membatalkan) wala' hambasahaya yang bernama Salim, dan

berdasarkan wala'merupakan sebab adanya hak waris, dan hal ifu tidak

menghalangi diterimanya kesaksian tersebut dengan dalil jika keduanya

bersaksi bahwa si majikan telah membebaskan Ghanim, tanpa ada yang

menentang, maka Ghanim bebas, &n wala:nya adalah bagi keduanya.
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Jika keduanya bersaksi bahwa dia adalah saudara keduanya,

maka kesaksian keduanya diterima dengan tetapnya sebab hak waris

unfuk keduanya, dan diterima kesaksian seseomng bahwa dia

memberikan harta kepada saudaranya sekalipun dia berhak untuk

mau.rarisinya. Jika kedua ahli wa{s ifu adalah otang yang fasik, maka

kesaksian mereka tidak diterima dalam hal memlat wasiat si majikan

unfuk membebaskan hambasahayanya, dan keduanya harus

menetapkan kebebasan ifu unfuk Ghanim. [-alu hambasahya yang

bemama Salim bebas dengan bukti yang adil, sedangkan hamba sahaya

yang bemama Ghanim bebas dargan ketetapan ahli waris yang

menetapkan bahwa majikan hanya berwasiat unfuk membebaskan

Ghanim.

Al Qadhi dan murid-murid Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa dia

hanya bebas dua pertiganya, sebab ketika Salim bebas dengan kesaksian

dua orang asing ftukan ahli waris), maka dia seperti yang dirampas,

maka Ghanim menjadi setengah dari harta peninggalan fuannya, lalu

dua pertigan5n bebas, dan dia adalah sepertiga harta peninggalan

fuannya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: atrli waris menetapkan

bahwa ketka fuannya meninggal dunia dia adalah sepertiga dari harta

peninggalannya, dan si Salim bebas berdasarkan kesaksian keduanln

setelah fuannya meninggal dunia. Jadi, dia menjadi seperti yang

dirampas (mmpasan) setelah tuannya meninggal dunia. Jika dia

dirampas setelah fuann3n meninggal dunia, maka hal ifu tidak

menghalangi kebebasan Ghanim sernuanya. Seperti ifu pula kesaksian

terhadap kebebasannya.

Al Qadhi telah menyebutkan tentang apabila bukti (saksi) 9nng

adil bersaksi bahwa si majikan telah membebaskan hambasahaya yang

bemama Salim saat tuannya sakit dan ahli waris 5nng fasik bersaksi
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bahwa majikan telah membebaskan hambasahaya bemama Ghanim saat

sakitnya dan majikan tidak membebaskan Salim, dan Ghanim bebas

semuanya. Ini sama dengan hal ifu.

Adapun jika harga Ghanim lebih murah dibandingkan harga

Salim, maka ahli waris dituduh berdusta, karena keadaannya yang

menganbalikan hambasahaya yang lebih mahal harganya kepada

stafusnya sebagai hambasahaya. Jadi, kesaksiannya bahwa majikan

telah memlahga, sebagaimana ditolaknya kesaksian bahwa si majikan

telah meralat wasiafurya, maka Salim bebas dan Ghanim pun bebas

semuanya. Atau dua pertiga dari sisanya berdasarkan perbedaan

pendapat yang telah kami sebutkan yaitu apabila saksi itu adalah orang

yang fasiq.

Jika ahli waris tidak bersaksi bahwa majikan meralat wasiatnya

untuk membebaskan hambasahaya yang bemama Salim, tetapi

keduanya bersaksi bahwa majikan telah membebaskan hambasahaya

yang bemama Ghanim, dan dia adalah bukti (saksi) 5nng adil, maka

kedua wasiat ifu berlaku (tetap), baik harganya sama maupun berbeda,

sehingga kedua hambasahaya itu (Salim dan Ghanim) bebas jika

keduanya keluar dari sepertiga harta tuannya, nalnun jika tidak keluar

dari sepertiga harta fuannya maka harus diadakan undian di antara

keduanya, dan hambasahaya yang mendapat undian bebas, dan

sepertiga dari yang lainnya juga bebas, baik salah safu dari dua wasiat

itu lebih dulu atas yang lainnya maupun sarna, sebab yang lebih dulu dan

belakangan mempunyai kedudukan yang sama dalam

Pasal: Jika bukti (salsi) yang adil bersaksi bahwa dia
(majikan) berurasiat memberikan sepertiga dari hartan5p
kepada Zaid, namun saksi lair bersalsi bahwa dia meralat
wasiatnya untuk memberikan sepertiga hartanya kepada
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Zaid, melainkan berwasiat unfuk memberikan sepertiga

hartanyra kepada Amr- Lalu ada saksi ketiga yang bersaksi

bahwa dia meralat wasiatn57a unfuk memberikan sepertiga

hartan3n kepada Amr, melainkan berurasiat unfuk

memberikan sepertiga hartan;n kepada Bakar

Dalam kasus tersebut, setnua kesaksian ifu benar. Wasiatnya ifu

juga berlaku untuk Bakar, baik dua saksi itu ahli waris maupun bukan

ahli waris, karena tidak ada tuduhan dusta pada hak mereka

Kesaksian orang ketiga (bahwa majikan telah meralat salah satu

dari dua wasiabtya untuk memberikan sepertiga hartanya) tidak ada

manfaatnya, karena hal itu sudah tetap berdasarkan bukti (saksi) yang

kedua, bahwa dia meralat wasiatnya unfuk memberikan sepertiga

hartanSn kepada Zaid, dan wasiat ifu merupakan salah satu dari

wasiatnya. Berdasarkan hal itu, wasiat majikan ifu berlaku untuk Amr.

Jika saksi kedua bersaksi bahwa majikan berwasiat memberikan

sepertiga hartanya kepada Amr, dan saksi itu tidak bersaksi bahwa

majikan tidak meralat wasiatrya untuk memberikan sepertiga hartangn

kepada Zaid, lalu saksi yang ketiga bersaksi bahwa majikan meralat

salah safu dari dua wasiahya, dan tidak (menenfukan orang)nya, maka

menurut Al Qadhi, "Kesaksian ifu tidak sah (benar)." Ini pendapat

madzhab Asy-Syaf i. Hal itu dikarenakan keduanya tidak menentukan

omng yang diberi kesaksian olehnya, sama seperti jika keduanya

berkata, nKami bersaksi bahun salah seomng dari kedua orang ini

mernpunyai kewajiban manba3pr seribu kepada orang hi," atau

berkata, 'Omng itu mernpunyai kauajiban mernbagnr seribu kepada

salah seomng dari kedua orang ini," maka sepertiga ifu hanrs dibagikan

kepada tiga orang tersebut.

Abu Bakar berkata, "Menurut pendapat Abu Abdullah, meralat

salah safu dari dua wasiat ifu adalah sah, lalu harus diadakan undian di
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antara keduan5n, dan siapa yang mendapat undian maka wasiakrya

batal.' Ini juga merupakan pendapat Ibnu Abu Musa.

Apabila ralat atas salah satu dari dua wasiat ifu sah tanpa ada

penenfuan orangnya, maka sah pula kesaksian terhadap hal itu, karena

wasiat terhadap sesuatu yang'tidak diketahui (tanpa ada penenfuan

. orangnya) adalah sah, dan demikian juga kesaksian terhadap sesuatu

yang tidak diketahui. Jadi, boleh meralat wasiat tanpa menentukan

oftmgnlE.

Pasal: Jika dua orang bersaksi bahwa si maiikan

berwasiat memberikan sepertiga hartanya kepada Zaid, dan

seorang salsi iuga bersaksi bahwa dia berwasiat memberikan

sepertiga hartanya kepada Amr

Dalam kasus tersebut, keputusan hukum mengenai kasus ini

didasarkan pada bahwa apakah seorang saksi dan sumpah bertentangan

dengan (melawan, menentang) kesalsian dari dua orang saksi?

Jawabannlp ada dua:

Pubma, saksi dan sumpahnya ifu bertentangan dengan

kesaksian dua omng, maka Amr bersumpah disertai dengan saksinya

dan sepertiga harta itu dibagikan kepada keduanya, sebab saksi dan

sumpah adalah hujjah dalam masalah harta, dan hal itu sama dengan

dua saksi.

Kdtn, saksi dan sumpahnya ifu Udak bertentangan dengan

keduanya, sebab dua orang saksi lebih kuat, maka keduanya dikuatkan

(dianggap lebih kua$ atas seorang saksi, dan sumpah (keduanya

mempunlni kedudukan yang kuat dibandingkan seorang saksi dan

sumpahnln). r
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Berdasarkan hal ini, hanya Zaid orang yang mendapat wasiat

sepertiga dari harta tersebut. Wasiat untuk memberikan sepertiga harta

kepada Amr tergantung pada sikap ahli waris (tuannya).

Jika seseorang bersaksi bahwa si majikan meralat wasiatnya

untuk memberikan sepertiga hartarrya kepada Zaid, melainkan berwasiat

memberikan sepertiga hartanya kepada Arnr, maka tidak ada

pertentangan di antara kedua wasiattya, sehingga Amr harus

bersumpah dengan saksinya, dan wasiat ifu berlaku (tetap, jatuh)kepada

Amr.

Perbedaan di antara dua masalah ini adalah: bahwa pada

masalah yang pertama, kedua bukti itu berhadapan (bertentangan),

maka kami mendahulukan 5nng paling kuat di antara keduanya.

Sedangkan pada masalah yang kedua, kdua bukti itu tidak saling

berhadapan, dan ralat dari si majikan itu yang tetap (berlaku), dan ralat

ifu tetap dengan seorang saksi dan sumpahnya, karena Srang dimaksud

dengannya adalah harta. Ini pendapat Asy-Syafi'i.

1938. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika ada

sebuah rumah ditempati oleh seseoftlng, lalu ada seseorang

yang mengaku bahwa rumah ifu miliknya, lalu oftmg yang

menempati rumah ifu mengklaim bahwa rumah ifu milik
oftmg lain, dan orang yang dimaksud oleh si pengklaim ini
memang ada, maka dia menjadi salah seorang dari pihak

yang bersengketa tentang rumah tersebut. Namun iika orang

itu tidak ada dan si pengklaim memiliki bukti bahwa rumah

ifu miliknya, maka dia diberi keputusan hukum bahwa

klaimn5Ta benar dan diterima. Orang lnng tidak ada itu
(pihak ketiga) menjadi salah seorang dari pihak yang

bersengketa ketika dia ada."
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Penjelasan:

Apabila seseoftrng mengaku (mengklaim) sebuah rumah yang

ditempati oleh orang lain, lalu orang yang menempati rumah ifu berkata,

"Rumah ifu bukan milikku, melainkan milik fulan.' Jika omng yang

ditetapkan (bahua rumah ifu miliknya) memang benar ada, maka dia

harus ditanlp tentang hal ifu, dan jika dia membenarkannya maka dia

menjadi salah seorang dari pihak yang bersengketa tentang rumah

tersebut.

Dialah q.r,itik rumah ifu, karena orang Sang menernpati rumah

ifu telah mengaku bahwa dia hanla menempatinya dan bukan

mernilikinSa.

Pengakrnn seseorang terhadap rumah yang ditempatinln adalah

pengalnran SnnS sah (benar), maka dia (omng 3ang ditetapkan sebagai

pemilik rumah oleh omng yang menempati rumah) menjadi lawan

(musuh) bagi orang png mengklaim bahwa rurnah ifu miliknya.

Apabila si pengklaim merniliki bukti atas (klaim)nya,

rnaka l':laimnp itu benar dan ditqima. Tapi, lika dia tidak menrilikf

bukfi, rnalo yang dihukumi benar dan diterima adalah

perkataan orang png diklaim, yang disertai dengan sumpahnya 
i

Jil€ si berkata, "Suruh orang yang menetapkan (yang

menernpati rumah) untuk bersumpah kepadaku bahwa dia fidak

mengetahui bahwa rurnah ifu milikku," maka dia harus bersumpa,h,

sebab iika dia menetapkan rumah itu untuknya (pihak ketiga) setelah dia

mengakuinSTa, rnaka dia harus memba5nr harga rumah ifu. Sebagaimana

jika dia berkata, "Barang ini milik 7aid.'Kernudian dia berkata, "Bamng

itu milik Amr,n rnaka bamng ifu harus diserahkan kepada Zaid, dan dia

harus memba5nr harga barang itu kepada Amr. Omng yang harus

mernbaSnr harga barang itu, pn$ disertai adanya penetapan, harus
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Jika omng yang ditetapkan sebagai pernilik rumah itu

membantah penetapan dari orang yang menernpati rumah itu dan

berkata, "Rumah ifu bukan milikku, tapi milik omng yang mengaku

(mengklaim)," maka perkataannSn benar dan diterirra, sekalipun dia

tidak berkata, uRumah itu milik peggklaim,u tapi han3n b€rkata, "Rumah

itu bukan milikku.'i

Jika omrrg yang mengklaim ifu mernpunlni bukfi, maka dia

dihulilmi sebagai pernilik rumah tersebut. Namun jika dia tidak

mempunyni bukti atas klaimnln, maka ada dua pendapat (solusi):

Pqhma, rumah ifu disemhl.,an kepgda oftIng yang mengklaim,

karena dia mengklaim rumah ifu miliksun dan fdak ada lang
menentangnla. Juga karena jika orang lrang menernpati imah ifu
mengklaim rurnah ihr milikn5n, kemudian dia meralat pengakuannya

(membatalkan) klaimnya, maka perkataannya b€nar dan diterima,

terlebih jika tidak ada pangaktnn terhadap rurnah itu.

Kdua, rumah ifu tidak diserahkan , sebab hak

kepernilikan terhadap rurnah itu belum tetap. Omng Spng mengklaim

juga tidak menernpati rurnah ifu dan tidak mernpunpi buld, sedangkan

orang Snng menernpati rurnah ifu mengaku bahwa rurnah ifu bukan

miliknya. Dengan dernikian, Irnam (hakim) lnrus mengambil dan

menjaga rumah itu untuk diserahkan kepada pernititmsa. Ini pendapat

(solusi) png disebutkan oleh Al Qadhi.

Pendapat yang pertarna a{alah pendapat yang paling baik,

berdasarkan dalil 1ang telah kami sebutkan.

Murid-murid Asfsyafi'i mernpunlni tiga .pendapat; dua

pendapat sama dengan pendapat png disebutkan oleh Al Qadhi, dan

pendapat Sang ketiga adalah: orang lpng mengkhim harus bersumpah

bahwa rumah ifu miliknp, lalu rumah itu dise,rahkan kepadanya.
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Dalil kami dalam masalah ini adalah: pendapat seperti ifu
menjadi keluar (fidak ada), berdasarkan pendapat 5nng mengatakan

menolak sumpah apabila orang 5nng diklaim mundur (menarik kernbali

pemyataannp). I alu jika orang yang ditetapkan rumah itu untuknya

berkata, "Rumah itu untuk pihak ketiga,n maka pihak png bersengketa

pindah kepadan5n (dia dUadikan musuh, pihak png bersengketa), dan

dia menernpati (mamkili) orang yang menernpati rumah tersebut. Hal

itu dikarenakan orang yang menernpati rumah ifu menetapkan bahwa

dialah penrilik rumah itu secara hukum.

Adapun jika omng 1Bng diklaim menetapkan kepenrilikan rurnah

itu untuk orcng 3nng tidak diketahui, maka dikatalon kepadanln, "lni

bukan jawaban."

Jika Anda menetapkan kepemilikan rurnah ifu kepada orang

yang diketahui, maka menjadikan engkau sebagai oftmg yang menarik

kembali penetapan ifu, dan kami memutuskan (huln.rm) kepadamu.

Jika dia bersikeras, maka diberi keputusan hukum

dengan penarikan kembali (mla$ dari penetapan tersebut.

Jika dia menetapkan kepanilikan rumah itu kepada omng yang

tidak ada, atau kepada ortmg yang bukan mukallaftertenfu, seperti anak

lakilaki dan orang gila, maka klaim itu (ditujukan) kepadanyra.

Jika orang yang mengklaim tern5rata tidak mernpunyai bukti,

maka dia tidak berhak sebagai pemilik rumah ifu, karena o*r,g y;g
hadir mengaku rumah ifu bukan miliknp, dan orang Snng tidah hadir

(ada) tidak diberi keputusan sebagai pemilik rurnah itu semata-mata

karena adanya pengakuan.

Hal itu (perkara itu) berhenti hingga orang 5nng tidak hadir

datang dan orang lpng bukan mukallaf menpdi mukallaf, maka

perselisihan itu (dia menjadi berselisif,, bersengketa) dengannSn.
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Jika orang yang mengklaim berkata, "Bersumpahlah kalian

unfukku kepada orang yang diklaim," maka kami akan mengambil

sumpahnya (menyuruhnyra bersumpah), sebagaimana yang telah kami

sampaikan sebelumnya. Kemudian jika dia menetapkan bahwa rumah

itu milik orang yang mengklaim, mqka rumah itu tidak boleh disemhkan

kepadanya, karena dia sudah mengaku bahwa rurnah itu bukan miliknya

dan dia harus membayar harga rumah ifu, sebab dia telah

menghilangkan kepernilikan rurnah itu darinya dengan penetapan

kepernilikan **+ itu kepada omng lain.

Jika orang yang mengklaim memiliki bukfi, maka hakim harus

mendengar bukti (saksi) itu dan memutuskan perkara (hukum) dengan

bukfi tersebut, dan oftmg yang fidak hadir menjadi pihak yang

bersengketa dengannya ketika omng yang tidak ada itu ada- Dia

mernpunyai hak untuk mencela (menolak) bukti omng yang mengklaim

dan memberikan bukti yang menunjukkan perpindahan kepemilikan dari

orang yang mengklaim kepadanya.

Jika dia menrberikan bukti bahun rumah itu miliknya, maka

apakah dia dib€rikan keputusan berdasarkan bukfi itu? Ada dua

pendapat: MalrsudnSra adalah berdasarkan pendapdt yang

mendahulukan bukti orang yang menernpati rumah ifu atau bukti omng

5nng tidak menempati rumah itu.

Jika kita berkata, 'Bukt orang yang tidak menempati rumah ihr

harus didahululGn,n lalu oftmg yang tidak ada itu mernberikan bukti

lpng memperlihatkan (memberi kesaksian) bahwa mrnah itu milikn5n,

atau salah sebab dari sebab-sebab kepenrilikan, maka apakah bukti

(saksi) ifu hanrs didengar dan diputuskan berdasarkan bukti tersebut,

maka ada dua pendapat.

Jil<a buld orang yang menetapkan bahwa rurnah itu milik orcmg

1nng tidak ada, menuniukkan bahwa rumah ifu milik omng yang tidak
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ada, rnaka apakah hakim harus mendengar bukfi ifu dan fidak

memufuskan hukum berdasarkan bukti tersebut?

Hakim harus mendengar bukti ifu karena ada manfaat png
diperoleh dari bukti itu, yaitu hilangnya tuduhan dari omng png ada dan

batalrya sumpah darinya apabila dia mengklaim dan berkata kepadanya,

"Anda mengetahui bahwa rumah ifu milikku,' dan keputusan hukum

terhadap hal itu menjadi tidak ada.

Apabila kami mengatakan bahwa bukti orang gang menernpati

rumah ifu didahulukan dan ada perselisihan bagi omng yrang dititipi

kefika titipan itu dirampas, dan karena itu adalah buld lnng
didengarkan, maka dengan bukti ifulah dia diberi keputusan hukum.

Seperti bukti orang lnng mengklaim ketika bukt 1nng lain fidak

menentangnga.

Jika omng yang menempati rumah ifu mengklaim bahwa

(rumah, titipan) ifu ada padanya karena (melalui akad) sev,ra atau

pinjarnan, dan dia memberikan bukti Fng menr.mjukkan bahwa rumah

itu milik otang grang tidak ada, maka dengan buld itu dia fidak diberi

keputr.rsan bahwa rumah ifu milik oftmg yang tidak ada karena dua hal

(alasan):

Puhnn, tetapnya se\rra dan piniarrnn berdampak kepada

kepemilikan orang yang menyerr,rakan dan tidak mungkin*tetap

kepernilikan ifu bagi orang yang menyeuakan. Berdasarkan bukti itu,

akad ser,ua Snng berdampak kepadan5ra menlrdi tidak tetap.

Kdua, bukH dari orang yang tidak menempati rumah itu
didahulukan atas bukti omng lnng menempati rurnah ifu, dan kepufusan

hukum dengan bukfi ifu menjadi tidak ada berdasarkan riwapt yang

menjelaskan tentang mendahulukan bukti omng yang menempati rumah

dan keberadaan oftmg yang hadir, yang mempunlni hak di dalairnnya.
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Jadi, menurut satu pendapat, dia diberi kepufusan hukum

o""t*::l"t1r*n 
yang menetapkan rumah itu milik orang rain,

pulang, lalu dia mengaku bahwa rumah itu miliknya, maka

pengakuannln itu tidak boleh did8ngar, karena dia telah menetapkan

bahwa rumah itu bukan miliknya.

Hukum pada omng yang bukan mtukallafsama seperti hukum

pada orang yang tidak hadir, sebagaimana telah kami sebutkan.

Pasal: Apabila orang yang mengklaim meminta agar
(seseorang) mencatat apa lpng terjadi (proses sidang)

Dalam kasus tersebut, permintaan itu harus dipenuhi

(dikabulkan). Misalnya dicatat: telah hadir (sidang ini) dihadiri oleh hakim

fulan bin fulan al fulani, hakim Abdullah Al Imam fulan bin fulan al

fulani, atau wakilnya fulan bin fulan al fulani jika dia adalah hakm

pengganti, fulan bin fulan al fulani dan dia mernbawa serta fulan bin

fulan al fulani, lalu dia mengklaim sebuah rumah yang dia tempati dan

menenfukannga, serta menyebutkart batasan-batasannya dan sifafurya.

[^alu orang yang diklaim mengaku bahwa rumah yang

diklaimnya itu rnilik si fulan bin fulan al fulani dan fulan bin fulan al

fulani.

[.alu keduanya bersaksi di sisinya (di hadapan hakim) untuk

orang yang mengklaim atas klaimnya, dan hakim mengetahui keadilan

keduanya ynng menghanrskannln menerima kesaksian keduanya. Atau

dia bersaksi di hadapan hakim dengan keadilan keduanya, si fuian dan si

fulan, lalu hakim menerima kesaksian dari keduanya, lalu dengan

kesaksian ifu hakim memutuskan perkara kepada yang tidak hadir dan

menjadikan masing-masing orang yang mempun!,ai argumentasi atas

Al Mughni - l13fl



argumentasinya. Kemudian jika orang yang tidak hadir telah datang, tapi

Udak membawa (memberikan) argumentasi, maka dia harus

menambahkan, "Si fulan, orang yang tidak hadir, Snng ditetapkan

sebagai pemilik rumah itu telah datang, tapi dia tidak mernberikan

argumentasi yang menolak klaim orang yang mengklaim." Jika pada

saat kedatangannya dia menrberikan bukfi, rnaka dia harus

menambahkan, "Dia memberikan bukfi,u dan bukfi orang yang

mengklaim didahulukan atas buktinya, karena buld itu adalah bukti dari

orang Snng tidak menempati rumah tersebut.

Pasal: Apabila ada orang mengaku bahwa 3yahnya
telah meninggal dunia, dan dia (si mayit) meninggalkannya
(orang !/ang mengaku bahwa afhnln meninggal dunia) dan
seor.rng saudara laki-laki yang fidak ada (tidak diketahui
keadaannya), fidak ada ahli waris dari mayit ifu selain kedua
orang ifu, dan dia (si mayrt) juga meninggalkan sebuah

rumah lpng ditempati orang ifu, lalu orang yang menempati
rumah itu menolak bahwa rumah itu milikqn (si mayit) dan
orang yang mengklaim ifu memberikan bukE atas klaimnla
tersebut

Dalam kasus tersebut, rumah itu ditetapkan sebagai milik si

mayit, dan rurnah ifu diambil dari orang yang menempati rumah

tersebut. lalu setengah dari rumah itu diserahkan kepada omng yang

mengklaim, dan setengah lagl (lrang ada pada orang png dipercap

olehn1;a) untuk oftmg yang Udak diketahui identitasn3n itu, (dia)

menyarakan setengah dari rumah itu kepadaqn. Dernikian pula jika

sesuatu 1nng diklaim ifu termasuk sestratu png bisa dipindahkan. Ini

merupqkan pendapat AsySyafi'i. 
L

t1
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Menurut Abu Hanifah, "Jika sesuatu yang diklaim itu bukan

merupakan sesuatu yang bisa dipindahkan atau sesuatu yang bisa dilaga

dan tidak dikhawatirkan rusak, maka bagian orang yang tidak diketahui

identitasnya itu tidak boleh dicabut dari tangan orang yang diklaim,

sebab orang yang tidak ada atau yafg mewakilinya tidak mengklaimnya,

maka sesuatu itu tidak boleh dicabut dari tanqan omng yang sesuatu itu

ada padanya. Hal itu samq seperti jika salah seorang dari orang yang

berserikat mengklaim sebuah rumah yang dimiliki bersama-sama oleh

dirinya dan orang asing, maka setengahnya dari rumah ifu diserahkan

kepada orang yang mengklaim dan setengahnya lagi yang merupakan

bagian dari orang yang tidak ada (tidak diketahui keberadaannya) tidak

boleh dicabut. Masalah ini pun sama dengan kasus seperti ifu.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: rumah itu merupakan harta

peninggalan mayit yang tetap berdasarkan bukti, maka bagian setengah

milik orang yang tidak ada (tidak diketahui keberadaannya) harus

dicabut, sebagaimana halnya sesuatu yang bisa dipindahkan dan

sebagaimana halnya jika saudaranya masih keril atau gila, dan karena

pada apa yang dikatakannya ada mudharat, yang adakalanya orang

yang tidak ada (tidak diketahui keberadaannya) fidak bisa memberikan

bukti dan aglakalannya dua saksi itu meninggal dunia atau tidak diketahui

keberadaannya, atau keadilan kedua saksi ifu hilang (keiuanya bukan

saksi yang adil), dan hakim disingkirkan, sehingga apa yang menjadi

haknya hilang maka apa yang menjadi bagian dari omng yang tidak ada

atau tidak diketahui kebemdaannya harus dijaga dengan cara

mencabufuiya, seperti sesuafu yang bisa dipindahkan. Omng asing yang

berserikat itu berbeda secara global dan rinci. Adapun s@ara global,

sesuafu yang bisa dipindahkan, maka dicabut bagian orang yang

berserikat dengannya di dalam waris dan bagian oremg gnng asing yang

berserikat denganhrya fidak dicabut.
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Sedangkan secara rinci bahwa bukfi itu, 5rang dengannya hak

rnaylt menjadi tetap, dengan dalil utang-utangnya dilunasi dan wasiahrya

dilaksanakan, dan karena saudara yang berserikat dengannya pada apa

yang dia telah ambil ketika (apabila) sulit baginya untuk mengambil

slsanlla.

Jika utang ifu ada'dalam tanggungan ses@mng, rnaka apakah

hakim hanrs menahan bagian orang y6ng tidak ada (tidak'diketahui

keberadaannya) itu?

Jawabannya ada dua kemungkinan: . ' 
"

Pqtarna Hakim harus menahan bagiannyn,iseperti menahan

barang.

Kdua Hakim fidak boleh menahannln, sebab apabila

bagiann5p ifu ada pada tanggungan orerng lnng menanggungnya, maka

itu lebih hati-hati daripada amanat yang ada di tangan orang'lnng

dipercaln, karena kerusakannya fidak dfamin atasn5p kefika dia

Jawaban (pendapat) yang pertama lebih baik, sebab bagian itu

ada di dalam tanggungannya. Ada kemungkinan pula mengalami

kenrsakan disebabkan banglaut (yang udak mampu memberi nafkah),

kematian, hakim yang dipecat, dan tidak adanya buk6. Apabila hal ini

tetap, dan kami membayar (menyerahkan) setengah dari rumah atau

utang kepada oftmg png hadir, maka kami fidak menunfutrln dengan

jaminan, sebab kami menyerahkan (mernbapr)n3n berdasarkan

perkataan para saksi, dan menuntut mereka dengan iaminan adalah

celaan atas mereka

Para sahabat kami mengatakan bahwa sama saja apakah dua

orang saksi adalah otang yang berpengalatnan atau bukan omng yang

berpengalaman.
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Ada kemungkinan kesaksian keduanya tidak diterima dalam

meniadakan ahli waris yang tain sehingga keduanSn adalah saksi yang

berpengalaman, sebab orang (saksi) yang bukan orang berpengetahuan,

ketidaktahuarr terhadap ahli waris bukan merupakan dalil atas tidak ada

dan tidak cukupnya pengetahuan dau pengalamannya. Ini nierupakan

pendapat AsySyafi'i. Jadi, berdasarkan hal ini, rumah itu menjadi

diwakafkan, dan setengah dari rumah itu tidak disemhkan kepada orang

yang hadir sampai hakim menanyakan dan membuka (memperlihatkan)

tempat-tempat yang diinjaknya (dila,vatinya) dan memerintahkan

seseorang unhrk bersenr, "Sesungguhnya si fulan telah meninggaldunia,

dan jika dia mempunyai ahli waris maka hendaklah dia datang." Apabila

dia yakin bahwa dialah ahli warisnya, maka dia akan muncul (datang)

dan rirenyerahkan seterrgahnya kepada yang hadir. L-alu timbul

pertanyaan, "Apakah hakim harus meminta jaminan darinya?"

Jawabannya ada dua kemungkinan.

Seperti itulah hukum apabila dua orang saksi itu adalah omng

yang berpengalaman, akan tetapi keduanya tidak berkata, ulGmi fidak

mengetahui ada ahli waris selain dia."

Jika bersama'anak itu ada dzawil furudh (orang-orang yang

berhak mendapat warisan), maka berdasarkan pendapat madzhab,

bagiannya diberikan secara ufuh. Sedangkan berdasarkan takhrij int,

harus diberikan kepada yang diyakini.

Jika dia mempunyai iski, maka ishinya diberi seperempat dari

seperdelapan, karena dia (suami) dibolehkan mempunyai ernpat isfui.

Jika dia mempunyai nenek, dan kematian ibunya belum jelas,

maka dia tidak diberi apa pun. Namun jika kernatiannya sudah jelas,

maka dia diberi sepertiga dari seperenam, karena dia dibolehkan

memiliki tiga nenek, dan ashabahtidak diberi apa pun.
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Jika ahli waris itu adalah saudara laki-laki, maka dia tidak diberi

apa pun, karena dibolehkan bagi mayit mempunyai ahli waris yang

menghalanginya.

'Jika ahli waris mempunyai ibu, maka ibu diberi seperenam

suara aul, dan seorang perempuan mendapat seperempat dari

seperdelapan s@ara aul, dan mendapat seperernpat secam aul, karena

ifu yang dilakini, karena masalah menjadi aul dengan adanya suami.

Misaln5ra, dia meninggalkan dua aynh, dua anak, dan suami, lalu apabila

hakim mernbuka, maka dia harus memberikan bagian kepada suami ifu

dan menyernpumakan bagian kepada dawil furudh.

Pasal: Apabila ada sebuah rumah yang diperebutkan
dan rumah ifu ditempati oleh salah seorang dari dua orang
yang berselisih, lalu orang yang mengklaim rumah ifu
memberikan buld atas klaimnya yang menuniukkan bahwa
pada waktu yang lalu rumah ifu milikn3n, atau sejak safu

bulan lpng lalu rumah itu miliknya

Dalam kasus tersebut, apakah bukti (saksi) itu harus didengar

dan diberi keputusan hukum dengannya? Ada dm jawaban:

Pahna, Kesalrsiannya harus didengarkan, dan dengan

kesaksiannya dia diberi keputusan hukum bahwa dia pernilik rumah itu,

karena salsi menetapkan kepernilikan rumah pada waktu png telah lalu

(kemarin atau satu bulan yang lalu); dan apabila hal ifu telah tetap, maka

dicari kelangsungannya sehingga diketahui hilangnya kepemilikannya

terhadap rurnah itu.

Kdua, kesaksiannya tidak perlu didengarkan.
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. Menurut Al Qadhi, pendapat kedualah yang benar, karena klaim

tidak didengarkan selama pengklaim tidak mengklaim kepemilikan pada

masa sekarang.

Oleh karena itu, bukti atau saksi atas apa yang tidak dia klaim

tidak perlu didengarkan. Tetapi, ifu dia menggabungkan penjelasan

sebab kepernilikan tangan kedua dan pengetahuan terhadap

pelanggarannya kepada kesaksian keduanya, lalu keduanya berkata,

uKami bersaksi bahwa rumah itu miliknya pada waktu kemarin," lalu dia

merampas rumah itu darinya, atau mencufuya, atau hilang darinya dan

dia mengambilnya, dan sebagainya, m.aka kesaksian orang yang bersaksi

itu harus didengar dan dengannya dia diberi keputusan hukum, karena

apabila bukti atau saksi itu tidak menjelaskan sebab, maka tangan (orang

lrang menempati rumah itu, rumah yang ditempatinya) adalah dalilyang

menunjukkan kepernilikan dan tidak meniadakan antara yang

diperlihatkan oleh bukti itu dan dalil tangan (orang yang menempati

rumah itu), karena boleh jadi kernarin rumah ifu memang miliknya,

namun kemudian rumah ifu berpindah kepada orang yang menempati

rumah itu. Jadi, apabila taap bahwa sebab tangan (kepemilikan,

ditempatinya rumah itu) ifu adalah permusuhan, maka hal ifu keluar dari

keadaannya sebagai dalil, maka harus diberi keputusan hukum dengan

kelangsungan kepemilikan terdahulu.

Jika orang yang diklaim itu menetapkan bahwa rumah itu adalah

rumah pengklaim pada wakfu kemarin, atau pada waktu yang telah lalu,

maka penetapannya harus didengarkan dan diberi kepufusan hukum

menurut pendapat yang shahih.

Hal itu dikarenakan pada waktu itu dia membutuhkan penjelasan

sebab perpindahannya (berpindahnya kepernilikan rumah itu)

kepadanya, maka dia menjadi pengklaim dan memerlukan bukti. Dia

mernisahkan (mernbendakan) bukfi (bukfi itu berbeda) dari dua sisi:
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Pertama: Bukti merupakan bukti yang paling kuat, karena bukti

ifu merupakan kesaksian dari seseorang atas dirinya, d* dengannya

perselisihan akan hilang, yang berbeda dengan bukti tersebut.

oleh karena itu, harus didengarkan pada Snng fidak diketahui

dan diberi keputusan hukum, berteda dengan bukfi.

Kdua Bukfi itu tidak hanrs didengarkan kecuali atas apa Sang

dfiaimnya. Dan klaim keadaannya harus dikaitkan kepada keadaan dan

penetapan hams lebih dulu didengarkan. Dan jika saksi itu menunjukkan

bahwa rumah itu ada padanla (ia ternpati) kernarin maka di dalam

mendengarkannya ada dua pendapat.

Jika oftrng 1nng diklaim menetapkan hal itu, rnaka menuntt

pendapat yarry shahih buld itu haars didengar dan dengannSn dia hanrs

diberi kepufusan hukum, berdasarkan apa lnng telah kami sebutkan.

PasaL Jika dia (seseorang) mengklaim seorang

hambasahaya perempuan sebagai miliknya, lalu dia

memberikan bukli atas klaimnya ifu, dan but<fi ifu
menunjukkan bahwa dia adalah anak perempuan dari

hambasaha3Ta peremprnnnya. Atau, dia mengklaim buah

tertentu, dan bukti lpng dimilikinya menr.rnjukkan bahwa

buah itu berasal dari pohonnlp

Dalam kasus tersebut, dia tidak diberi keputusan hukum sebagai

pemilik buah itu, sebab boleh jadi hambasahaya itu melahirkan anak

perempuan ifu sebelum mernilikinya, dan bisa jadi pohon ifu berbuah

sebelum pohon itu dimiliki olehnya.

Jika bukfi (saksi) itu mengatakan bahwa hambasahaya itu

melahirkan anak perempuan saat dia sudah menjadi miliknSa, atau
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pohon itu berbuah saat pohon ifu sudah menjadi miliknya, maka dengan

bukti itu dia diberi kepufusan hukum bahwa anak perernpuan itu atau

anak dari hambasahaya perempuannya atau buah itu adalah buahnya,

karena bukti itu menunjukkan (memberi kesaksian) bahwa buah tumbuh

dari pohonnya yang sudah menjadi miliknya, dan buah yang tumbuh

dari pohonnya yang sudah menjadi miliknya adalah miliknya selama

tidak ada sebab yang mernindahkannya darinya.

Jika ada yang berkata, "Kalian telah mengatakan bahwa

kesaksiann5ra tidak diterima disebabkan kepemilikan terdahulu, menurut

pendapdt yang shahih, dan kesaksian ini disebabkan kepemilikan

terdahulu," maka jawaban kami yaifu, "Perbedaan di keduanya, menumt

ukuran penyerahan, bahwa pada asalnya tumbuhnya (buah) itu

mengikuti kepemilikan, maka penetapan bahwa buah itu miliknya pada

masa yang telah lalu dengan berdasarkan pada mengikuti kepemilikan

itu, dan ifu sama seperti jika dia mengatakan, "Aku telah memilikinya

sejak satu tahun yang lalu," dia mernberi kesaksian terhadap hal itu, dan

karena kepemilikannya itu tetap pada masa yang lalu mengikuti

keadaannya dan tumbuhnya buah pada pohonnya itu adalah terjadi di

waktu yang telah lalu, dan karena bukti (saksi) di sini memberi kesaksian

(memperlihatkan) sebab kepemilikan, lnitu kelahiran hambasahaya

perempuannya atau adanya hambasahaya perempuan ifu di dalam

kepemilikannya, maka dengan hal itu kesaksiannya menjadi kuat.

Oleh karena itu, jika dia bersaksi terhadap sebab di masa yang

lalu, lalu dia berkata, "Dia meminjamkan seribu kepadanya, atau dia

menjualnya," maka kepernilikan ifu menjadi tetap sekalipun dia tidak

menyebutkannya, terlebih (apalagi) jika dia menyebutkannya.

Jika bukti (saksi) memberikan kesaksian bahwa benang tenun ini

berasal dari pohon kapasnya, dan tepung ini bemsal dari gandumnya,

atau burung ini berasal dari telur yang dimilikinya, maka dia diberi
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keputusan hukum (bahwa semua itu miliknya) sekalipun fidak

disandarkan kepada kepemilikannya, karena benang tenun ifu adalah

kapas. Dia hanya berubah sifahrya dan tepung itu adalah bagian dari

gandum itu yang sudah pecah (berserakan), dan burung itu adalah

bagian dari telur yang telah berubah. Seakan-akan bukfi itu berkata, I'lni

benang tenunnSn, tepungnya, dan burungnya." Tapi, anak dan buah

tidak demikian adanya, karena keduanya bukan ibu dan pohon.

Jika keduaqa bersaksi bahwa telur ini berasal dari burungnya,

maka dia tidak diberi keputusan hukum sampai keduanya mengatakan

dia menelurkannSn saat burung ifu ada di dalam kepemilikannya, kar.ena

telur itu bukan burung, melainkan hanlra perkembangan (buah) darinya,

maka dia sama seperti anak.

Pendapat AsfSSnfi'i dalam sernua pernbahasan ini sebagaimana

yang telah kami sebutkan.

Pasal: Apabila ada empat buah rumah ditempati oleh
Zaid, lalu Umar mengklaim rumah ifu dan dia memberikan

bukE bahura dia telah membelinSra dari Khalid dengan harga

tertenfu dan membaSnrkannya secaftr tunai kepadan3p, atau

Khalid menghibahkan rumah ittr kepadanya

Dalam kasus tersebut, buktinya itu fidak diterima sampai dia

mernberi kesaksian bahwa Khalid telah menjual rurnah itu kepadanya,

atau memberilGn rumah itu kepadanya saat dia menjadi pemiliknya,

atau dia mernberikan kesaksian bahwa rurnah itu adalah rurnah Amr

Snng dia beli dari Khalid, atau dia mernberikan kesaksian bahura dia

menjual rumah, atau mernberikan rumah itu kepadanya dan

menyemhkan rurnah itu kepadangra

Bukti itu tidak boleh didengi;kan semata-mata karena pembelian

dan pernberian, karena seseorang terkadang meniual dan memberikan
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sesuatu yang tidak dimilikinya, maka dengan hal ifu kesaksiannya tidak

boleh diterima.

Jika dia menggabungkan kesaksian bahwa rumah itu milik

penjual kepada hal itu, atau mereka bersaksi bahwa rumah itu milik

pembeli, atau mereka bersaksi batrwa rumah itu sudah diserahkan,

berarti mereka telah bersalsi bahwa orang lrang menernpati rumah itu

adalah pernilik rumah itu, mereka bersaksi bahwa rumah itu adalah milik

omng yang mengklaim, atau bagi orang yang menjualnya, maka yang

jelas adalah bahwa rumah itu adalirh miliL-ln, karena dengan dia

menempati rumah ifu, maka hal itu menunjukkan atas kepemilikan.

Ini pendapat AsySyafi'i, kami menerimanSn, dan ifu adalah

kesaksian terhadap kepemilikan yang telah lalu, karena bukti itu
memberi kesaksian kepemilikan yang disertai dengan sebab. Jelasnya,

hal ifu tenrs-menenrs, berbeda dengan apabila dia fidak menyebutkan

sebabnya.

Pasal: Jilra ada pada seorang anak kecil yang belum

mengerti, lalu dia anak ifu adalah hambasahayanya

Dalam kasus tersebut, pengakuannya diterima dan tidak boleh

ada penghalang (llang menghalangi) antam diriryra dengan anak itu,

karena tangan (kekuasaan orang) itu menunjuklon kepemilikan, dan

selama anak ifu belum bisa mengungkapkan siapa diringn, maka dia

sama seperti heunn temak dan barang, kecuali diketahui bahwa sebab

anak ifu ada padanya adalah bukan kepernilikan, seperti dia

menemukan (binatang atau barahg), maka pengakuannya bahwa anak

itu adalah hambasahagrangn tidak boleh dit€rima, karena orang (anak)

yang ditemukan dihukumi sebagai oftmg 5nng bebas.
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Adapun yang lainnya, maka diternukan adanya dalil kepemilikan

tanpa ada Snng menentang, maka dia diberi kepufusan hukum bahwa

dia adalah hambasahayan3n.

Apabila dia sudah baligh dan mengaku bahua dirinya orang
yang 'babas, maka pengakuannln itu fidak boleh diterirna, karena

sebelum deunsa dia dihukumi sebagai hambasahaya.

Jika dia mengaku bahwa anak itu miliknp, tetapi biasa

mengafur dan'mengendalikannSn dengan menjadikann5n sebagai

pelayan dan yang lainn5a, maka dia sama seperti jika dia mengaku

bahr,rn dia adalah hambasahayanya dan dia diberi keputusan hukum

bahwa dia adalah hambasaha5nngra, sebab tangan (kekuasaan,

pengasuhann5n terhadap anak ifu) adalah dalil (yang menunjukkan)

adanp kepernilikan

Jika orang asing mengaku bahwa anak itu adalah keturunannla,

maka pengakuannp tidak boleh diterirna, karena dalam pengakuan itu

ada kemudhamtan atas diri fuann1n, sebab dalam warisan nasab

didahulukan atas umla'.

Jika dia memperlihatkan bukti kenasabannla (bahwa anak itu

ketunrnannya), maka nasabnya tetap (anak ifu adalah keturunannya),

dan kepemililon ifu tidak hilang darin3n, karena boleh jadi anaknya

adalah hambasahayanya dengan menikahi ibun5a, atau anak ifu sejak

kecil ditawan kemudian a5nhnya masuk Islam, hanln saja (kecuali)

a5nhn5ra itu orang Amb, maka anaknp fidak boleh dUadikan

hambasahaya menurut sebuah riwalnt.

Itu pendapat lama AqrSSnfi'i.

Jika dia mernberikan buhi bahwa anak ifu adalah anak dari

seorcng perernpuan yang bebas, maka dia adalah anak 5nng bebas,

karena anak dari perempuan yungL"b* tdak akan ada kecuali anak ifu

adalah oftmg png bebas.
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Jika anak ifu adalah mumaStyiz yang bisa mengungkapkan siapa

dirinya, lalu orang yang mengurus anak itu mengaku bahwa anak itu

hambasahayanya, dan tidak diketahui mana yang lebih dulu, apakah

anak itu sudah ada padanya sebelum dia mumairyiz, atau anak ifu sudah

ada padanya setelah dia mumafi? hanya saja anak itu ada dalam

pengurusannya dan keduanya berselisih.

Dalam kasus seperti ini, ada dua sisi (pendapat):

Pertama Kepemilikan atasnya tidak tetap, karena yang

menganggap dirinya sebagai anak kefurunan oftmg Arab dan mengaku

bahwa dia orang yang bebas, yang sama dengan orang yang sudah

baligh.

Kedua: Kepernilikan atas anak ifu tetap, karena dia adalah anak

kecil yang mengaku bahwa dia adalah miliknya dan anak itu ada dalam

pengurusannya. Hal itu sama dengan anak kecil (bayt).

Aclapun anak yang sudah baligh, apabila seseorang mengaku

bahwa dia adalah hambasahayanya, lalu anak itu menolak pengakuan

orang ifu, maka anak itu tidak taap sebagai hambasahaya kecuali

pengakuan itu disertai dengan bukti. Jika dia (orang itu) tidak maniliki

bukti, maka perkataan yang diterima adalah perkataan anak yang sudah

baligh itu disertai dengan sumpahnya bahwa dia adalah orang bebas,

karena asalnya dia adalah orang bebas. Semua pembahasan ini adalah

pendapat Asy-Slnfi'i, Abu Tsaur, dan ahli m'9, hanya saja ahli ra'yi

berkata, "Kapan saja (ketika) seseomng menrberikan bukti bahwa anak

itu adalah anaknya, maka nasab dan kebebasan itu menjadi tetap,

karena munculnya kebebasan pada anak bebas lebih banyak dari

kemungkinan adanya stafus .hambasahaya yang terjadi karena

kepemilikan (dia ada dalam kepengurusannya), terlebih apabila tidak

diketahui adanya kekufuran dari orang ifu dan adeinya pemikahannya
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dengan hambasahaya perempuan, maka fidak tersisa adanya

kernungkirnn dia sebagai hambasahaSn."

Ini pendapat 5rang benar

Pasal: Jilra ada dua orang mengaku bahura anak l;ang
sudah baligh yang ada pada keduan5;a . adalah
hambasahayanya, lalu anak ifu menolak pengalruan
keduanln

Dalam kasus tersebut, perkataan yang diterima adalah perkataan

anak yang sudah baligh itu disertai dengan sumpahn3ra.

Jika anak itu mengaku bahwa dia adalah hambasahala milik

keduanln, maka dia adalah hambasahaya keduanya. Jika keduaryn

mengaku bahwa anak itu adalah hambasahayaqn, lalu anak itu
mengaku bahwa diriryn adalah hambd'sahap salah seomng dari

keduanya, rnaka anak ifu adalah hambasahaln bagi omng yang diakui

oleh anak itu sebagai tuannya. Ini pendapat Aslrsyafi'i.

Abu Hanifah berpendapat bahwa setengah dari anak itu adalah

milik salah seonmg dari kedtnnya (kedtn orcng itu memiliki hak atas

setengah dari anak ifu), karena anak ifu ada pada kedtra oftmg tersebut

{keduanla mengurus anak ifu). Hal ifu sama seperti seorang anak dan

paloian.

Dalil lcrni dalam rnasalah ini adalah: anak itu diberi keputusan

hul$m sebagai hambasahap dengan pengakrnnqp, maka anak ifu

adalah hambasahaya bagi orang yang diakuinya sebagai tuannp.

Hal itu sebagaimana (sepqti) jil<a anak itu Udak ada dalam

tangan (pengurusanlnln
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Anak itu tidak sama (berbeda) dengan paloian dan anak kecil,

karena keperrilikan terhadap anak itr teriadi karena anak ifu ada pada

keduaqp (diurus oleh kedmnya) dan keduarryn rnernpungni hak Fng
sarna dalam hal tersebut. Sedangkan di sini, teriadi karena

adanln pengalruan dari anak ters{ut, dan dengan p.rgat$ari ifu salah

seorang dari keduanlp mengkhususkan (menenfukan) bahwa anak itu

hambasahayanln, maka dia menjadi omng 3Bng dikhusr.rskan olehnp-

Jika keduanya siurrr€dnd merrrberikan bukt atas

pengakuannln, bahwa anak itu adabh hambamhapqa, berarti kedua

bukti itu saling , sehingga kdua buld ifu menjadi batal.

Atau diadakan undian di antara keduarryn, atau dibagikan kepada

keduanya, sebagaimana lrang telah dis€bulfran secara rinci pada

pembahasan lalu-

Jika karni mengatakan l@mi) bahwa kedua bukti itu
batal, dan anak itu tidak mengakui bahwa dir adalah hambasahalp milik

keduanya, maka dia bebas. Jika dia meryalrtr bahura hambaqaha!,a ifu

milik salah seotang dari keduarqa; mal<a da adalah hambasahaSn bagi

onmg yang sebagai trnrurya. Namun, iika anak itu
menehpkan bahura dia adalah hambasahaya milik kedunya, rnala dia

ada (dibagikan) di antara kedrlanga, karena kedua bukfi itu batal dan

menjadi seperti sesuatu 1nng tidak ada (tidak bemrfi).

Jika kita mengatakan (menunrt l<arni) bahwa harus diadakan

undian atau perrbagian, tapi kernudian dia menohknya, rnaka fidak

boleh dilihat kepada penolakanngra

Jika anak itu mengaku bahwa dia adahh hambasahaya rnilik

salah seoftmg dari keduanln, rnaka fidak boleh dilihat kepada

pengakuannya, karena dia meniadi hambasahaSa tetap berdasarkan

bukE, sehingga tidak tersisa (tetap) kepernilikannya atas dirinln.'
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Sebagaimana pendapat kami bila ada dua orang 5nng mengakui

(mengklaim) sebuah rumah yang ada di tangan (ditempati) oleh orang

ketiga. I alu masing-masing dari keduanya memberikan bukti bahwa

rumah itu miliknya dan dia mengaku bahwa rumah ifu bukan miliknya,

kemudian orang ketiga itu menetapkan bahwa rumah ifu milik salah

seorang dari keduanla, maka kepemilikan atas rumah ifu tidak boleh

menjadi kuat disebabkan penetapannya (omng ketiga).

PasaL Jika seorang anak kecil perempuan ada pada

seseorang (anak perempuan ifu berada dalam asuhannln),
lalu dia (orang yang mengurusnya) itu mengklaim bahwa dia
telah menikahinya

Dalam kasus tersebut, pengakuan itu tidak boleh diterirna dan

tidak boleh ditinggalkan (dilepaskan, dibebaskan, diserahkah) antara

anak itu dengan orang yang mengurusnya.

Jika dia mengaku bahwa anak kecil perempuan itu adalah

hambasahayanya, maka pengakuannya ifu diterirna apabila anak kecil

perempuan ihr belum bisa mengungkapkan siapa dirinln, sebab tangan

(dengan adanya perernpuan ifu bersamanya, mengasuhnya) adalah dalil

(yang menunjukkan) kepernilikan. Adapun omng yang mengaku bahwa

dia menikahinya, maka dia menetapkan kebebasannya, atau bahwa

anak kecil perernpuan ifu bukan hambasahayanya, dan tangan ifu fidak

tetap atas orang yang bebas

Apabila anak kecil perernpuan ifu sudah devuasa dan mengaku

bahwa dia dinikahi oleh tuannya, maka penetapannya itu diterima.

PasaL Jika seseorang ryengaku memiliki suafu barang
tertenfu dan memberikan bukfi atas pengakuannya tersebut,
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lalu ada orang lain yang mengaku telah menjual barang itu

kepadanya, atau dia memberikannya kepadan5n, atau

mewakafkan barang ifu kepadan!,a. Atau isftrin5n mengaku

bahwa dia (suamin5Ta) menyedekahkan barang itu kepada

dirinya, atau membebaskanqrc dan dia memberikan bukti

atas pengakuannSn

Dalam kasus tersebut, tidak ada perbedaan pendapat bahwa

dengan bukfi ifu dia diberi kepufusan hukum sebagai perniliknya, karena

bukti itu memperlihatkan (membuka) sesuatu.yang tersembunyi pada

bukti yang lain, dan bukti lain memberi kesaksian terhadap asalnya.

Jadi, ada kemungkinan barang itu adalah miliknya, kemudian

dengan hal itu dia melakukan sesuatu yang diperlihatkan oleh bukti yang

lain.

Jika seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan sebuah

rumah, lalu anaknya mengaku bahwa rumah yang ditinggalkan oleh

mayit adalah warisan baginya, dan istrinln jr.rga mengaku bahwa rumah

itu disedekahkan oleh si maylt kepadanya, dan keduanya memberikan

bukti atas pengakuannSn tersebut, maka dengan bukti ifu si istui diberi

keputusan hukum sebagai penrilik dari rurnah tersebut. Hal itu
dikarenakan si perempuan mengaku sestnfu (perkara) tambahan yang

tersenrbr.rnyi atas (disernbunyikan oleh) bukti yang dimiliki si anak, baik

bukti itu memperlihatkan pembelian dan png sernakna dengannya,

bahwa dia menjual apa yang dimilikiqn atau apa yrang ada di tangannya

(rumah 57ang diternpatinya), maupun bukfi itu tidak memperlihatkan hal

tersebut, baik bukfi ifu memperlihatkan penjualan dan penerimaan

maupun tidak menyebutkan penerimaan. Ini pendapat AslrSyafi'i.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, uKepemilikan ifu tidak tetap

bagi si pembeli, dan tangan (kepemilikan terhadap barang) si penjual

tidak dapat dihilangkan kecuali bukti itu memperlihatkan bahwa dia
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morjual kepernilikannya atau apa yang ada di tangannya (apa yang ada

padanya), karena penjualan yang mutlak bukan merupakan hujjah, dan

karena terkadang dia menjual sesuatu yang tidak dimilikinya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: bukfi si penjual

menetapkan kepemilikan baginya apabila ada bukti pembelian itu

kepadanya, maka bukt itu menjadi huiiah atasnya di dalam

menghilangkan kepemiiikunnyu dari rumah itu kepada si pembeli, maka

dengan bukti itu dia diberi keputusan hukum bahwa dia adalah pernilik

rumah tersebut.

Jika ada seseorang yang mengakui sebuah rumah yang

ditempati orang lain, bahwa rumah itu miliknSn sejak satu tahun yang

lalu, dan dia memberikan bukti atas klaimnya, lalu datang orang ketiga

dan mengaku bahwa dia membeli rumah itu dari omng Srang mengaku

memilikinya sejak dua tahun yang lalu dan dia juga memberikan bukfi

atas pengakuannya itu, maka bukti menetapkan bagi orang yang

mengaku bahwa dia telah membelinya. Tidak ada dalam kesaksian saksi

pertama (bahwa dia memilikinya sejak setahun lalu) sesuafu yang

membatalkan bahwa rumah itu miliknya sejak dua tahun yang lalu,

karena tidak saling meniadakan antara kepemilikan rumah sejak dua

tahun yang lalu dan kepemilikan rumah terhadap rumah itu seiak satu

tahun yang lalu, karena orang yang memiliki rumah itu sejak dua tahun,

maka kepemilikannya terus berialan pada tahun kedua.

Jika bukti pembelian mengatakan bahwa dia adalah pemilik

rumah, maka kepemilikan itu berlaku tetap tanpa ada perbedaan

pendapat, dan jika bukfi itu tidak mengatakan demikian, maka ada

perselisihan di dalamnya sebagaimana y.ang telah kami sebutkan

sebelumnya
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Pas:al: Jika ada seseorang yang mengaku bahwa

rumah yang ditempati orang lain adalah miliknln,

sedangkan orang lrang menemiati rumah ifu juga mengaku

bahura rumah itu sudah dia tempati seiak dua tahun lnng
latu. L-alu masing-masing pitnk memberikan bul<ti atas

pengalnrannSTa

Dalam kasus tersebut, sesuai dengan yang lerni ketahui dan

disepakati, rurnah ifu milik orang yang mengaku bahwa rumah ifu

adalah milikqTa, sebab dm pengakuan dan dua bukfi fidak saling

meniadakan (bertentangan). Rurnah .itu bisa pdi mempakan miliknya

tapi di tempat omng lain.

Jika ada seseorang mengakui seekor heunn (binatang ternak)

Spng ada pada orang lain, bahwa binatang itu adalah miliknya sejak

sepuluh tahun 57ang lalu dan mernberikan bukti atas pengakuannp, tapi

kenrudian heunn ifu temyata diternukan benrmur kttrang dari sepuluh

tahtrn, rnatG bukti Snng dia b€rilGn adalah bukti bohorg (palsu) dan

hanran ihr tehp meniidi milik orang ynng hamn ifu ada padarqn-

PasaL Apabila ada dua orang lnng meniberikan

kesatrsian kepada seseorang bahwa orang ifu telah

menetapkan bahwa dia mempunlrai keurajiban membalar

seribu kepada si firlan dan salah seorang dari keduanla

memberi lresalsian bahura orang itu telah melunasi

kewaiibann5Ta

Jadi, penetapan itu berlalnr tetap. Jitra dia b€nsurnPah disertai

dengan saksinya bahwa dia telah melunasi keunjibannfn itu, maka

pelunasan ifu berlaku tetap. Jika fidak dernikian, rnaka orang yang

ditetapkan mernpunyai hak ata-snyra bersumpah bahwa dia belum

melunasinlp dan hak seribu baginla tetap.
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Jika salah seorang dari keduanya bersaksi bahwa dia mempunyai

tanggungan (utang) seribu kepadanya, dan saksi lain memberikan

kesaksian bahwa dia telah melunasi utangnya seribu, maka utang seribu

ifu tidak tetap atasnya, sgbab saksi yang memberikan kesaksian lunas

tidak memberi kesaksian bahwa dia mernpunyai utang seribu

kepadanya. Akan tetapi, kesaksiannya mengandung pengertian bahwa

dia mempunyai utang seribu kepadan5n, sementara kesaksian itu tidak

diterima kecuali kesaksian yang jelas.

Hal itu berbeda dengan masalah yang pertama, karena bukti

(saksi) menetapkan seribu dengan kesaksiannyn yang jelas.

Jika dia mengaku bahwa dia meminjamkan seribu kepadanya,

lalu berkata, "Dia tidak ada hak apa pun atasku.' Lalu dia memberikan

bukti bahwa dia meminjamkan seribu ifu kepadanln dan orang yang

diklaim juga memberikan bukti bahwa dia telah melunasin5n, tapi waktu

pelunasannya fidak diketahui, maka dia terbebas dari pelunasan

tersebut. Hal ifu dikarenakan tidak tetap atasnya kecuali seribu dan tidak

ada pelunasan kecuali terhadap apa lnng menjadi tanggungannya

(utangnya). Oleh karena ifu, pelunasan ifu dijadikan unfuk seribu yang

tetap.

Jika dia berkata, 'iEngkau tidak meminj kepadaku."

Kemudian dia memberikan bukti pelunasan, maka bukti yang

memperlihatkan bahwa dia telah melunasi pinjaman itu tdak diterima,

sebab dengan penolakannya terhadap pinjaman ifu maka

perpindahannya kepada pelunasan yang lainnyra menjadi jelas.

Jika dia tidak menolak pinjaman itu, hanya saja bukti pelunasan

ada ulakfunSp lrang lebih dulu dari pinjaman, maka tidak boleh

memindahkannSp kepada pelunasan pinjaman, sebab tidak dilunasi

pinjaman sebelum adanya pinjaman ifu.
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1939- Masalah: Abu Al Qasim berkata, 'Jika seorarrg
laki{aki meninggal dunia dengan meninggalkan drn orang
anak; lrang safu muslim dan 57ang safun1n lagi kafir, lalu
anak lpng muslim itu mengalm bahura ayahnya merrirrggat

dalam keadaan muslim, sedangkan anak !/ang \"fit ihl
mengaku bahura ayahnya meninggal dalam lreadaan kafir,
maka perkahan yang benar dan diterima adalah pedrataan
(pengakuan) anak !/ang kafir disertai dengan sumpah, karena
jika seorang muslim mengakui bahura saudararyra adalah
orang kafir, maka pada saat Srarrg sama dia mengakui bahura

ayahnya adalah orang kafir, dan mengHaim keislamannf.
Jika dia fidak mengakui bahwa saudararrlra adalah orang
yang kafir dan fidak memiliki buld atas lrekafiran
saudarangra, maka warisan dari a57ahng7a dibagil@n kepada
keduan5n, dan masing-masing merdapat setengah, karena
keduan5n mempunyai kedudukan yang s-un l, lraifu anak
dariqTa (si mayr$-

Maksudn5n, apabila sesqrmng meninggal dunia dan agarnanya

fidak dik€hhui, meninggalkan harta dan dua anak, dan keduarrya

mengaku bahwa dia adalah alnhnya, lalu salah s€orang dari kedua anak

itu muslim dan png lainnSn adalah l<afir. lrlu m€ngatcr

bahwa a5rahnya meninggal di atas agarnanya (anak Fng rrruslim

mengaku bahwa ayahnln meninggal dunia dalam k€adaan Islam dan

anak 37ang lofu mengaku bahura alntrqp dunia dahrn

keadaan lGfir), dan uarisan ifu adahh haknya dan bukan hak

saudamnln, malo dalam lGsus s€perti ini warimn dipenrntulmn bAi
anak png kafir, sebab pengahran atau klaim seomng mr.rslim fdak
lepas dari dia mengakui bahwa pada asahr5a rmyit ihr

seoftmg muslim, rnaka hal ifu menghanrskan keishrnan arnk-anaknya

dan saudarangra adalah orang kafir murtad- Ini merqBlahi yarg'dnhh
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Atau dia mengatakan bahwa sesungguhnya ayahnya adalah

orang kaftr, lalu dia masuk Islam sebelum meninggal dunia. Dia

mengakui bahwa pada asalnya (yang pokok) adalah apa yang dikatakan

oleh saudaranya yang mengaku bahwa (kekafirannya) hilang dan
(ayahnSn) berpindah (agama), sedangkan (di dalam kaidah disebutkan)

pada asalnya adalah tetapnya sesuatu atas apa yang ada di atasnya

sehingga kehilangnya itu tetap. Ini adalah makna dari perkataan Al
Kharqr, yaifu bahwa jika seorang muslim mengakui bahwa saudaranya

adalah orang kafir, maka pada saat yang sama dia juga mengakui bahwa

ayahnya adalah orang kafir dan mengaku bahwa ayahnya adalah orang
Islam.

Ibnu Abu Musa menyebutkan sebuah riwayat lain dari Ahmad,
bahwa keduanya sama dalam pengakuan, maka wErisan ifu dibagikan

kepada keduanya dan masing-masing mendapat bagian setengah.

Hal ifu sama seperti jika dua orang berselisih pada suatu barang

yang ada pada keduanya. Ada kemungkinan bahwa warisan itu
diperuntukan bagi anak ynng muslim. Ini pendapat Abu Hanifah. Hal itu
dikarenakan negara itu adalah Negara Islam, maka dia dihukumi dengan

keislaman orang yang menernukannya dan tetap menjadi milik di

Negara Islam ifu apabila tidak diketahui asal agamanya, hukum Islam,

menshalatinya, menguburkannya, mengafaninya dari wakaf yang

diwakafkan kepada orang-orang yang meninggal dunia dari kalangan

kaum muslim, dan karena (orang) ini hukumnya adalah hukum kaum

muslim di dalam memandikannya, menyalatinya, menguburkannya di
pekuburan kaum muslim, dan semua hukum-hukurmya, maka demikian
pula dengan pembagian warisannya, dan karena Islam tinggi dan tidak

ada yang melebihi (mengalahkan) ketinggiannya dan boleh jadi

saudaranya adalah kafir murtad, tapi di sisi hakim kemurtadannya tidak

tetap dan berita tentang dirinya'tiduk sampai kepada imam dan
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zhahimSra keislarnan berdasarkan kepada hal itu l€bih banlpk dari

zhahimya kelnrfuran berdasarkan kepada kel$fimn ayatrnya-

Oleh karena ifu, syariat m€rfidikan hulnrrnnln hul$xn kar.rn

muslim pada apa selain 1ang diperselisihkan di dalamn5a.

Al Qadhi berlota, Pendpat mad*rab ldta fihat, ilra tnrta

peninggalan rnaylt ada pada kedr.rarry;a, rnaka s€tengph dari harta ihr

dibagikan kepada rnasinsrnasing di antara merelta, dan Xka harta

peninggalan rnaylt ifu tidak ada pada mereka, maka harus diadalGn

undian di antara kedganya, dan siapa png mendapat undian rnalo dia

adalah perniliknln, dia bersumpah dan dia bedtak atas warisan ifu. FIal

itu sebagaimana 5Bng telah karni lotakan tentarg apabih dua orarg

saling mengklaim suafu barang.

Perkataanqn mengandung makna bahun apabila harta ifu ada

pada salah seomng dari kedtn anak tersebut, rnalo harta unrisan ihr

menjadi miliknSTa disertai dengan sumpahrya. Ini ffak tepa! lorena

rrnsing-rnasing dari keduanya mengaku batula harta p€ninggalan

tersebut adalah harta penhggalan si rnayt, dan harta ihr blsa menidi

halrryn melalui warisan, malo fidak ada hulmrn bagi aPa yarg ada Pada

tangannln ifu.

Abu Al Khaththab berlata, 'Ada kernungkinan rnasalah fltasrrs)

ihl dihentikan sampai asal agarnaq,a diketahud atau kedtranlp

berdarnai."

Ini IEB pendapat AqrSffi'i.

Dalil lorni dalam rnasalatr ini adalah: lorni fidak menyehdmn

dalil tentang zhahimya kekmrannf, dan k€fil<a seP€rti ihl

meniadi idas brik(penguatan) terhadap pendapaturya dan pernindahan

warisan kepadanp.
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Adapun zhahimya hukum Islam tentang menshalatinya, karena

shalat tidak menjadi mudhamt bagi siapa pun, maka seperti itu pula

dengan mernandikan dan menguburkannya.

Adapun perkataannya, bahwa Islam itu tinggi dan fidak ada yang

mengalahkan ketinggianngn, rnaka Islam tinggi apabila (keislamannya)

itu tetap dan ada perselisihan dalam tetapnya keislamannSp. Ini terjadi

apabila asal agaman5ra tidak tetap. Sedangkan jika asal agamanln tetiap,

maka perkataan 5png benar dan diterima adalah perkataan yang

meniadakann5ra kepadanya disertai dengan sumpahqn. Ini pendapat

AsySlnfi'i, Abu Tsaur, dan Ibnu AI Mundzir.

Menurut Abu Hanifah, perkataan yang benar dan diterima

adalah perkataan anak yang bemgama Islam dalam selnua keadaan,

berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelumnya

Dalil karni dalam masalah ini adalah: asal taapnya sesuafu

didasarkan pada adanya hal tersebut, rnaka perkataan Snng benar dan

diterima adalah perkataan orang yang mengakuinya, sebagaimana

disebutkan dalam sernua pembahasan.

Jika anak muslim ifu fidak mengakui kekafiran saudaranya, dan

masing.masing mengaku bahwa maylt adalah a5nhn3n, rnaka kduanya

sarna dalam pengaktran, karena kedunya be,rsamanya dan sama-sama

mengaku bahwa dia adalah a5nhn5ra. Jadi, pengakuan anak png
muslim dan kafir kedudukannya sarna, dan harta warisan itu dibagikan

kepada keduanya, masing-masing setengah bagian.

Hal ifu sebagaimana jika rurnah ada pada keduanya (diternpati

oleh kedtrarUn), lalu masing-masing dari keduan5n mengakuinya dan

tidak ada buld bagi keduan5n. Ada pula kernungkinan perkataan

seoftmg didahulukan berdalrkan apa yang telah kami sebutkan.
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L94O- Masalah: Abu Al Qasim berkab, 'Jika anak
yang muslim ifu memberikan buldi bahura ayahn5p

meninggal dunia dalam keadaan muslim dan anak yang kafir
juga memberikan buld bahwa aSTahnya meninggal dalam

keadaan kafir, maka keduatukti itu dibablkan dan kedua

oftmg ifu sama seperti orang lrang fidak mempungmi buld.
Kemudian iika dua salsi ifu berkata, 'Sepengetahtnn kami,

dia (ayahn1la) orang kafir-" [^alu dua salsi lainn5Ta berkata,
'Sepengetahuan lami, ayah4Ta orang Idam." maka warisan
ifu diperuntukan bagi anak yang muslim, karena keislaman

lebih diutamakan dari kelnrfrrran apabila para salsi itu tidak
menenfukan uaktu pengetahuan mereka (ketl6 .mereka
mengehhui keiadian ihd-'

Apabila rnayrt meninggalon dua omng anak, lnng safu

bemgama Islam dan 3nng safunya lagi lofir, lalu arnk gnng beragama

Islam mengaku bahwa aSBhnya dalarn keadaan Islam dan

memberikan bukti (menghadirl{an sal<si). S€danglmn anak 1Bng kafu

juga mernberilon bukti (menshadi*an salrsi) dari kar.un muslim, bahun

ayahnya meninggal dunh dahm keadaan l<afir dan fidak dik€tahui asal

agamanln, rnala kedua bukti ifu bertentangan. Narrun jika asal

agarnanln dikehhui, malra hta lihat lafazh qdnaauya, jika masing

masing dari kedrnnya bersalrsi bahura yang rn€r*ili akhir kalirnatryn

adalah hfazh qnhadat, mala drn kesalsftm ifu bertentangan. JilG salah

seoftmg dari kedunSa bersaksi bahwa dia meninggal dunA di atas

agama Islam, dan yang hinnya bersalsi batu,a dir meninggal di atas

agarna kafir, rnaka bukti (kesalslan) omng yang mengalu bahua dia

telah berpindah dari agarnaq,a didahuhrkan, karena Fng dit€tapkan

baginln adalah atas agarna asalnya. Kesalsianngn tetap di atas asal

agama 5nng dik€hhuin!,a, karena apabila nrengetahui agarna

asalnp dan keduarry;a fdak mengetahui bahun dia telah b€rpindah
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agama, maka boleh bagi keduanya bersaksi bahwa dia meninggal dunia

di atas agama asalnya yang diketahui oleh keduanya.

lalu pada bukti lain ada informasi yang tidak diketahui oleh saksi

yang pertama, maka bukfi itu didahulukan atasngn.

Hal itu sama seperti jika dua orang bersaksi bahwa hamba ini
milik si fulan sampai si fulan itu meninggal dunia. lalu saksi lainnya

bersaksi bahwa si majikan dari hambasahaya itu telah membebaskannya

atau menjualnya sebelum majikan ifu meninggal dunia, maka bukti yang

menunjukkan bahwa si majikan telah membebaskan darr. menjual

hambasahaya itu didahulukan (dibenarkan dan diterima).

Adapun jika dua saksi itu berkata, "sepengetahuan kami,
sebelum meninggal dunia dia adalah seorang muslim." Lalu dua saksi

lainnya berkata, "Sepengetahuan kami, dia omng kafir.,, maka kita lihat

waktu mereka mengetahui hal itu; jika apa yang mereka ketahui itu ada

wakfunya dan waktunya berbeda, maka dipufuskan dengan kesaksian

yang terakhir dari keduanya. Hal itu dikarenakan sudah jelas bahwa dia

telah berpindah dari apa (agama Islam) yang menjadi kesaksian saksi

pertama (dia adalah orang Islam) kepada kesaksian para saksi yang

terakhir (dia adalah orang kafir).

Jika tidak ada waktu pada keduanya, atau tidak ada waktu pada

salah safu dari keduanya, maka didahulukan buku anak yang beragama

Islam, sebab anak yang beragama Islam tidak ditetapkan atas kekufumn

di negera Islam, dan terkadang orang kafir.masuk Islam lalu ditetapkan
keislamannya di negeri Islam tersebut.

Jika keduanya ada dengan waktu yang bersamaan, maka Anda

harus melihat dalam syahadat keduanya, jika s5nhadat keduanya ifu
dilafazhkan, maka keduanya bertentangan, dan jika tidak dilafazhkan

dan tidak diketahui agama asalnya, ,hutou keduanya bertentangan
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JilG dik€tahui agann asalnln, maka didahulukan syahadat

(kesaksian) bahwa dftr berpindah dari agama asalryra, dan kedua bukti itu

bertentangan.

Menunrt Al.Kharqi, T(edrn bukfi ifu batal, dan kedmnln seperti

orang 1nng frdak mernpr.rryai buld.r

Karni telah dua riwaSnt 3rang lain, salah.safu dari

dua riwaSTat ihr menyebutkan bahwa hanrs diadalon undian, dan siapa

yang mendapat undian rnala dia harus bersumpah dan mengambil harta

warisan ihr. Riwalat png kedua menyebutkan bahwa harta warisan ifu

harus dibagilon di antara keduanl;a- Pendapat seperti ini adalah

pendapat Aqrs!,afi'i.

Sedanglon menurut Abu Hanifah, nBukfi omng'Islam harus

didahulukan atas sernu.r keadaan." Pendapatrya (pembahasannya)

tentang hal ini sudah disebutkan.

Pendapat Al l$arqi tentang apabila dua orang saksi berkata,

"sepengetahr.ran lorni, dia seorang mr.rslim.n lalu dr.ra saksi lain berkata,

"Sepengefrahuan lorni dia omng kafir.n Maksudnta adalah bagi omng

lnng agarna asakq;a tdak dikehhui atau diketahui bahua agarna asalnln

adalah kafir.

Adapun omng yang beragama Islam pada asalnya, maka

sernestirya bukti orang kafir didahululon, karena bukti omng Islam

boleh dlnndarkan kepada asal yang dia ada di atas asal tersebut.

Pasal: Jika maylt meninggalkan seorang anak

beragama Islam dan seorang saudara (kandung) beragama

kafir, lalu keduan3la (anak dan saudara mayit) berselisih

tentang agama si mayit saat meninggal dunia
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Dalam kasus tersebut, hukum tentang hal itu sama seperti yang

telah dijelaskan sebelumriya. Seperti itu pula (yang berlaku) pada semua

kerabat, keanali dia meninggalkan dua ayah dan dua anak, atau kerabat

selain dari keduanya, lalu dia berselisih tentang agarnanya, maka

keberadaan dua ayah 5nng kaftr sama dengan diketahui agami asalnya,

sebab seorang anak sebelum baligh dan dihukumi sebagai dengan

agama dua omng fuanya, sehingga jelas dia adalah oftmg kafir dan

kedtn anaknya itu mengklaim keislaman si mayit (aSnhnya). Dalam .

kasus seperti ini, perkataan yang benar dan diterirna adalah perkataan

dua orang fuanya. Jika keduanya adalah onmg Islam, maka perkataan

yang benar dan diterima adalah perkataan keduanya tentang

keislamannlp, karena anak sebelum balighnya dihukumi bagrrf dengan

agama orang fuan1n, sehingga tetap bahwa dia adalah omng kafir, dan

dtn anaknp mengklaim keislamannya. Jadi, perkataan yang dianggap

benar adalah perkataan dua orang tuanlra.

Jika kduarqn adalah dua orang muslim, maka perkataan 5nng

dianggap benar adalah perkataan tentang keislamann5ra,

karern dibangun di atas bahwa dia adalah seorcng muslim

lalu dia murtad atau bahwa kedua orang fuanya adalah orang kafir, lalu

keduanSp rnasuk Islam setelah masa balighnya dan sesuafu Snng asal

(pokok) men5relisihinlra

PasaL Jika ada seor.rng muslim meninggal dunia dan
meninggalkan seorang istri serta ahli uraris lainnln, istrinya
ifu orang lofir, kemudian dia masuk Islam, lalu dia mengaku
bahua dia mastrk Islam sebelum dia meninggal dunia, tapi
kemudian ahli urarisn5Ta menolak klaim si istri tersebut
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Dalam losus tersebut, ped<ataan gpng b€nil dan dt€rfona adahh
perkataan ahli warisnya, karena m€rnmg pada asafrnp apa yaflg dildafon

itu tdak ada-

Jilra b€hrrn plas bahun si ishi ihr aang loffr, lahr ahli unrls
mengLhim bahwa dia (isffi daritrnaytg adahh 6ang kaftr, hlu dia

menolak klafon ahli u,aris ifu, malo p€rliataan ynng b€nar dan dit€rfona

adalah perkataanrqTa (ishi rna$t), karena pada asahrya apa lnng mere&a

klaim. ifu tdak ada. Jika ahli uaris itr nrengah batu,a si rnayit

menceraikannla sebelum dia meninggal duni4 hh si isfoi ihl menolak

klaim mereka, rnalo perkataan 3ang b€nar dan &t€rfona ifu adahh
perkataan si ishi tersebut. talu iika istri ma!,it ihr nrengale bahun dia

dithalak dan rnasa iddahryra sudah selesai blu da nrcngldafon bahun
smminya (rnayt) k€rnbali menikahinSp, maka Fng b€nar dan

diterima adalah pe*ataan mereka.

Jika mereka berselisih tentarg sdesai (alfito) rxrsa llda]rrya,
rnaka yang b€nar dan diterirra adahh pedrataannya (isti
tersebut), bahwa r'lnsa, *l&h itu bdurn sdesai, karena asahs,a adalah

tetapnya nw fildah ifu. Tidak ada pededaan dalarn rnamhh
ini. Ini iuga menrpakan pendapat Ast2.Qpftl atrft ra'yi, dan Abu Tsaur.

Jilta dia meninggalkan dua anah lprlg kagarna Islam, dan

kedtnnSTa s€pakat bahwa salah seorang dari kedrnrryp adalah s@ru{l
muslim pada saat alnhnya meninggal duni4 dan 5Bng lafouqB mengalu
bahwa dia rnasuk Ishm pada saat apturya rrrcih hklup, dan saudara.

saudaranya menolah ldafon t€rs€bLrt, mala unrisan adalah hak bagi Fng
disepakau ifu, karena asalrya adahh tctapr4p kdsfrrran sampai

hilangn!,a kdnrfrran ifu diketahd dan saudaranya trarus berurnpah atas

ketidaktahrnnrya, karena sumpah ifu menledalon perbmtan

saudaranyra, kecuali sudah jelas bahwa dh adalah s@mr4l muslim

sebelum pernbagian (harta warisan ifu), karena omng png rnasrrk Islam
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atas dasar (in$n mendapat) warisan sebelum warisan ifu dibagikan,

maka warisan itu dibagikan kepadanya.

Jika salah seomng dari keduanya bebas, sedangkan yang lainnya

adalah hambasahaya, kemudian dia bebas dan mereka berselisih tentang

kebebasanngra pada saat fuannya meninggal dunia, maka perkataan

yang benar dan diterima adalah perkataan orang yang meniadakan.

Jika belum jelas bahwa dia adalah seorang hamba dan tidak pula

jelas bahwa dia adalah omng kafir, lalu dia mengaku bahwa dia seperti

ifu, lalu dia menolak, maka perkataan yang benar dan diterima adalah

perkataannya, dan harta warisan dibagikan kepada keduan5ra, karena

pada asalnya adalah bebas dan Islam.

PqsaL Jika salah seorang dari kedua anak ifu masuk
Islam di awal bulan S5n'ban, sedangkan yang satunya lagi
masuk Islam di awal bulan Ramadhan, lalu keduanya

berselisih pada saat ayah keduanya meninggal dunia; anak
yang pertama di antara keduanya berkata, "Dia meninggal
dunia di bulan Sya'ban, maka hanla aku png mewarisi
hartanya." L-alu yang satunya lagi berkata, "Dia meninggal
dunia di bulan Ramadhan."

Dalam kasus tersebut, warisan itu dibagikan kepada keduanya,

sebab pada asalnya adalah tetapnya kehidupannya sampai.diketahui

hilangnya kehidupan itu darinya.

Jika masing-masing dari keduanya memberikan bukfi atas

pengakuann5ra, maka ada dua pendapat:

Pertama, kedua bukti ifu bertentangan.

Kdua. buld 5nng menunjulikan bahwa dia meninggal dunia di

bulan S1n'ban, karena padanya ada tambahan ilmu (informasi) dan
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karena buku itu menjelaskan bahwa dia meninggal di bulan Slraban, dan

boleh jadi hal itu tersernbunyi pada bukti lrang lain.

Pasa[ Jilo ada dua orang berselisih tentang sebuah

rumah, salah seorang dari rlereka mengaku bahura rumah

itu miliknya dan dia merparisi rumah itu dari a5nhn57a,

sedangkan lpng satunya lagi mengklaim bahura rumah 
-itu

miliknlra, dia mewarisi rumah ifu dari ayahn5Ta: Salah

seorang dari mereka bulon merupakan saudara bagi yang

lainnla, dan rumah ifu ditempati oleh salah seorang dari
mereka

Dalam kasus tersebut, rurnah ifu unfuk ormg 5nng menernpati

rumah ifu, baik dia beragama Islam maupun kafir.

Jika rumah ifu diternpati oleh keduanp, rnaka rurnah itu

dibagikan dua.

Jika rnasing-masing dari keduanya merniliki bukfi, sernentam

ry.r"h itu diternpati oleh keduaryn, maka kedua buld ihr bertentangan

dan hukum tenbng hal ifu sarna seperti png telah kami sebutloq

194L- Masalah: Abu Al Qasim berkah, 'Apabila
seorang perempuan dan anak laki{akin57a meninggal dunia,
lalu suami perempuan ifu berkata, "Perempuan ifu
meninggal dunia sebelum anakn3n, maka kami (dia dan

anakn1n) mewarisi hartanf. Kemudian analdnr meninggal
dunia, maka harrf atru lrang meurarisi hartangra-" L-alu

saudara dari perempuan ifu berkata, "Anak laki{aki dari
perempuan ifu meninggal dunia, maka perempuan ifu yang

mewarisi harta si anak. [-alu si perempuan ifu meninggal
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dunia, maka kami mewarisi hartanya." Masing-masing dari

keduanya harus bersumpah (untuk) membatalkan orang yang

mengakuinya, harta warisan anak ifu unfuk aphnya dan

harta warisan perempuan ifu unfuk saudaranya setengah

dan suaminya setengah."

Apabila bebempa orang meninggal dunia dan sebagian dari

merbka meurarisi harta sebagian lainnya, lalu orang-orang yang masih

hidup dari ahli waris mereka itu berselisih tentang siapa di antara

mereka yang lebih dulu meninggal dunia. Misalnya, seorcng perempuan

dan anak laki-lakinya meninggal dunia, lalu suami dari perempuan itu

berkata, "Perempuan ifu lebih dulu meninggal dunia, maka semua

warisannya jadi hakku dan anakku. Lalu anakku meninggal dunia, maka

warisannya menjadi milik (hak)k11.r'I als saudam perernPuan ifu berkata,

'Anak laki-lakinya ifu lebih dulu meninggal dunia, maka si perernpuan

itu mewarisi sepertiga dari hartan5n. Kernudian perempuan itu

meninggal dunia, maka harta warisannya setengah menjadi hakku dan

dan setengah lagi menjadi hakmu." Masing-masing harus bersumpah

(untuk) pembatalan klaim orang yang mengaku sebagai ahli warisn5ra.

JGmi menjadikan harta warisan masing-masing dari keduanya

untuk ahli warisnya yang masih hidup, bukan omng Snng meninggal

dunia bersamanya, sebab hak orang yang hidup dari apa yang

diwariskan kepadanya ada, tetapi terhalang karena tetapnya apa yang

diwariskan (warisan yang lain) setelahnya. Ini merupakan sesuatu yang

diragukan, maka kami fidak akan menghilangkan kq/akinan dengan

keragu-mguan.

Oleh karena ifu, harta warisan anak menjadi hak ayahnya, tidak

boleh ada orcmg yang berserikat dengannya, dan harta warisan

perempuem itu dibagikan (diperuntul':kan) baE saudaranya dan

su.uninya, masing-masing setengah bagran. Ini pendapat Aslrslafi'i.
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Jika ada yang berkata, "Sungguh, kalian telah memberikan
bagian setengah kepada suami dan dia hanya mengakui seperempat,"

maka jawabannya, "Dia yang mengklaim semuanya, yaitu

seperempatrgra dari harta warisannln dan tiga perempat dari harta
warisanya anaknya." l

Abu Bakar berkata, 'Sudah jelas dan dilnkini bahwa anak itu
adalah anaknSa, maka harta warisan ayah dari anak itu tidak boleh
dipotong kecuali berdasarkan bukti yang diberikan kepada saudaranya."

Ini merupakan alasan yang dikemukakan unfuk (mernbantah) pendapat

AlKharqi dalam masalah ini.

Al Kharqi menyebutkan pendapat yang lain, ,'Ada kemungkinan
bahwa harta warisan dibagikan kepada keduanyn, masing-masing

setengah bagian."

Dia berkata, "lni adalah (pendapat) pilihanku, bahwa masing-
masing dari kedga orang yang mengakui sesuafu yang tidak
memungkinkan unfuk mernbenarkan kduanya di dalamrya, maka harta
warisan itu dibagikan kepada keduan5la, masing-masing mendapat
setengah- Apa yang dia maksudkan itu fidak diketahui. Jika dia
bermaksud mengatakan bahr,va harta uarisan si:omng perempuan

dibagikan kepada keduanya dan masing-masing mendapat setengah,

maka ifu adalah pendapat Al Kharqi dan bukan pendapat png rain.

Namun jika dia bermaksud mengatakan bahwa harta r,rnrisan dari
perexnpuan itu dan harta anak dibagikan kepada kduanya dan masing-

masing mendapat setengah, maka ifu tdak benar, karena har ifu
berakibat pada memberikan kepada saudara sesuafu yang tdak
diklaimnya dan yakin bahwa dia tidak berhak atasnya, sebab dia tidak
mengakui harta anak lebih dari seperenarnnla dan tidak mungkin dia
berhak (mengambilhak) lebih banyak darinyn.
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Jika dia berrnaksud mengatakan bahwa sepertiga harta anak

digabungkan kepada harta perernpuil, lalu dibagikan kepada keduanya,

maka rnasing-masing mendapat setengah, tidaklah benar, sebab

setengah itu untuk suzuni, berdasarkan kesepakatan dari keduanln, dan

saudara itu tdak menentangnya.

Yang dia tentang adalah di dalam bagran setengahryla.

Ada kernungkinan juga bahura ini adalah maksudnya.

Sebagaimana iika dua orang berselisih mernperebutkan sebuah ruma,tr

yang mereka ternpati; salah seomng dari mereka mengklaim selnua

rumah ifu, sedangkan 1nng safunya lagi mengklaim setengah dari rumah

ifu, maka rumah ifu harus dibagikan kepada keduanya dan masing-

masing mendapat setengah. lalu omng yang mengakui setengah dari

rumah ifu hanrs bersumpah. Perbedaan antara masalah ini dengan

masalah itu adalah bahwa rumah itu ada pada mereka (sedans mereka

tempati), rnala pada masing-masing dari keduanSn setengah dari rumah

57ang mereka tempati. Orang yang mengktaim setengah dari rumah itu

adalah miliknp dan setengah dari rurnah itu dia tempati, maka

perkataannSTa diterima disertai dengan sumpahnya. MasalahnSn menurut

kami adalah keduanp mengaku bahwa rumah ifu adalah warisan dari

dtra rnayit, maka tidak ada hak milik bagi salah seonmg dari dari

keduanlp, karena kedmnya mengaku bahwa rumah ifu mernang bukan

milik keduanln, tetapi warisan 3nng diLlaim oleh keduaryn

dari omng lain.

Jika dia bermaksud bahwa seperenam dari harta anak

digabungkan kepada setengah dari harta perempuan, maka harta itu

dibagikan kepada masing-masing setengah

Ada safu pendapat baginya, karena keduanya sama dalam

klaimnga, maka dibagikan kepada keduanyra, sebagaimana jika dua

orcmg berselisih tentang seekor her,rnn yang ada pada mereka, dan
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masing-masing dari keduanya harus bersumpah pada apa yang

diputuskan hukum tentang hal itu kepadanya.

Makna png terkandung dalam perkataan para sahabat kami

tentang orang-orcng yang mati tenggelam dan tertimpa rerunfuhah

adalah, "seperenam dari harta *uri.* anak unfuk saudaranya, dan sisa

warisan keduanya unfuk suami, karena kita bisa memperkirakan

(menganggap) bahwa perempuan ifu meninggal dunia terlebih dahulu,

maka warisannya unfuk anaknya dan suaminya. Kemudian anaknya

meninggal dunia, maka si suami dari perempuan ifu (ayah anak itu)

mewarisi sernua hartanln, maka warisan si perempuan ifu menjadi hak

suaminyra.t'

Kemudian kita mernperkirakan (menganggap) bahwa si anak

meninggal dunia duluan, tatu orang fuanyalah Srang mer,r,arisi hartanSn,

sepertiga unfuk ibunya, kemudian ibun5n meninggal dunia, maka

sepertiga ifu dibagikan kepada saudara dan suami dari perempuqn ifu,

masing-masing mendapat seta, gah, seperenarn bagi masing-masing dari

keduanSn. Si saudam tidak mandapatkan ranrisan kecuali seperenam

dari harta anak, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Bisa jadi pendapat ini khusus bagi orang ydng kematiannya tidak

diketahui, dan ahli warisn5a sepakat atas ketidaktahuannya.

Dua pendapat terdahulu, yaitu pendapat Al Kharqi dan

pendapat Abu Bakar tentang apabila ahli waris masing-masing dari

mayit ifu mengklaim bahwa dia meninggal terakhir (belakangan), dan

yang lainnya meninggal sebelumnya, maka jika salah seomng dari

keduanya memiliki bukti atas klaimnya, dia dib€ri kepufusan hukum

berdasarkan bukti tersebut.

Jika keduanya menriliki bukti yang bertentangan, apakah kedua

bukfi itu dibatalkan atau diadakan undian di antara kedtnnya, atau
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keduanln bersumpah (mernbagikan) apa lrang diperselisihkan oleh

keduanya? rnala hal itu difiadakan berdasarkan tiga riwaft (tadi).

PasaL Jika ada sebuah rumah yang ditempati oleh
seorang lald{ah (seseorang}, lalu istrin5Ta mengklaim bahua
dia (suamin5Ta) sudah menyedekahkan rumah itu kep.adanya,

atau dia srdah membeli rumah ifu dariq;a, narnun seseorirng

itu (suaminrc) menolak klaim tersebut

Dalam kasus tersebut, perkataan yang diterima adalah

perkataannya (straminya) yang disertai dengan sumpah, sebab perkataan

itu adalah perkataan yang mengingkari (menolak klaim istuinya) dan

disertai dengan sumpah. Lalu jika masing-masing dari suami isti ifu
memberikan bukti atas klairnnlra, rnaka buld ishi didahulukan, sebab

bukfi ifu menunjukkan (menfirdi salsi) adaqn tambahan yang

terserrbunyi kepada (atas) bukti suaminp.

Jika seoftrng laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan

seomng m*, lalu anak ifu mengklaim bahwa alnhnya meninggalkan

rumah itu sebagai warisan baginya dan isfuiqn mengklaim bahwa mayrt

telah menyedekahkan rurnah itu kepadaryn atau menjualnya kepadanlB,

dan keduanya merrberikan bukti atas klaimryn, maka bukti 1Bng

diberikan oleh istuinSra didahulukan, karena itu jika isbiqn tidak merniliki

bukfi, rnaka perkataan 1png diterirna adalah perkataan anak ifu yang

disertai dengan sumpah. ndak ada perbedaan pendapat di antara ulama

tentang hal ini.

Pas:al: Apabila seorang lak-laki mengklaim bahwa dia
telah menyewalen sebuah ,kamar (ruangan) di dalarn
rumahnyra kepada seorang laki-laki selama safu bulan
dengan harga sepuluh, lalu orang ifu mengklaim bahwa dia
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menyewa rumah ifu semuanya selama satu bulan dengan

harga sepuluh, lalu tidak ada buk6 yang dimilild oleh

keduanya, lalu keduanya berselisih tentang sifat akad

(transalsi sewa-menyewa) dan tentang uhmn ruangan yang

diseun !
Dalam kasus tersebut, kedmnya harus bersumpah, dan hukum

tentang sumpah di dalam jual-beli sudah disebtrtkan dalam pembahasan

5nng lalu.

Abu Al Khaththab menyebutkan bahwa apabila seomng penjual

mengaku telah menjml hambasahapnSn dengan harga sepuluh, lalu

pernbeli berkata, uDia menjual harnba ifu dan hambasahaya lainnya

kepadaku dengan harga sepuluh,' mal<a 5ang benar dan

diterima adalah perkataan penjual disertai dengan sumpahnln. Tidak

ada sumpah di antam keduanya, karena pernbeli merrgklaim bahwa si

penjual menjml hambasaha5a yang lain, png ditolak oleh penjtnl.

Perkataan Spng diterima adalah perkataan omng ylang menolak klaim

tersebut. Kasus tersebut sama dengan lcsrrs ini.

Berdasarkan hal ini, rnaka perkataan SBng diterima adalah

perkataan orang lrang menyeunkan sebuah kamar dari

rumatrnlra dan disertai dengan sumpah bila frdak ada bukti. Jika salah

seomng dari keduangn memberikan bukti atas klafunnya, rnaka dengan

bukfi itu dia dib€ri keputusan hukum. Jika kedtnnln merniliki bukti yang

bertentangan, baik buld itu tanpa unkfu maupun ada vrnkfuny'a dengan

wakfu lrang sarna, atau salah satu dari buld ifu ada unlrtunSa sedangkan

bukti lainnp tidak ada waktunya, sebab alod atas satu nrangan dan

sernua nrangan png ada di dalam rumah pada safu wakfu fidaklah

mtrngkin.

Jika kita bahwa kedua buld itu dibatalkan, rnaka

hukum tentang hal itu sama seperti iika fidak ada bukti bagi keduanln.
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Jika kita mengatakan bahura harus diadakan undian di antara

kedtnnga, rnaka kami mendahulukan perkataan orang yang mendapat

undian. Ini pendapat Al Qadhi dan zhahir madzhab Asy$nfi'i.

" sedangkan menurut Abu Al Khaththab, buld orang yang

menyeu/alGn lornar (nrangan) dari rurnahn3n didahululon, karena bukti

itu memperlihatlon ) adanya tambahan informasi. Ini juga

merupakan pendapat sebagian murid AgrSyafi'i.

Jika ada yang berkata, "Kenapa kalian tidak mauajibkan dua

bukti 57ang lainrrya secara bersarnaan atas omng llang menye\,va,

sebagaimana kalian mengatakan tentang apabila ada bukfi yang

menunjukkan bahwa seseorang menikahi seorang perempuan pada hari

IGmis dengan rnahar seribu dan ada bukti lainnSa yang menunjukkan

bahwa dia menikahiq;a pada hari Jum'at dengan mahar serafus, maka

apaloh harus dua rnahar?o Jawabannla adalah, 'Boleh ada dua mahar

png tetap, bahura dia menikahinya pada hari Kamis dan menggaulinya,

kemudian dia menceraikannlp, kemudiari menikahinya lagi pada hari

Jum'at.n

Adapum uinh biayal, fidak tetap kecuali dengan berlalunya

waktu, mato apabila dia berakad dengan satu akad sebelum berlaluqn

waktu, tdakbol€h ada dua uimh.

Lg42- Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika ada dua

orang salsi lrang memberikan kesalsian atas seseorang

bahura dia telah mengambil seribu dari seorang anak kecil,

sedangkan drn orang sal$i lain memberikan kesaksian atas

seseorirng lrdng lain, bahwa dia telah mengambil seribu dari

seoftrng anak kecil, maka waiib bagi u/ali anak kecil ifu
meminta seribu lrang diambil oleh salah seorang dari

keduanln seribu, kecuali masing-masing bukE fidak
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menuniukkan seribu yang diperlihatkan bukti lainnya, maka
wali harus mengambil dua ribu."

Jika sernua bukt itu mempertihatkan seribu yang tidak tentu,
maka seomng wali harus meminta dua ribu, karena masing-masing dari
dua orang itu tetap atasnya (m"*,pu.yai kauajiban membaSnr uang)

seribu, maka wajib baginya membayamya. Seomng wali juga wajib
memintanya. Hal ifu seperti jika masing-masing dari keduan5la

menetapkan seribu.

Adapun jika yang dipersaksikan ifu seribu tertentu, lalu bukti lain

memperlihatkan bahwa orang inilah yang mengambilnya, maka dia

hanya wajib membayar seribu, dan wali boleh memintanya kepada salah

seorang dari keduanya kapan pun dia mau, sebab telah tetap bahwa
masing-masing dari keduanya mengambil seribu. Jika dia udak bersedia

mengembalikannya, maka hal itu jelas menjadi tanggungannya. Jika dia
mengembalikannya kepada anak kecil ifu, maka tanggungannya tidak
menjadi terlepas oleh karena dia telah mengernbalikan uang ifu
kepadanya, sebab tidak ada baginya penerimaan 57ang benar.

Jika dia membayar kepadanya uang yang tidak dia kembalikan,
maka itu tidak kembali kepada siapa pun, sebab hal itu tetap menjadi
tanggungannya. Jika orang yang mengembalikan uang ifu kepadanya

membayamya, maka itu kembati kepada orang yang tidak
mengernbalikannya. Jika salah seomng dari keduanya membayar uang

itu, lalu dia mengklaim bahwa jaminan ifu menjadi tanggunan orang ifu
supaya dia kembali kepadanya, maka perkataan yang diterima adalah
p'erkataan orang lain disertai dengan sumpahn5n, karena asalnya tidak
ada ketetapan atasnya.

L943. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Jika ada dua orang laki{aki l<afir harbi (orang kafir !/ang
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memusuhi dan memerangi Islam dan muslim) dari
negeri mr.rsuh datang ke negeri kita, lalu masing-masing dari
keduany'a menyebutkan bahwa mereka adalah saudaranya,
maka kita menjadikan keduanya adalah dua bersaudara. Jika
keduarryra adatah hambasahaya (taunnan), lalu keduanya
mengHaim hal itu setelah keduan5Ta dibebaskan, maka harta
warisan masing-masing dari keduarryn unfuk orang lpng
membebaskannlra apabila dia tidak membenarkan keduanln,
kecuali keduan5Ta memberikan bukfi (salsi) atas klaimnya itu
dari kaum muslim, maka nasabnln tetap dan masing-masing

dari kedmryla mendapat harta warisan dari saudaranya."

Apabila panduduk negeri musuh masuk ke negeri kita sebagai

orcrrg Islam), lalu sebagian dari mereka menetapkan nasb kepada

sebagian lain (sebagian dari mereka menetapkan bahwa dia keturunan

dari sebagian !,ang lainnln), maka nasabn5ra tetap, sebagaimana

tetapnSTa msb penduduk n€geri muslim dari kaum muslim dan

penduduk dari kahngan kafir dzimmi png ada di dalam tanggungan

(jaminan kearnanan Negara Islam) berdasarkan penetapan (pengakuan)

mereka, karena ifu mempakan penetapan 3ang tidak ada (mengand*g)

mudharat atas siapa pun di dalamnlp. Jadi, penetapan (pengqkuannya)

diterima. Hal itu sarna dengan pengakmn mereka terhadap hak-hak

harta, dan tidak ada perMaan pendapat sepaniang 5nng kami ketahui.

Jika merela adalah tawanan (hambasahaya), lalu sebagian dari

mereka menetapkan bahwa mereka adalah keturunan dari sebagian

lnng lain, dan mernberilon buld (saksi) dari kaum muslim, dmka

penetapan itu juga ielas (diterirna), baik sal$i itu adalah tawanan pada

merela atau bukan tawarnn.

\, ,',

kaum
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Salah seoftIng dari mereka disebutkan lraamil, artinya yang

dibawa, sebagaimana omng grang terbunuh diseht qatiil, orang yang

terluka disebut jariih, karena dia dibawa dari negeri kafr-

Ada yang berpendapat bahw?i dia dis€but tnmiil karena dia

membawa nasb (keturunan)n3n hepada yang tafot. Jil<a orang-orElng

kafir bersaksi bahwa dia adalah kaururnnnSB, rnalo kesaksiannya tidak

diterima.

Disebutkan dalam sebuah riwalnt dari Ahnnd dan dalam riwayat

lainnya bahwa kesalrsian mereka dalam hal ifu dapat diterima, karena

umumnya tidak ada kaum muslim png mau merrberi kesaksian. Jadi,

ifu sama dengan kesaksian alli dzimmah atas wasiat dalam perjalanan

apabila tidak ada yang lainn5n. Ini pendapat 5Bng pertama, karena

apabila kita fidak menerima kesaksian oftmg fasik, rnaka menolak

kesalsian orang Snng kafir akan lebih utarna. Dtolakqn pengakuan

(kesaksian) mereka, karena dalam hal iru terkandung mudhamt bagi

orang png mernbebaskan dengan hilangnlp hak uraris dengan umla'

(dengan sebab membebaskan hambasahald. Lalu jika orang Snng

membebaskan keduaryn menrbenarkan keduarrya, rnaka dia diterima,

karena ifu men-rpakan hak bagiryn.

Namun, jika dia fidak mernbenarkan keduan5n dan fidak

memberikan bukti atas hal itu, rnaka sebagian dari mereka tidak bisa

merararisi sebagian lain, dan urarisan rnasing;nnsing dari keduarya unfuk

oftmg png mernb . Ini pendapat Ast$Efi'i tentang apabila

dia menetapkan nanb ayah, saudara, lok€lq atau arnk parnan.

Sedangkan jika dia menetapkan msbanalq rnaka ada tga pendapat:

Pqtama PenetapannSTa diterima.

Kdua Penetapanryn diterirna, karena dia merniliki hak istiilaad

(hak unhrk menlrdikan hambasahalp perernpuannla sebagai ibu dari

Al Mughni - ml



anaknya, hak mernpunSBi anak dari harnbasahaya perempuannya) maka

dia memilfi penetapan tefiadap hal itu.

Ketiga. Jika mernungkinkan unhrk merninta anak s&ehh dia

bebas, malo penetapannya diterima, sebab dia merniliki }rik istiilaad

(hak untuk menlrdikan hambasahaS;a perernpuannln sebagai ibu dari

anaknya, hak mernpunlBi anak dari tranrbasahap perernpuannya)

setelah dia bebas, dan iik" tdak dernildan, malr6 tidak diterima, karena

dia tidak mernilikiqp sebelum dia b€bas.

DiriwaSntkan dari Abdullah bin l\'Ias'ud, Masntq, Al Hasan, dan

Ibnu Sirin, bahwa penetapann5ra diterima pada apa-apa yang orang-

orang yang bebas png asli diterima di dalamnya. Ini juga pendapat Abu

Hanifah. Ifu karena dia menrpakan mulallal lBng menetapl<an nasab

ahli waris yang fidak dik€tahui nasabn3ra, png mungkin ba$nln unfuk

membenarkannln dan apa Snng ditetapkan baginya di dalamnya sesuai,

maka penetapan diterima.

Hal ifu sanra seperti iika omng yang memptrnyai seorang

saudam menetapkan nasbs@rang anak Dengan asal (pokok) ini, apa

yang kalian sebtrtlran menjadi batal

Dalil lGrni dalarn rnasalah ini adalah: riq,alpt AqrSFbi, bahwa

Umar 4h,, telah menulis srrat kepada Syrraih, unfuk tidak mer,uariskan

harta kepada lamiil (orang Snng dibawa dari negeri musuh) sampai dia

memberikan bukti abs pengahrannya. Diriunyatkan oleh Sa'id.

Dia iuga berkata: Sutan mencedtalon kepada kami dari hnu

Jad'an, dari Sa'id bin Al Musalprab, dia Hata, '(Jmar bin Al Khaththab

telah menulis surat, bahwa Inmiit(orarrypng dibawa dari negeri musuh)

tidak boleh meunriskan harta keoali dengan mernberikan buku, karena

pengakuann5p pernbatalan hak oftmg

mernbebaskanryn dari unrisannlri Jadi, pengakuannSra tidak

diterima.n

yang

boleh
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Hal itu sama dengan jika dia menetapkan bahwa dia adalah

pelayan bagi yang lainnya, atau yang lainnya adalah orang yang

berserikat dengannya di dalam vnla'-nya (hak mendapatkan warisan

dari hambasahaya yang dibebaskan)nya. Dia telah memisahkan

(membedakan) pengakuan dari or*rg bebas yang mempunyai saudara,

karena wala' ada disebabkan oleh kepernilikan, maka hal iu berlaku

padanya. Wala' tetap berdasarkan pengganti, sedangkan persaudaraan

berbeda dengannya. Tidakkah Anda melihat bahwa kalau dia berkata

kepada yang lainnya, "Bebaskanlah hambasahayamu dariku dan aku

akan membayar harganya," maka perkataan ini benar? Apakah wala'

tidak tetap baginya? Apabila wala' itu tetap, maka itu lebih kuat dari

nasab. Kami hanya mendahulul<an nasab di dalam warisan, karena

kedekatannya, bukan karena kekuatannnya. Sebagaimana kami

mendahulukan orang-orang yang mempunyai bagian dari harta warisan

alas ashabah sekalipun mereka dekat dengan si mayit.

Pasal: Jika keduanya berbeda agarna, maka nasab hdak

menjadi tetap dengan penetapan (pengakuan)nya dan jika keduanya

tidak saling mev.rarisi karena ada kemungkinan orang kafir masuk Islam,

lalu dia merruarisi harta warisan ifu.

Oleh karena ifu, jika keduanya menetapkan nasab di saat dia

menjadi hambasahaya, maka penetapan itu tidak berlaku, sebab ada

kemungkinan saling niaryarisi dengan memerdekakan hambasahaya

(bebasnya hambasahaya).

' 
Jika dilahirkan bagi masing-masing dari keduanya seorang anak

yang bebas (masing-masing mempunyai seorang anak dari perempuan

yang bebas), lalu masing-masing dari keduanya menetapkan bagi yang

lain bahwa dia adalah anak dari pamannya, maka ada kernungkinan

pengakuannya diterima, sebab tidak ada wala' atasn5ra, karena ifu
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pengakuannya diterima. Ada faktor yang menunfut diterimanya

pengakuan tersebut dan karena tidak adanya 5rang menentang.

Ada juga bahwa pengakuannSn tidak diterima,

sebab kaum mr:slim meurarisi hartanya, dan karena apabila penetapan

dari 1nng pokok tdak diterima, maka penetapan dari yang bukan pokok

lebih utama untuk tidak diterima

Jika hta bahua penetapan keduanya diterima, lalu

salah seorang dari kedtraryn menetapkan kepada ayah png lainnya

bahwa dia adalah pamannln, maka-penetapan bahwa dia adalah anak

saudaranlra, sebab jika hal itu tetap, maka pamannya akan mer'r,rarisi

selain hambasahalnn5ra yang membebaskanngra.

Apakah tetap pengakuan bahwa dia adalah keturunan paman,

lalu dia me\ /arisi arnk saudaranya? Ada kemungkinan hal itu tetap

lantaran perpindahan wnla'dari anak saudamnln, maka tidak berakibat

pada sahnSn penebpan kepada pernbatalan wala'-

Hal 1nng lebih utama adalah, hal itu tidak tetap, fidak tetapnya

pengakuan bahwa dia adalah keturunan salah safu dari omng, maka hal

itu tidak tetap pada 5nng lainn5ra.

lgM- Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila dua

orang suami isnri berada dalam safu rumah, lalu keduanya

berpisah ahu keduanya meninggal dunia, lalu masing-

masing mengklaim bahwa barang yang ada di dalam rumah
tersebut adalah miliknSTa atau dia meunrisinya, maka diberi
keputusan hukum dengan sesuafu yans pantas bagi lakiJaki
untuk si lald-lald tersebut dan apa yang pantas bagi kaum
perempuan unfuk perempuan tersebut, dan apa yang pantSs

unfitk laki-laki dan peremptlan, maka dibagikan kepada
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keduanSn setengah unfuk laki-laki dan setengahnya lagr

unfuk perempuan."

Apabita s@asang suami ishi berselisih dalam bamng-bamng

yang ada di dalam rumah mereka, atau sebagiannSn, lalu salah seorang

dari mereka berkata, "S€trnua barar{ itu milikl$,'atau berkata, "Barang

ini milikku,u dan salah seomng dari mereka memiliki bukt, rnaka

disepakati (oleh para ulama) bahwa barang itu milik oftmg yang memiliki

bukti tersebut.

Jika salah seoftmg dari mereka tidak merniliki bukfi, maka ada

riwalnt dari Rhmad yang menjelaskan bahun bamng yang cocok unfuk

kaum laki-laki (seperti serban, baju jubbah [rnante[ pakaian luar, jubah

hijau, dan senjata), rnaka perkataan (klaim) yang diterima itu adalah

klaim laki-laki tersebut disertai dengan sumpah, dan bamng yang cocok

bagi kaum perempuan (seperti perhiasan, baju, fufup kepala, dan alat

pemintal), rnaka klaim yang diterima adalah klaim peremptran tersebut

disertai dengan

Sedangkan bamng yang cocok bagi kduanya, seperti ternpat

tidur dan bejana, maka bamng-barang itu dibagikan kepada keduanSn.

Menurut Imam Ahmad dalam sebuah riwala! Snng diriwagntkan

oleh Al Jama'ah, diantararyn Ya'qub bin Bakhtan, tentang seorang laki-

laki 5nng menceraikan iskinSn, atau dia meninggal dunia, lalu isfuinya itu

mengklaim (kepernilikan) barang-bamng, maka apa lnng cocok bagi

kaum laki-laki, rnaka barang itu adalah bagi laki-laki, dan banrng yang

cocok bagi kaum perernpuan, maka barang ifu adalah bagi perernpuan

tirsebut, dan barang yang cocok bagi laki-laki dan perempuan maka

bamng-barang itu dibagikan kepada kedunSn. Jika barang itu ada di

tangan orang lain, rnalo siapa yang bisa mernb€rikan bukti atas

kepernilikan barang tersebut, rnaka barang itu harus diser.ahkan

kepadanSa. JilG keduarqn tidak merniliki bul<ti rnalo harus diadakan
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undian di antara keduanln, dan siapa yang mendapat undian, maka dia

hanrs bersumpah dan barang itu harus diserahkan (diberikan)

kepadanya.

Juga menunrtn3n, disebutkan dalam riwalnt Muhanna, bahwa

dernikian pula iika keduanya berselisih, dan salah seorang dari kedtnnya

adalah hambasaha5ra. Ini iuga merupakan pendapat Ats-Tsauri dan hnu

Abu laila.

Sedangkan menurut Al eadhi, 'Hal ini apabila barang-barang itu

ada pada keduansra melalui (berdasarkan) hukum. Adapun barang Snng

ada pada tangan salah seorang dari keduanya dangan cara (melalui,

berdasarkan) sesuafu png dilihat, maka barang itu miliknya disertai

dengan sumpah. Jika barang itu ada pada mereka, maka barang iht

hanrs dibagikan kepada keduanya, masingrrnsing mendapat bagian

setengah, baik bamng itu cocok unfuk rnElupun cocok unfuk

salah seorang dari keduanYa.'

Pendapat itu juga mempakan pendapat Abu Hanifah dan

Muhamrnad bin ldris.

Hanln saia, keduanSa mengatakan bahwa bamng lnng cocok

bagi kedtranya, dan barang ifu ada pada tangan keduanya dengan cara

(melalui, berdasarkan) hukum, maka klaim 5nng diterima adalah klaim

laki-lah itu png disertai dengan sumpahnya.

Apabila salah seorang dari keduanya berselisih dengan ahli uaris

5nng lain, maka ldairn png diterima adalah klaim 3nng meniadakan di

antam keduanln, karena tangan (kepemilikan) Snng didapatkan melalui

qpsuatu yang dilihat lebih kuat daripada kepernilikan yang didapatkan

melalui hukum berdasarkari dalil bahwa jika penjahit berselisih dengan

pemilik rumah tentang iarum dan gunting, maka jarum itu milik penjahit

tersebut.
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Sedangkan menumt Abu Yusuf, "Perkataan (klaim)yang diterima

adalah klaim perernpuan ifu, yang menurut kebiasaan barang itu adalah

ukuran alat yang serupa dengannya."

Menurut Malik, barang yang cocok bagi masing-masing dari

keduanya, maka barang ifu mililfiya, dan bamng yang cocok bagi

keduanya, maka barang itu milik laki-laki, baik ada pada tangan

keduanya melalui (berdasarkan) sesuafu yang dilihat mauptrn dengan

cara (melalui, berdasarkan) hukum, karena rumah itu milik laki{aki dan

kepernilikannSn lebih kuat, karena dia yang harus menyediakan

rurnanntn.

Menurut Asy-S1nfi'i, Zutar, dan AlBatti, semua bamng yang ada

di dalam rumah dibagikan kepada keduanya, masing-masing setengah

bagian, lalu masing-masrng dari keduanya bersumpah atas bagiannya

lnng setengah dan mengambilnya.

Diriwayatkan hal seperti itu dari AMullah bin Mas'ud &,
darinya, karena keduanya sama dalam tetapnln tangan (kepemilikan)

keduanya atas sesuatu png diklaim itu (rumah) dan tidak adanya buku,

maka salah seorang dari keduanya fidak didahulukan atas yang lainn5n,

seperti barang yang cocok bagi keduanya. Atau seperti jika bamng itu

ada keduanya dari sisi yang dapat dilihat pada omng yang menyerahkan

hal itu.

Dalil lcrni dalam masalah ini adalah: keduanp mernpun5ni hak

unfuk memiliki barang barang yang ada di rumah tersebut, berdasarkan

dalil bahwa jika orang asing menyelisihi keduanya tentang hal itu, maka

perkataan (klaim) Snng diterima adalah ldaim kedtnnya, dan terkadang

salah seorang dari mereka menguatkan hak kepemilii<an dan

pengelolaan kepada yang lainnya, maka perkataan (pengakuan itu)

harus didahulukan. Hal itu sama seperti jika ada dua omng berselisih

tentang seekor binatang, salah safun3p menungganginya, sedangkan
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yang lainnya menarik tali kekangnya. Atau berselisih tentang sebuah

baju, salah seorang melmakainya, sedangkan yang lainnya menarik

(mengambil) lengan bajunya. Atau berselisih tentang sebuah dinding

yang bersambung dengan kedua rumahnya, atau terganfung (dibuat) di

bangunan salah seomng dari keduanya, atau dia mempunyai rumah

yang dibangun menranjang.

Menurut kami (Abu Hanifah dan Al Qadhi), keduanya berselisih

tentang apa lpng ada pada mereka, tidak ada keistimewaan untuk salah

seorang dari mereka atas yang lain. Hal itu sama dengan apabila barang

itu ada padanya secara hukum.

Adapun bamng yang cocok bagi keduan5ra dan barang itu ada

pada mereka, serta tidak ada keistimewaan gnfuk salah seorang dari

keduanya atas yang lain, maka hal ifu sama dengan jika barang yang

ada pada keduanya dari sisi yang bisa dilihat. Dilalah5nng menunjukkan

bahwa barang ifu bukan milik orang 5nng meniadakan dari kedua orang

itu, yaifu bahwa ut li **it mayit ifu menempati ternpatnya, sama

dengan iika salah seomng dari keduan5n mewakilkan kepada orang lain

untuk dirinya.

Apabila keduanya tidak memilikinya s@ara hukum, bahkan

seorang laki-laki dan seorang perempuan berselisih tentang suatu barang

selain kain di antara kedtnnya, maka salah seorang dari keduanya tidak

boleh menguatkan kecocokan hal ifu kepadanya. Tetapi jika barang itu

ada pada keduanya, maka barang itu harus dibagikan kepada keduanya.

Jika barang ifu ada pada salah seomng dari keduanya, maka barang itu

miliknya. Jika barang itu ada pada orang lain selain keduanya, maka

diadakan undian di antam keduanya atas barang tersebut, dan siapa

yang mendapat undian, maka barang itu miliknya dan sumpah harus

dilakukan oleh orang yang dihukumi oleh kami sebagai pemilik barang
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itu, sebab tidak ada bagi keduanya kepemilikan secara hukum, maka

kedua hal itu menyerupai sernua orang yang berselisih.

Pasal: Apabila di dalam sebuah toko seorang fukang

k yu dan seorang penjual lmtvuk wangi, lalu keduanya

berselisih tentang yang ada di dalam toko tersebut

Dalam kasus tersebut, diberi kepufusan hukum berdasarkan alat

setiap pekerjaan (kerajinan) milik pemiliknya. Alat-alat para penjual

minyak wangl adalah milik penjual minyak wmgr, dan alat-alat para

hrkang kayu adalah milik tukang kayu. Jika keduanya tidak berada di

dalam satu toko, tetapi keduanya berselisih dalam suafu barang, maka

salah seorang dari mereka tidak boleh menguatkan kecocokan barang

tersebut yang diperselisihkan unfuknya, sebagaimana telah kami

sebutkan tentang sepasang suami istri, dan perselisihan itu sama seperti

perselisihan dua orang asing.

PasaL Apabila orang yang menyewakan dan orang

lpng menyewa berselisih tentang sesuafu yang ada di dalam

sebuah rumah

Dalam kasus tersebut, jika sesuatu yang ada di dalam rumah ifu

terrnasuk sesuatu 5nng bisa dipindahkan, seperti perkakas, bejana-

bejana, dan kitab-kitab, maka barang-barang seperti itu ditetapkan

sebagai milik orang yang menyetJJa, karena biasanya manusia

(seseorang) menyalakan rumahnya dalam keadaan kosong dari

kendamannya dan baju-bajunya. Jika barang-barang itu ada pada

sesuahr yang termasuk mengikuti di dalam jual beli, seperti pinfu yang

dipasang (ditanam), tong-tong yang dikubur, rak-rak yang dipaku, dan

tangga-tangga 5nng dipaku, kunci-kunci, alat penumbuk yang dipasang

(ditanam), dan batunya yang ada dibawahqn, maka barang-bamng
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seperti itu ditetapkan sebagai milik orang yang menyer,vakan rumah,

sebab barang-barang seperti ifu termasuk barang-barang yang mengikuti

rumah. Hal itu (barang-bamng ifu) menyerupai dengan sebuah pohon

yang ditanam.
_a

Jika mk-mk itu disimpan di atas tiang-tiang, maka menurut

Ahmad, 'Apabila kedurya berselisih tentang mk-rak, maka mk-mk itu

ditetapkan sebagai milik dari pemilik ntmah."

Zhahimya keumuman ini berlaku pada semua jenis rak.'

Menurut Al Qadhi, "Pendapat Ahmad itu dibawa kepada

pengertian jika mk-rak itu dipaku, sedangkan rak-rak yang tidak dipaku,

maka rak-mk itu ditetapkan sebagai milik keduanya bila keduanya

bersumpah tentang kepernilikan mk-rak tersebut.u

Rak-rak itu fidak mengikuti di dalam jual-beli, maka mk-rak itu

sama dengan baju-baju. Ini merupakan kenyataan yang menjadi saksi

bagi orang yang menyetu/a rumah tersebut, dan bagi orang yang

menya,r.rakan adalah kenyataan yang menentang hal ini, yaifu bahwa

orang yang menyeurakan meninggalkan (membiarkan) rak-rak ifu bemda

di dalam rumah dan tidak memindatrkan rak-mk itu dari rurnahnlra'

Jika dua kerqntaan berselisih dari dua sisi, maka keduanya

sama. Ini merupakan pendapat AsySyafi'i. Jadi, berdasarkan hal ini, bila

keduanya bersumpah maka rak-rak ifu ditetapkan sebagai milik

keduanya (dibagikan kepada keduanln), dan jika salah seorang dari

keduanya bersumpah dan yang lainnya menarik diri dari klaimnya, maka

rak-rak itu ditetapkan sebagai milik orang Srang bersumpah.

Al Qadhi dan Abu Al Khaththab menyebutkan pada

pembahasan lain, bahwa jika rak itu mempun5ni benfuk yang dipasang

di dalam rumah, maka mk itu ditetapkan sebagai milik dari pemilik

rumahitu disertai dengan.u*phh. Jika mk itu tidak mempunyai bentuk

yang'dipasang, maka keduanya hanls bersumpah, dan rak itu ada di
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antara keduanla (ditetapkan sebagai milik kedtranp atau dibagikan

kepada kedtranya), sebab apabila rak ihr mernpunry'ai b€ntuk (mk dengan

model 1ang dipasang) di dahrn nnnah, rnal6 3Bqg dipasang itu

mengikuti rurnah temsebut, sehingga rak ifu ditaapkan sebagai milik dari

pernilik rurnah tersebut. l
Salah satu dari dua mk itu milik ora {I hin 3Bng mernilikinln.

Dernikinn puh jilo dua omng bersd[sih (tentang kepemilikan)

daun pintu lpng dicabut, rnalo keputusan adalah

sebagaimara yang telah kami sebutkan. Sahh seotang dari keduanya

tdak mernbufuhkan p€rniliknta, rnalo salah sahr dari keduanS;a

ditetapkan bagi orang lain Snng mernilikinSB- S€perH batu bagian atas

dari batu p€nggilhg dan hrnci pintu.

Srsi, zlahArrp perkataan Attrnad adalah: mk-mk itu ditetapkan

sebagai milik dari p€rnilik rumah dalam sanu.r keadaan, bahwa

kebiman b€rlaku dmgan meninggalkan (mernbiarkan) mk-rak di dalam

rumah, dan fidak balalar dengan pe$rfodahan mk-mk ifu oleh onrng

lpng m€qpu,a rumah. Dengan dernikian, rat(-rak ifu ditetapkan bagi

pernilih rurnah, seperti rak prg mernpunlni b€ntuk 57ang dipasang. Rak-

mk itu apabih mernpungni tiangtiimg 3lang ditegaHen (dipasang), malo

tiangtiang itLl milik p€rnilik rurnah. Dernikian puh dengan sesuafu 3nng

dipasang bagrnln, seperti batu bagian atas dari batu penggilingan

apabila batu bagian terpasang dan kunci pintu

yang dipaku.

Pasah Apabita seomng penjahit ada di dalam sebuah

rumah orang lain, lalu lreduanya (penFhit dan pemilik
rumah) berselisih tentang kepemilikan jarum dan gunting,
maka jarum dan gunting itu ditehpkan sebagai milik
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penjahit, karena penjahit lebih banyak menggunakan jarum

dan gunting dibandingkan pemilik rumah

Apabila seorang penjahit dipanggil seseomng untuk menjahitkan

baju miliknya, maka biasanya dia membawa jarum dan guntingnya.

Jika keduanya berselisih tentang kepemilikan baju, maka baju itu

ditetapkan sebagai milik dari pemilik rumah, sebab bukan m?rupakan

kebiasaan penjahit membawa baju yang dia lahit ke rumah orang lain,

tetapi kebiasaannya adalah menjahit baju milik pemilik rumah.

Jika pemilik rumah berselisih dengan seorang fukang kayu

tentang kepemilikan kupak, gergaji, dan alat-alat pekeriaan tukang kayu,

maka barang-barang ifu ditetapkan sebagai milik fukang kayu.

Jika keduanya berselisih tentang kan, yang dikerjakan oleh

fukang kayu, pinfu-pinfu, dan rak-rak yang digergaji, maka barang-

barang itu ditetapkan sebagai milik pemilik rumah.

Jika seomng fukang kasur (bantal) berselisih d*gun pemilik

rumah tentang kepemilikan alat wrtuk membetulkan kasur, maka barang

itu ditetapkan sebagai milik tukang kasur tersebut.

Jika keduanya berselisih tentang kepemilikan kasur, kapas, dan

bulu, maka barang-barang seperti ifu ditetapkan sebagai milik pemilik

rumah.

Jika pernilik rumah berselisih dengan as-nqqa (pemberi minum)

tentang kantong yang terbuat dari kulit, maka kantong yang terbuat dari

kulit itu ditetapkan sebagai mlik as-saqqa.

Jika keduanSn berselisih tentang tong besar, maka tong besar ifu

ditetapkan sebagai milik pemilik rumah, berdasarkan apa yang telah

kami sebutkan 
L
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PasaL Apabila dua orang berselisih tentang
kepemililran seekor binatang; salah seorang
menungganginln, sedangkan lpng lainn5Ta menarik tali
kekangnSTa

Dalam kasus tersebut, pfig menunggangi heu,an lebih utama

atas hewan tersebut.

Jika ada bagi salah seomng dari kedrnqn barang bawaan di

atas heunn tersebut, sedangkan png lainryn adalah Snng menarik tali

kekangn3n, rnalo heunn ifu ditetapkan sebagai milik pernilik bamng

bawaan itu.

Oleh karena ifu, iika ada bamng bawaan milik salah seoftmg

png ada di atas heuaan tersebut, dan png lainnla menungganginSn,

rnaka heunn ifu ditetapkan sebagai milik omng !,ang matungganginSa,

sebab hal itu merupakan pengendalilan yang lebih ktrat' (dengan

menungganginya dia lebih kua$.

JilG keduanya berselisih tentang kepernilikan barang bawaan,

lalu orang !,ary menunggangi heuaan dan p€rnilik her,rnn ifu

, mda barang bawaan ifu ditetapkan s€bagai milik orang

lpng menunggangi heunn tersebut, karena secaftr hsamaan her,rnn

dan barang bawaan itu ada di tansannya

FIal ifu sarna dengan jika orang 5nng menernpati rumah dan

p€rnilik rurnah tentang kepernilikan balu yang ada di rurnah itu, dan jika

p€rnitk heunn ifu dan orang yang menunggangi heunn itu tentang

kepernilikan pelana, rnaka pelarn ifu ditetapkan sebagai milik p€milik

lnda.

Jilta drla oftrng berselisih tentang kepernilikan baju .atas

tnqUasatnya milik salah seomng dari keduanla, rnaka baju itu
ditetapkan sebagai milik dari pernilik hambasahaya, karena baju itu ada

di tangan hambasahaya (miliknd.
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Jika pemilik baju dan yang lain berselisih tentang hambasahaya

yang mengenakan bajunya, maka keduanya sama, karena manfaat baju

itu kembali kepada hambasahaya itu, bukan kepada pemilik baju. Ini

pendapat Asy-Syafi'i tentang pembahasan ini dan pembahasan

sebelumnya, sebagaimana telah kami sebutkan.

Pasal: Jika pemilik tanah dan pemilik sungai berselisih
tentang pagar yang ada di antara keduanya

Dalam kasus tersebut, pagar itu ditetapkan sebagai milik

keduanya, dan masing-masing dari keduanya harus bersumpah atas

bagian setengah yang sudah diputuskan baginya. Ini juga pandapat Asy-

Syaf i.

Menurut Abu Hanifah, "Pagar itu ditetapkan sebagai. milik

pemilik sungai, karena manfaat pagar itu kembali kepadanya."

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, "Pagar ifu ditetapkan

sebagai milik pemilik tanah, sebab pagar ifu bersambung ke tanahnya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: pagar itu menjadi

penghalang di antara milik keduanya (tanah dan sungai), maka keduanya

ditetapkan sebagai pemilik pagar tersebut. Sebagaimana jika terjadi

kasus sengketa antara pemilik atap (loteng) bagian atas dengan pemilik

atap bagian bawah yang ada di antara keduanya. Atau berselisih dalam

masalah kepemilikan pagar yang ada di antara kedua rumahnya.

Apa yang mereka telah sebutkan dari dua tarjih (keputusan yang

dikuatkan dan ditetapkan) yang saling berhadapan, maka keduanya

sama.

Demikian pula jika pemilik atap bagian atas dengan pemilik atap

bagian bawah berselisih tentang Lepemilikan atap yang ada di antara

keduanya, maka atap itu ditetapkan sebagai milik keduanya
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Dalil kami dalam masalah ini adalah: sernua tempat harus dibagi

kepada kedua (omng yang berselisih), rnasing-masing mendapat

setengah bagian. Akan tetapi, masing-masing harus bersumpah atas

bagian setengah 5nng dia dapatkan, bukan atas bagian setengah milik

yang lain, karena harta png didapatkan olehnya. sumpah fidak

bermanfaat sedikit pun atasnya, maka dia fidak harus diminta

sumpahnya, seperti oftmg png mengklaim, dia fidak boleh diminta

sumpah atas apa Snng dia mengambil sesuatu png diklaimryp.

PasaL Jika dua orang berselisih tentang kepernililran,
yang bagan ujungnp ada di tangan salah seorang dari
keduan5p, dan bagian lainnya ada di tangan oriang lain, atau
berselisih tentang kepemilikan baju, lpng bagian lengannya
ada di.tangan satah seorang dari keduanya, dan bagian lain
ada di orang lain

Dalam kasus tersebut, keduanya mernpunSni hak 3nng sama di

dahmnla, sebab tangan omng lpng memqlang bagran uiungnln ada di

atasrrln (omng !,ang mernegang bagian ujung dari serban itu
mernilikinya, dengan dalil bahwa jika bagian lainnya ada di atas tanah,

lalu orang lain menyelisihinp (mengklarm) bahwa dia memilikinp, mika
bagian lain itu ditetapkan sebagai miliknya. Apabila (bagian) qerban itu

ada di tangan keduanSn, maka keduanya mernpuryrai hak Snng sama di

dalamnSra.

Jika ada sebuh rumah lnng merniliki ernpat ruangan dan pada

ialah safu ru.tngannlra ada orang 5nng tinggal di dalamnla, dan di dalam

tiga ruangan lainnya ada juga png tinggal di dalamqn, lalu keduanya

berselisih tentang kepemilikan nrangan terselut, maka masing-masing

dari keduanya adalah nrangan yang diternpatinya, karena semua

ruangan terpisah dari orang yang menempatinla, dan orang luar tidak

Al Mushni - hss l



menjadi sekutu bagi orang yang menempati ruangannya di dalam

tetapnya kepemilikan atas ruangan tersebut.

Jika dua omng berselisih tentang kepemilikan sebuah lapangan

(halaman) yang digunakan sebagai jalan menuju rumah, maka halaman

itu dibagikan kepada keduanp, masing-masing mendapat bagan

setengah, karena keduanya berserikat dalam tetapnya kepernilikan atas

halaman tersebut. Hal ini sama dengan perselisihan tentang kepemilikan

serban, sebagaimana telah kami sebutkan.

1945- Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa

mempunyai hak atas seseorang, lalu dia tidak melaksanakan

kewajibanryn dan dia telah menentukan harta lrang meniadi

haknya, maka dia tidak (boleh) mengambil darinSn seukuran

(sejumlah harta yang meniadi) hakn3n, berdasarkan hadits

lrang diriwayatkan dari Nabi &, bahwa beliau bersabda,

"Lal<finakanlah (tunaikanlah) amanat kepada onng Wng
membeimu amanat (orang tlang mempercagaimu) dan

janganlah englau berl<hianat kepada oftrng Wng berkhianat

kepadamu."

Apabila seseomng mempunyai hak atas orang lain dan orang itu

menetapkannln serta memrberikannya, maka disepakati oleh pam ulama

bahwa fidak ada hak baginya untuk mengambil hartaqn kecuali

sejumlah harta Snng dib€rikan omng itu kepadanya.

Jika dia mengambil sesuatu dari ha*anya tanpa izin darinya,

maka dia harus mengembalikan harta ifu kepadanln sekalipun sesuai

dengan ukuran (besamn) haknya, sebab dia tidak boleh memiliki suatu

bamng dari barang-barang lrang merupakan hartan5a, tanPa pilihannya

bukan karena dibufuhkan, sekalipufi merupakan (termasuk) jenis haknya,

sebab terkadang seseorang mempunyai tujuan dalam suafu barang.
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Jika dia , atau bamng ihr rusak, maka kerusakan ifu

menjadi utang dalam tanggungannSn faminannln png harus dia bayar).

Hal yang menjadi tanggungannya adalah dari jenis haknya, dan

keduanp sepakat untuk melalrsanakan al muqaasfuhah (kliring,

penyelesaian utang panjang, pernfaSnmn utang dengan yang sejenis,

sali.rg mengimpaskan utang) menurut pendapat rnadzhab (Hanbali) dan

pendapat Spng masyhur dari rnadzhab AsySff i.

Jika dia mencegah (menghalangi, menolak) haknya karena

sesuafu 57ang boleh ditolak, seperti penangguhan dan pemailitan, maka

disepakati bahwa fidak boleh mengarnbilsedikit pun hartan5n.

Jika dia mengambil sesuafu, maka dia harus mengembalikannln

jika masih tersisa (ada), atau menggantin3n jika rusak, dan tidak ada al
m,qaaslshah di sini, karena utang yang merupakan hakqn tidak

berhak (boleh) diambil waktu itu jWa (dalam keadaan apa pun), berbeda

dengan png sebelumnla.

Jika dh mencegah (merghalangi, menolak) tanpa hak (dengan

cara lpng fidak b€nar) dan dia menentukan atas pembebasannlra melalui

haldm atau penguasa, mala fidak boleh juga bagin5n mengambil dengan

lBng lain, sebab dia telah menenfukan pemenuhan haLrya dengan

orang lnng menernpati ternpatryn (unkilnld.

Hal ini sama dengan jil<a dia menerrhrkan pernenuhan halmsa

dari wakikrya. Jika dia fidd( menenh.d<an atas hal ifu, karena

keadaannSp menolak haknya dan fidak menriliki bukti terhadapnla, atau

karena keadaarurya tidak meresponnln ke muhal<anah, dan tidak

unh.rk atas hal ihr atau png semisal

dengann3Ta, rnaka yrang populer dalam rnadzhab Hanbali adalah, 'Tidak

ada businya menganrbil ukuran haknya.n Ini adalah salah satu dari dua

riwalpt yang berasal dari Malik.
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Ibnu Aqil berkata, "Para sahabat kami menjadikan bolehnya

mengambilnya, safu sisi (pendapat) di dalam madzhab, berdasarkan

hadits Hindun, ketika Nabi $ bersabda kepadanya,

-{Jrlrr!{rr"+K"6'q+
'Ambillah yang cukup bagimu dan anak-anakmu dengan cara

5nng baik."

Abu Al Khaththab berkata, "Keluar bagi kami bolehnya

mengambil hak, jika yang ditentukan atasnya dari jenis haknya, maka

dia mengambil sesuai dengan ukurannya dan iika bukan dari jenis

haknya, rnaka dia harus mernilih dan berijtihad dalam menentukan

nilainya. Berdasarkan hadits Hindun dan pendapat Ahmad tentang

barang yang digadaikan, dia boleh menunggangr dan mernerah susunya

sesuai dengan biaya (uang) yang dikeluarkan unfuk mengurusnya,

seorang perempuan mengambil bahan makanannya (perbekalannya),

dan penjual barang mengambilnya dari harta orang yang bangkrut

dengan tanpa kesukarelaannya."

Asy-Syafi'i berkata, "Jika dia tidak menenfukan atas pembebasan

haknya berdasarkan bukti, maka dia boleh mengambil ukuran haknya

dari jenis haknya atau bukan dari jenis haknya. Jika dia memiliki bukti

dan telah menentukan pembebasannya, maka ada dua sisi, dan yang

masyhur dari madzhab Malik adalah: jika tidak ada hak bagi orang lain

yang dia berutang kepadanya, maka dia boleh mengambil sesuai dengan

ukuran haknya. Namun jika mempunyai utang, maka tidak boleh,

karena keduanya melakukan al muhaashshah (saling membagikan

bagian hartanya)dalam hartanya ketika dia bangkrut.

Abu Hanifah berkata, "Dia boleh mengambil sesuai ukuran

haknya jika berbentuk barang utah k"rtur, atau dari jenis haknya. Jika

harta ifu berupa barang, maka tidak boleh, karena mengambil barang
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dari hakrya merninta ganti dan tidak boleh saling mengganti (meminta

ganti) kenrgian keculi dengan kerelaan dari dtra orang png saling

mengganti kerugian.

Allah Ta'ala berfirman,

'Kqwli dalam perdagangan yng bqlaku atas dmr sul<a sama

sul<a di anbm l<amu." (Qs. An-Nisaa' 14]r- 29).

Ulama png mernbolehkan berhuijah (berdalil) dengan hadits

Hinduh, keHka datang kepada Rasulullah $, dia berkata, "Wahai

Rasulullah, sesungguhnln Abu Sufoan adalah orang yang pelit, dia tidak

mernberikan nafkah 5rang cukup unfukku dan anak-anakku.'

Rasulullah & luL, bersabda,

.oto.?- .. 1r, o

*r;JJu.'lriil'A2*-G €*
'Ambittah gng cukup'**k^, dan anak-anakmu dangan cam

yng bik.n(HR Al Bul$ari dan Muslim).

Nabi juga bersabda,

,!;lr'; "ry* l:t?wil U JL aj;\i'rl
Tumilanhh annnat kepda omng t/ang mqnbqi amanat

kefumu dan jangpnlah mglau bqkhiarnt kepda onng tpng
ba*hbmt kepdamu.'

Hadits ini diriunptkan oleh At-Tirmi&i, dia berkata, "Hadits ini

Al Mughni - llstl

@iq ,iv&;;"-6Ks$sy



Ketika dia mengambil darinya seukuran haknya dari'hartanya

tanpa sepengetahuannya, maka dia telah mengkhianatinya, masuk

kepada keumuman hadits ini.

Beliau juga bersabda, "Harta seorang muslim tidak halal kecuali

atas dasar keridhaan dari dirin5n.'

Juga karena jika dia mengambil bukan dari jenis haknya, maka

itu menjadi penggantian yang bukan atas dasar saling suka. Jika dia

mengambil dari jenis haknya, maka tidak ada baginya penentuan hak

tanpa kerelaan perniliknya, karena penentuan kepadanln. Tidak boleh

baginya berkata, "Bayarlah (berikanlah) hakku kepadaku dari tas ini

tanpa ini." karena semua yang tidak boleh untuk dimiliki ketika tidak ada

hak pembayamn utang baginya, maka tidak boleh dia mengambilnya

ketika dia mempunyai hak pernbayaran utang, sebagaimana kalau dia

memberikannya.

Adapun hadits Hindun, maka Ahmad mengemukakan alasan

(beralasan) bahwa hak perempuan ifu merupakan ker,vajiban atasnya di

setiap wakfu. Ini merupakan isyarat darinya kepada adanya perbedaan

antara kesulitan di saat pemeriksaan perkara di pengadilan di setiap

waktu dan perselisihan (persengketaan) setiap hari yang wajib memberi

nafkah di dalamnya, berbeda dengan utang.

Abu Bakar mernbedakan keduanya dengan perbedaan yang lain,

yaitu bahwa menegakkan kehidupan rumah tangga (suami ishi) sama

seper.ti menqlakkan (memberikan) bukti (pernbuktian), maka seakan-

akan hak ifu menjadi sesuafu yang sudah maklum, dengan diketahuinya

penegakkan orang yang menunfufuiya, dan di antara keduanya terdapat

dua perbedaan yang signifikan:

Perbma, bagi perempuan itu ada kelapangan di dalam harta

dengan hukum kebiasaan y*g '*"-pengaruhi di dalam kebolehan

mengambil hak dan mengeluarkan harta yang ada padanya dengan carq
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yang baik, lnng berbeda dengan omng ffihg, bahwa nafkah ifu

dimaksudkan menghidupkan jiua (hati) dan menetapkan roh, dan ini

ternrasuk sestrafu !,aql tdak boleh ditahan, dan sumpah telah

menguatloruryn

Kdra, fidak boleh ditdl-, dan ini png benar, sebab jika

ditahan r.rntuk mernberikan bukti benrpa salrsi Snng lain, maka dengan

kedmnya bukti menjadi sernpurna, maka dia seperti hak-hak yang tidak

tetap kecuali dengan dua saksi.

Jika ditahan supa!/a dia bersumpah bersarnanya, maka hal ifu

tidak dibutuhkan, karena sumpah mungkin dilal$anakan wakfu itu juga.

Jjka dia b€rurnpah, mdo dia mendapatkan ha\f, dan jika. dia tidak

rnalo tidak ada keuajiban apa punbaginln

Ada kenrungkirnn dikatakan, 'Uika orang lnng mengklaim

mernberikan kepada orang lBng bersumpah dan tawaqquf karena

sernata-rnata menetapkan saksi, rnaka dia ditahan, berdasarkan apa

yang telah lorni s€bdkan sebelumnSTa. Jika bunqquf drari hukum untuk

selain hal ih& malo fidak ditahan, berdasarlen apa lnng telah kami

sebutkan."

Al aadhi b€rkata, 'serrua tempat (keadaan) ditahan di dalamnya

berdasarkan dua salrsi, p€nahanan ifu diminta unfuk dilarrnkan sehingga

tetap ke,ftsikan dan k€adilan pam saksi, dan sernua ternpat ditahan

dengan satu salsi, karena dilatakan kepada orang lnng diberi

kesatrrsian, "Jika engkau datang membawa sal$i lain sampai tiga omng

.sal$i, dan jika fidak rnale kami melepaskann3ra.'

Pasal: Jika seoriang hamba mengaku bahwa tuannya

telah membebaskannp dan memberikan buld atas

pengakuannya dengan dua orang satrsi yang fidak dianggap

adil, lalu si hamba meminh kepada hakim untuk membri
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tempo antara dirinya dengan fuannya sampai si hakim
mencari saksi 57ang adil

Dalam kasus tersebut, si hakim harus memenuhi permintaan

hamba tersebut, menyanrakan saksi yang tepercaya, menanggung

nafkahnya dari hasil usahanya, dan menahan yang (lainnya).

Jika dua salrsi itu adalah saksi yang adil, maka sisanya (lainnya)

diserahkan kepadanya dari hasil usahanya. Namun jika dua saksi itu

adalah sahsi yang fasik, maka dia dikembalikan kepada fuannya. Akan

tetapi, kami memberi ternpo kepada keduanya, berdasarkan apa yang

telah kami sebutkan pada pembahasan sebelumnya, karena kalau kita

tidak memberi tempo (waktu) maka hal itu akan menyebabkan

keadaannya menjadi hambasahaya perempuan, lalu dia menggaulinya.

Jika dia memberikan satu saksi dan dia meminta kepada hakim

unfuk memberi wakfu di antara keduanya, maka ada dua hal:

Pertama, Jika perernpuan ihr mernberikan bukti dengan dua

omng saksi yang bersaksi bahwa perernpuan ifu sudah dithalak dan

keadilan para saksi fidak diketahui, maka hanrs diberi waktu di antam

keduanyn.

Jika perempuan itu mendatangkan satu saksi, maka tidak boleh

diberi u/aktu di antara keduanya, karena bukti fidak lengkap, dan ini

termasuk sesuafu yang tidak tetap kecuali dengan dua orang sal{si, tidak

tetap dengan safu saksi.
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KITAB MEMBERASIi\I{
HAMBASAHAYA

At itqu menuntt bahasa adalah melepaskan, seperti dalam

lGlimat 'ibqu al khail, yang artinya melepaskan kuda- 'Ibqu athihat

artin5ra melepaskan burung.

Al Baitul Haram dib€ri n rnra Al Atiq, karena Al Baitul Al Hamm

terlepas (terb€bas) dari tangan-tangan penguasa lrang serr/enang-wenang.

Adapun menunrt syara', al 'itqu artinya mernbebaskan

hambasahala dan mernb dari perbudakan, seperti dikatakan

dalam kalirnat btaqa al affiu', 'a'@fuhu anaa, wahuwa btiiq um mu'taq

png artinlp trarnbasaha3n telah bebas, aku 5nng mernbebaskannya, dan

hambasahaya itu menlrdi omng !/ang belas' atau orang lnng

dibebaslon.

I-andasan spr'i dari mernbebaskan trarnbasahaya ini adalah Al

Q['an, Sunnah, dan ijrna.

Dalil dari Al Qtr'an adahh:

./a, t .t<
i+)t*
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'... maka (merel<a diwaiibkan) memerdekakan seorang budak ..-'
(Qs. Al Mujaadilah [58]: 3)

'... (Yaitu) melepaskan perbudakan (hambasahaya)." (Qs. Al

Balad [90]: 13).

Sedangkan dalil'dari Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan

dari Abu Hurairah r&, dia berkata: Rasulullah $ bersabda:

/12.

&)rr,Y';tt >8u 
'rtrt '6").fr\ ri, . ? ,o

| ;.r" Y6
/o

-':, 2,(
)*s&

$t W q )L'JK hr 6*l +'i *, *f ;
)

-'JL '-" -d(,gJ '-9t J

"Siapa t/ang membebaskan hambasahaSm lnng beriman, maka

AJlah akan membebasl<an setiap anggota badan dariryn dari api neraka.

Sampai-sampai dia mernbebaskan tangann5n karena tangan hamba

sahaja ifu, kakinya karena kaki hamba sahaSn ifu, dan kemaluannya

karena kemaluan harnba sahaya itu dai api nemka,'(HR. Al Bukhari,

Muslim, At-Tirmidzi, dan Ahmad).

Banyak lagi hadits-hadits lainnya.

Umat ini telah sepakat atas sahnya mernbebaskan hambasahaya,

dan dengannya kita bisa meraih nilai taqamt6 kepada Allah (ibadah).

Pasal: Membebaskan $mbasahaya merupakan bentuk

taqamtb (ibadah) kepada Allah yang paling utama, sebab
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Allah telah menjadikannya sebagai kifarat (penghapus) dosa

membunuh, melakukan hubungan suami istri pada bulan
Ramadhan, dan melanggar sumpah'

Nabi jugq menjadikan perbuatan tersebut sebagai sebab'yang

menyelamatkan pelakunln dari apitreraka. -

Hal ifu (membebaskan hambasaha5ra) b€rtujuan pula

membebaskan manusia dari mudhamt perbudakan, menyempumakan

hukum-hukum, dan mernberikan keleluasaan unfuk mengafur serta

mengendalikan diri sesuai kehendak dan pilihannya.

Membebaskan hambasahaya laki-laki lebih utarna dan lebih baik

daripada mernbebaskan hambasaha5a perempuan, berdasarkan sebuah

riwayat dari IG'ab bin Murmh Al Bahzi, dia berkata: Aku pemah

mendengar Rasulullah $ bersaMa,

'a kK ok Lt^:, )'-3'f*l ,y; (),
,o.O9t

yW ,t *; yW ;r iL K ,e 7j ,rfutl; u '.->. ,

6tt
,'

4W
if;tt;?,1 W g\r CI: yW u *L
'b F,Fr,€r; )61 

'ut6KUg"^1t;.^1

;i,;t'{*l *,,u o ,Jt Gi; Jgr

Yt r;r1:
,
'u kK
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"Iaki-lald rrnna sF Fng manfusl<an hamfuaha5a, naka
lakilaki mal<a hal itu manfiedi teh.mnng trya) dari api
nemka, setiap tulang dad tulang:tulangn5a akan diberi blaan
(diselamatkan Nlah dari api nmka) dangan tulang dari tulang:tulang

hambasaha5n gng dia bfuskan._fumng lald-laki muslim mana aja
lang membebrel<an dua omng hambahag Wempua4 naka hal itu
akan mazjadi tebuann5a (pryelann@d furi api nml<a, setiap fulang

dari tulang-tulangntp abn difud balaean (disenntkan Allah dari api
nemka) dazgan tuhng hri tulargrhians lnrnbmla5a gng 'dia

bebaskan. Paanpan rnnlin n arn alz 5ang manb&slan s@mng

hambaahaga muslfutmh, nnle hal ifu manj,adi tebtmnn5a

(penyelamahW) dari api naaka, sdiap fulang dari tulang'fulangn5p

akan diberi batasn (diselanntkan Altah dari api naal<a) dangw tulang

dari tulang-tulang hantfualng gng dk bebaskan.'

Hal yang dianjurkan adalah mernbebaskan hambasahaya 3Bng

mernpun5rai agafiE dan usaha (bisa bekeria) sehingla hambasaha3ra itu

bermanfaat (mernberi nranfaat). Adapun harnbasahaya lrang jik"

dibebaskan akan mendatargkan mudharat, seperti hambasahap grang

tidak mernpunyai usaha (fidak bisa berusaha atau bekerir), sehingga

tanggungan biaya dari si rmjikan menpdi gugur disebabkan

dia sudah dibebaslon, lalu hambasahaln ifu akan sia*ia atau meniadi

beban bagi rnanusia (orarg hin) dan a[.hiq;a dia menpdi peminta-minta

(pengemis), fidak dianjud{an unfuk dibebaslon. Jika dia terrnasuk

hambasahaSp yang dil6au,ati*an p€rgi ftahrr) ke negeri musuh dan

keluar dari agarna Islarr\ atau dikhaurafirkan t€ridi kenrsalon, s€e6ti

hambasaha3n !,ang bih dibebaskan dik'l-rauratirkan akan menanri,

berbuat kefasikan, merampok, serta berbuat zina dan kerusakan, rnaka

dimakruhkan untuk mernbebaskannp. Jika dia ],akin bahwa dengan

membebaskan hambasahalp senrcarn ifu akan terFdi hal dernikian,

maka hanrrL karena st?ur.r png mengantarkan kepada
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perbuatan yang hamm hukumnp hamm. Namun jilra si rnaiikan (tetap)

membebaskan hambasahaya senncarn ifu, malo apa yang dia lakukan

hukumnln sah, sama seperti mernbebaskan lranrbamhap yang lainn5n.

PamL Membebaskant hu-bu=h.5p terlaksana
(melalui) ucapan, kepemililran, dan isfrilad

Pernbahamn ini alGn kami sampaikan nanti.

Menrbebaskan trarnbasahaya fidak al<an terunrjud hanp dengan

niat, karena mernbebaskan trarnbasahap adalah menghilangkan

kepernilikan, nnka hal itu tdak akan terlrdi sematailnata dengan niat.

Hal ini sama seperti menghilangkan yarg lainryn. Lafazh-

lafazhnya teftagi kepada lafazh yang sharih dan ldm5an. Lahzh fnng
sharih adalah lafazh pernbebasan dan mernbebaskan,. dan apa yang

telah diafur dari keduaryn, seperti lolirnat "ergkau adahh omng lang
bebas, atau orang Snrg dibebaskan, atau omng 1trang bebas, atau

dibebaslon, atau aku mernbebaskanmu.n Dla hfazh ini disebutkan

dalam Al Qur'an dan Sunrnh. Kedm lafazh ini biasa dlsunakan dalam

mernbeiaskan tranrbasahar. Kedua lafazh ti stndh(ietas), rnaka kapan

saja kedua lafazh ini digwnkan, rnalo mernbebaskan hambasahaya

teriadi (tenuujud), sekalipun si rnaiikan tdak b€rniat sedikit pun (unhrk

mernbebaskan hambasaha5nnya, tapi lahzh ih"r tdaniur diucapkanqn).

Altrnad berlota (menunr$ Ahrnad, "Jika ada seseorang berternu

dengan seorang perempuan di iahn, lalu orang ifu berkah kepadanln,

'Menjiluhlah, wahai orang yang bebas', dan p€rernpuan itu adalah

, maka dengan lahzh 1Bng diucapkannln itu si

hambasahaSp menpdi b€bas."

Menunrhqp pula, jika ada seseomng 3nng berkata kepada pam

pelalBnnp 37ang berdiri pada xiat unlirnah, 'I-euatlah kalian, wahai
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orang-orang yang 'bebas," dan ada ummu v,nlad (hambasahaya

perempuan yang menjadi ibu dari anaknya) miliknya bersamanya, yang

tidak dia ketahui, lalu dia berkata, "lni di sisiku ummu waladnya bebas,"

maka ada kemungkinan dia tidak bebas pada dua tempat ini, karena dia

bermaksud dengan lafazh yang pertama, bukan lafazh pembebasan.

Hal sama seperti jika dia berkata, "Hamba sahayaku bebas." Dia

bermaksud dengan ucapan itu bahwa dia adalah orang yang menjaga

kehormatannya dan mulia akhlaknya. Dengan lafazh kedua. dia

bermaksud bahwa dia bukan urnmu waladnya (hambasahaya

perempuannya yang memiliki anak darinSn). Ini sama dengan jika dia

memanggil seoremg istri dari istri-iskinya, lalu istri yang lainnya (yang

tidak dia panggrl) menjawab panggilannya, lalu dia berkata, "Engkau aku

ceraikan." Dia mengira istri yang menjawab ifu adalah isti yang

dipanggilnya, maka berdasarkan safu riwagrat, isfui ifu stafusnya bukan

istri png diceraikan. Demikian pula dengan masalah ini.

Adapun jika dia bermaksud tidak membebaskann5n, seperti

seomng laki{aki yang berkata, "Hambasahayaku ini bebas." Yang dia

maksud adalah bahwa dia adalah orang yang menjaga kehormatannya'

dan mulia akhlaknya. Atau dia berkata kepada hambasahaSnnya,

'Tidaklah engkau kecuali orang yang bebas.' Yang dia maksud adalah

sesungguhnya engkau tidak patuh kepadaku dan engkau tidak melihat

(menganggap) bahwa engkau mempunyai kalajiban dan ketaatan

kepadaku. Maka menurut zhahimya madzhab bahwa dengan ucapan itu

si hambasahaya itu bebas.

Hanbal berkata: Abu Abdillah pemah ditanya tentang seorang

laki-laki yang berkata kepada hambasahaya laki-lakinya, "Engkdu bebas."

padahal dengan ucapannya ifu dia mencelanya, maka Abu Abdillah

menjawab, "Jika dia tidak'bermgksud membebaskannya, namun dia

berkata, "Engkau seperti orang yang bebas," maka aku berharap dia
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tidak bebas dan aku memberikan masalah (pertanyaan), karena dia

bemiat dengan ucapannln ifu apa yang terkandung di dalamnya, lalu dia

pergi kepadanya, sebagaimana jika dia bemiat me.mbebaskan

hambasahaya dengan menggunakan lafazh kina5nh membebaskan.

Penjelasan kemungkinantlafazh itu berdasarkan maksudnya

adalah: perempuan Snng bebas itu bebas dipuji dengan ini. [.alu

dikatakan, "Engkau adalah perempuan yang bebas." Maksud mereka

adalah, dia seorang perempuan yang menjaga kehormatannya, dan

hambasahaya perempuan dipuji dengan lafazh ini juga. Dikatakan pula

kepada orang 5nng pernalu, gmg mulia akhlaknp, 'Bebas."

Subai'ah berkata ketika meratapi dan menyebut-nyebut kebaikan

Abdul Muthalib, "Janganlah kalian berdua bosan untr.rk menangis setiap

malam dan siang atas orang yang bebas (selalu menjaga kehormatan

dirinya) dan mulia akhlaknSa."

Adapun lafazh kkalah adalah seperti lafazh "fidak ada jalan

unfukku atasmu dan tidak ada kekuasaan unfukku atasmu, dan engkau

adalah budak yang dibebaskan, pergilah engkau ke mana saja engkau

suka. Sungguh, aku telah melepaskanmu". L-afazh seperti ini jika dia

bemiat membebaskan hambasahaya, maka hambasahaya ifu bebas,

karena lafazh ifu mengandung kemungkinan mernbebaskan

hambasahaya tersebut. Namun jika dia tidak bermaksud dengan lafazh

itu untuk rhembebaskannya, maka hambasaha5n ifu tidak bebas, karena

lafazh ifu mengandung kemungkinan yang lainnya (fidak bermaksud

membebaskannya).

' 
Penggunaan lafazh kkuWh ini fidak disebutkan di dalam Al

Quran, Sunnah, dan kebiasaan.

' Al Qadhi dan Abu Al l&aththab menyebutkan dua riwayat

tentang perkataan, 'Tidak ada jalan unfukku atasmu dan tidak ada

kekuasaan unfukku atasmu." Safu riwayat menyebutkan bahwa lafazh itu
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adalah lafazh yrang sharih. Riwayat png kedua menyebutkan bahwa

lafazh itu adalah lafazh kina!,ah. Riwapt kedua inilah yang benar,

berdasarkan apa !,ang telah kami sebutkan.

Adapun jika dia berkata, 'Tidak ada perbudakan unfukku atasmu

dan tidak ada kepernilikan.untuldru atasmu, engkau adalah milik Allah.'

Menurut Al @hi, 'lafazh ilv slnrih.'Ini iuga Sang disebutkan oleh

Ahrnad.

Sedangkan Abu Al Khaththab menyebutkan dua riwapt tentairg

lafazh ini.

Tidak ada perbedaan pendapat dahm rnadzhab, 3nifu bahwa

dengan lafazh ihr trarnbasahaya b€bas apabila si majikan bemiat unfuk

itu. Di antara ularna 5ang b€rpendapat bahwa hambasahaya bebas

dengan mengucapkan lafazh nengkau adalah rnilik Allah" bila dia bemiat

untuk itu, adalah Aq1S1nbi, Al Musal4nb bin Rafi, Hammad, dan Asy
S5nfi'i.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, dengan lafazh itu

hambasahaya fidak bebas, karena konsdnrensi (isi, kandungan makna)

dari hfazh itu yaifu engkau adalah tlarnba Allah, atau engkau adalah

makhluk rnilik AIhh semata.

Dalil lorni dalam masalah ini adalah: lafazh ifu mengandung

kernungkinan rrnkna, 1nifu engkau adahh oftmg png bebas milik Allah,

atau engkau adalah hamba milik Allah setrnata, errglrau bukan

hanrbasahaSnku, dan fidak ada p€rnilik seseormg selain Allah.

Kemudian apabila dengan lafazh ifu omng lnng mengucapkanryn

bemiat (b€rrnalsud) mernbebaskan hambasaha5nqn, maka

hambasahaya ifu bebas, sama seperti sernua lafazh kinaWh.Apa png
mereka sebutkan itu tdak benar, karena kemungkinan adanln makna

yang telah mereka sebutkan tidaklmenghalang kemungkinan adanya

makna 5rang tdah kami sebutkan dengan dalil semua lafazhiafazh
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kina5nh. Lafazh-lafazh kinayah mengandung kernungkinan adanya

membebaskan hambasahaya atau yang lainnSra.

Jika tidak mengandung kemungkinan keq.rali membebaskan

hambasahaya, pasti lafazh itu menjadi lafazh sharih. Lafazh yang

mengadung dua hal, berpindah kefrda salah safu dari kedtnnya dengan

sebab adanya niat, dan ini merupakan keadaan lafazh ldrnJnh-'

Kemungkinan makna Snng telah meretr<a sebutkan menunjukkan

bahwa ini bukan merupakan lafazh sharih, tapi mertrpakan hfazh

ldnatah

Perkataannya'"fidak ada kepemilikan r.urtr.rkku atasmu dan tidak

ada perbudakan unfukku atasmun merupalon benfuk kalirnat khabar

(berita) yrang meniadakan kepernilikan dan perbudakan darinya. Syariat

dan kebiasaan tidak manyebutkan penggunaan lafazh seperti ini, maka

Iafazh seperti ifu bukan mempakan lafazh sharih. Sama dengan

perkataannln "engkau bukanlah hambaku dan miliHmn dan

perkataannya kepada istoiryp nengkau bukanlah isbiku dan bukan pula

pasangan hidupku".

PasaL Jika dia (majikan) berkata kepada
hambasahayan5p,' "Engkau adalah orang yang dithalak," dan
dengan lafazh ini dia bermaksud membebaskanrrya

Dalam kasr.rs tersehrt, ada dtn riwalrat:

Patama, pendapat Abu Hanifah, bahura dengan lafazh ini

hambasahap perernpuan itu fidak bebas.

Hal itu dikarenakan thalak adalah lafazfi yang digunakan untuk

menghilangkan kepemilikan dari suatu manhat, sehinlga dengan lafaz}:.

seperti ini kepemilikan Udak lepas dari trarnbasahaya. Ini sama seperti

membatalkan akad ser,ua, dan karena kegerrilikan hambasaha52a tidak
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didapati (diperoleh) dengan ruiuk, rnaka tidak bisa membebaskan

hambasahaya dengan lafazh terseh& sarna seperti sernua jenis

kepernilikan.

Kdw, Mafk dan Aqrq,afi'i, bahwa itu lafazh

kiryph. Dengan hfazh s€p€rti ihr hambasahaya menladi bebas, karena

perbudakan salah safu i€nis dari dua jenis kepernilikan atas

seorang rnanusiia- Jadi, kepernifitran atac seseorang akan hilang dengan

lafazh thalak, sanra sepati yang hin. Atau lafuzh yang digunakan untuk

menghihngkan salah mtu dari drn keeernilikan itu menpdi lafazh

hra ph di dahm (untuk) marghihnglan 3pr.rg hinn!,a

SeperE lafazh al lwrWh di dalarn menghilangkan (status)

pernilohan dan karena di dalamnya ter*andung rnalma mernbebaskan

(mdepaskan), rrElta apabiila da (si rnafkan) dengan lafazh itu bemiat

mernbebaskannya dari kepernilikannya, rnala dengan melahzhkannya

(kebebasan si tEmbasahalra) terjadi (terwujud). Sama seperti

(sebagatunana) lahzblafazh ldrypn hinrya dalam membebaskan

hambasahaya.

PasaL Jika dia berkah kepada orang yang lebih tua
dariny'a abu kepada orang lrang tdak dilahirkan sama

denganngra (tidak sercia dengannt a), 'Ini adalah dnakku."
Seperti orang lrang usian5n 2O tahrm berkata kepada orang
ydng usiarrF L5 tahrn, Ini adalah anakku-"

Dalam lrasus terd& dir Gambasahald tidak menlrdi bebas

dan nasabnga tidak tetap.

Menr-rnrt Abu Flanihh, keadaan seperti ifu membuat

hambasahaya menffi b€b6. 
L
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Abu Al Khaththab telah mengeluarkannya satu sisi (pendapat)

kepada kami, karena dia mengakui sesuatu yang dengannya

kebebasannya tetap, maka hal ifu sama dengan sesuafu jika dia

menetapkann5n.

Dalil kami dalam *urahfi ini adalah: perkataan seperti ifu

kebohongan (perkataan yang bohong), yang dengannya kebebasan

menjadi tidak tetap, sebagaimana jika dia berkata kepada seorang anak

kecil, ulni adalah ayahku". Atau dia berkata kepada seorang anak kecil

perernpuan, 'lni adalah ibuku."

Ibnu Al Mun&ir berkata, "Perkataan An-Nu'man (Abu Hanifah)

ini 95adz (rancu, jangga[, tidak ada seorang pun sebelumnya lnng

mengatakan demikian, dan tidak pula ada seorang pun yang

mengikutingn. Ini perkataan yang mustahil (tidak mungkin terjadi), md,
dan kebohogan yang pasti. Kalaulah perkataan seperti ini boleh, pasti

dibolehkan seseorang berkata kepada seorang anak kecil, 'lni adalah

ayahku'. Atau seseorang berkata kepada ishinya, Snng berusia lebih fua

darinya, "lni adalah anak perempuanku." Atau seseomng berkata

kepada istrinya, padahal dia lebih fua darinya, "lni adalah ibuku." Jadi,

dia tidak bebas, lepas, atau bebas (dari ikatan pemikahannya). Demikian

pula halnya dengan masalah ini (tadi).'

Pasal: Jika seseoremg berkata kepada hambasahaya

perempuannlE, "Engkau haram atasku," yang dengan

perkataan ifu dia bermaksud membebaskannya

Dalam kasus tersebut, perkataan ifu membuat hambasahayanya

bebas.

Abu Al Khaththab menyebutkan bahwa ada riwayat lain tentang

hal ifu, "Dengan perkataan seperti itu hambasahaya tidak bebas. Sama

seperti jika dia berkata kepadanya,.'Engkau aku thalak'."
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Pendapat png benar adalah pendapat png mengatakan bahwa

dengan perkataan seperti itu hambasahalp menjadi bebas, sebab

kalimat ifu mengandung makna bahwa engkau haram atasku, karena

keadaanmu sebagai oftmg ynng bebas (engkau adalah orang lrang

bebas). Sarna s€perti jila dia berkata, 'Tidak ada firlan untukku

kepadamu.'

PasaL Dibenarkan bagi setiap orang lnng mempungai
hak (wewenang) mengafur dan mengelola hartaq;a unfuk
membebaskan hambasahaln, yaifu orang lnng disifati
dengan aqrl (beralral), baligh (deuasa), dan nsyid (baik

agaman!,ir atau paham dalam mengatur serta mengendalikan
harta), baik dia seorang muslim, kafir dzimmi, maupun kafir
harbi-

Sepengetahuan kami, tidak ada perbedaan pendapat ulama

dalam rnasalah ini. Hanya saja, Abu Hanifah dan ulama yang

sependapat dengannlra berpendapat bahwa tidak dibenarkan seoftng

l<ahr harbi mernbebaskan hambasahaya, karena tidak ada kepemilikan

yang sexnpuma (utuh, lengkap) baginln, dengan dalil bolehnya

mengambil hambasahaya itu darinya dan tidak adanSa penjagaan atau

perlindungan terhadap (haramnla) diri dan hartanya.

Dalil lorni dahm masalah ini adalah: omng kafir dibenarkan

untuk mernbebaskan hambasahap karena dia dibenarkan unfuk

melakulran thalak, sarna seperti orang l<ahr dzimmi, dan karena omng

l<ahr harbi adahh onrng png memiliki hambasahaln tersebut, agf
baligh, dan rastlid, karena ifu bila orang kahr hafri mernbebaskan

hambasahapnya, rnaka tindakannSa benar (dibenarkan), sarna seperti

omng l<afir dzimmi
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Kemudian perkataan mereka, "Tidak ada kepemilikan baginya,"

itu tidak benar, karena mereka telah mengatakan bahwa mereka

memiliki harta kaum muslim dengan cara paksa, maka tetapnya

kepemilikan mereka pada selain itu akan lebih utama lagi.

Pasal: Tidak dibenarkan membebaskan hambasahaya

orang lrang tidak mempunyai hak (wewenang) mengafur dan

mengendalikan harta

Dalam kasus tersebut, tidak sah (tidak dibenarkan) seorang anak

kecil dan orang gila membebaskan hambasahaya

Ibnu Al Mundzir berkata, "lni merupakan pendapat mayoritas

ulama, dan di antara omng yang berpendapat seperti ifu adalah Al

Hasan, Asy-Sya'bi, Az-Z.)h'I., Malik, Asy-Syafi'i, dan para ulama yang

mengedepankan logika. Landasan syar'i dari pendapat itu adalah sabda

Rasulullah $ berikut ini:

'b#&t'6t*i'6:i;&pfiir
Telah diangl<at (dihilangkan) pena heban s5ariat) dari tiga

kelompok oft,ng, gifu anak kecil sehingga dia danrasa, omng gila

sehingga dia sadar, dan omng gng tidw sehingga dia bangun dari

tidum9n'."
' 

Dikarenakan hal itu merupakan benfuk sedekah harta, maka

tidak dibenarkan sedekah harta dari keduanya, seperti tidak dibenarkan

keduan5a melakukan hibah.

f) e,??t,f ,ifi'.j; et e3
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Tidak dibenarkan pula omng bodoh 5nng dilamng menggunakan

hartanp mernbebaskan hambasahaya. Ini merupakan pendapat Al

Qasim bin Muhammad.

Abu Al Khaththab menyebutkan riwapt lain dalam masalah ini,

bahua orang bodoh gnng dilarang menggunakan hartanya dibenarkan

unfuk. mernbebaskan hambasahaya. Diqiyaskan bahwa dia dibenarkan

unfuk melakukan thalaknya, dan dia dibenarkan unfuk mengatur

hartanya.

Dalil kami dalam masalah ini adatah: dia dilamng dari

menggr-unkan hartan5a unfuk kebaikan dirinya. Oleh karena ifu, dia

tidak dibenarkan membebaskan hambasahaSa, sama seperti anak kecil,

dan karena mernbebaskan hambasahaya itu menrpakan pengafuran dan

penggmaan hartanya di masa hidupn5n, maka hal ifu sama dengan jual-

beli dan hibahnp. Membebaskan hambasahaSa berbeda dengan thalak,

karena yang dilamng darin5n adalah harta, sedangkan

thalak bukanlah bentuk pengatumn dan penggunaan hartaq;a.

Membebaskan hambasaha3a juga befteda dangan pengafuran

terhadap harta, karena pengafuran terhadap harta terjadi setelah

kematiannSTa dan kekayaannya dari halitu dengan sebab kematian..Oleh

karena ifu, unsiatrya dibenarkan dan hibahn5a png dilaksanakan ifu

tidak dibenarkan.

Sedangkan orcmg mabuk yang mernbebaskan hambasahaya

didasarkan kepada thalaknln, dan ada perbedaan pendapat pam ulama

dalam rnasalah ini.

Tidak dibenarkan oftmg dipaksa unfuk membebaskan

hambasahaya, sebagaiinana halnln dia tidak dibsrarkan di dalam

thalaknya, j"al-b.linya, dan apa pun tindakannya terkait pengatumn dan

pengendalian atau penggunaan f,a?tanya.
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Pasal: Tidak sah membebaskan hambasahaya yang

dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hambasahaya. Jika

dia membebaskan hambasahaya milik anaknya atau

hambasahaya milik anak yatim yang ada dalam asuhannya

Dalam kasus tersebut, tindakannya itu tidak sah (tidak

dibenarkan). Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Ibnu Al Mundzir.

Sedangkan menurut Malik, "seseorang yang membebaskan

hambasahaya anak kecilnya adalah sah (dibenarkan), berdasarkan sabda

Nabi $ berikut ini:

"Engkau dan hartarnu adalah milik a5nhmu."

Itu karena dia mempunyai kekuasaan dan hak atasnya. Dengan

demikian, membebaskap hambasahaya anaknya hukumnya sah.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: itu merupakan benfuk

membebaskan hambasahaya yang tidak dimilikinya, maka apa yang

dilakukannya tidak sah (tidak dibenarkan), sama seperti membebaskan

hambasahaya milik anaknya yang pallng besar.

Ibnu Al Mundzir berkata, uKetika Allah menjadikan ayah

mendapat warisan dari harta anaknya sebanyak seperenarn dengan

adanya anak yang lain, maka ifu menunjukkan bahwa dia tidak

mempunyai hak dalam sernua hartanya. Sedangkan sabda Nabi $,

Engkau dan hartamu adalah milik aghmu', maksudnya bukan

kepemilikan yang sebenamya, melainkan menunjukkan bahwa

keruajibanmu terhadap ayahmu sangatlah besar, yang memungkinkan

bagnya untuk mengambil hartamu, dan tidak boleh merninta kembali

.'ai.:Vuqul

';;tilUeuqu(
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apa lnng telah dia ambil darimu. Oleh karena itu, bila dia (ayah)

mernbebaskan hambasahaya milik anaknp yang paling besar ifu
dibenarkan

Khabar menyebutkan tentang hal itu dan tetapnya kekuasaannp

atas harta arnknp lebih di dalam larangan mernbebaskan hambasaha3za

miliknSra. Kdnasaan.yang ditetapkan atasnya (ayah) kepada harta

anaknS;a itu agar dia (ayah) menjaga hartanya, mengelolanya sehingga

bisa berkerrbang, dan melakukan (mengupaSnkan) hal-hal yang

mengandung kernaslahatan dan manfaat baginya yang fidak bisa

dilal$kan oleh seoremg anak kecil. Apabila maksud dari adanya

kelruasaan ifu adalah menjaga- harta m*, maka kekuasaan ifu
berkonselmensi kepada terhalang (tercegahnln) sikap menyih-nyiakan

harta derrgan mernbebaskan hambasahayaqn dan menyedekahkan

harhqa.

Jika seseorang berkata kepada hambasahapnSn, 'Engkau oftmg

Fng Mas dari hartaku,u lalu setelah itu dia mernbelin3n, maka dia

adalah hambasahalnnSa dan tidak ada apa pun atasnla.

Ini pendapat Malik, Aqr-.Syafi'i, dan mayoritas ahli fikih. Jika

sampai kepada seseoftlng bahwa seoftmg laki-laki berkata kepada

hambasahayarrya, Engkau orang yang bebas dari hartaku,, lalu.dia
b€rkata, "Smgguh, aku telah ridha, maka tidak ada apa pun (bukan

masahh)." tni pendapat Ats-Tsauri dan Ishaq.

1946- Dlasaliah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila
seorang hamba ada di antaria (dimilih) tiga orang, lalu
mereka membebaskannya secara bersamaan. Atau dua
orang ifu merrakilkan kepada orang lrang ketiga yang
berserilrat derrganny'a unfuk ntembebaskan yang menjadi hak
keduarrln, dan orang ketiga ifu melakukannya. Atau masing-
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masing dari mereka membebaskan haknya, dan dia adalah

orang yang tidak mampu memberi nafkah, maka

hambasaha5n itu bebas dan walaLnya dibagi tiga kepada

ketiga orang tersebut)."

Seorang hamba ketika ailnitit<i oleh tiga orang, lalu mereka

membebaskannya secara bersamaan, baik oleh mereka sendiri dengan

mengucapkan lafazh pembebasan secara bersamaan, atau mereka

mengganfungkan pernbebasannya kepada safu sifat, maka hal ifu ada

(terwujud), atau mereka meurakilkannya kepada seseorang, lalu dia

membebaskann5n, atau dua orang dari mereka merryakilkan kepada

orang ketiga yang berserikat dengannya, lalu dia membebaskannya,

maka hambasahaya itu bebas dart wala nya dibagikan kepada mereka

sesuai dengan kadar hak-hak mereka di dalamnya dikarenakan Nabi $
bersabda,

'6rl uJ,i,l;t Ct

'sesungguhrya unla' hambasaha5a ifu bayt " rn *rn
membebaskann5n."

Masing-masing dari mereka telah membebaskan haknya, maka

sepengetahuan kami tidak ada perbedaan pendapat di antara para

ulama bahwa masing-masing dari mereka mendapatkan wala'-nya.

Adapun jika ketiga tuannya ifu membebaskannya, safu per safu,

dan mereka adalah orang-orang yang tidak mampu memberi nafkah,

atau dua orang pertama yang membebaskan itu adalah orang-omng

yang tidak mampu memberi nafkah dan orang ketiga lrang

membebaskan ifu adalah orang yang mampu memberi nafkah, maka

yang benar dalam masalah ini adalah bahwa apa yang menjadi haknya

(hambasahaya itu) bebas dan fuannya berhak atas vnla'-nya. Ini

merupakan pendapat mayoritas ulama.
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Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dua pendapat yang rancu

fianggal) tentang apabila orang yang tidak mampu memberi nalkah

membebaskan bagiannya dari hambasahaya itu.

Pertama, pembebasan yang dilakukannya itu tidak sah

dikarenakan tidak mungkin apa yang menjadi bagiannya menjadi bebas

sendirian, dan karena tidak mungkin seorang manusia (hambasahaya)

hanya separuhnya yang bebas, sementara separuh lagi masih sebagai

hambasahaya. Hal itu sama dengan tidak mungkinnya separuh dari

seorang perempuan terthalak (lepas dari ikatan pemikahan)dan separuh

lagi ada dalam ikatan pemikahan sebagai seomng istri. Oleh karena itu,

semuanya menjadi batal (hambasahaya itu tdak merdeka).

Kdua, keseluruhan dari hambasahaya itu bebas, dan harga

bagian orang yang belum membebaskan ditanggung oleh orang yang

membebaskan, disertakan kepada hal ifu apabila orang yang

memerdekakan ifu adalah orang yang mampu memberi nafkah,

sebagaimana jika dia merusaknya.

Dua pendapat tersebut syadz. Tidak ada ulama yang

pendapatnya dijadikan hujjah mengatakan hal seperti itu dan pendapat

itu disandarkan kepada pendapatnya. Disamping itu juga, sabda Nabi $
mernbantah kedua pendapat tersebut:

1* eG li oK * e{ k;}'r;,f ';
il o z , l't to.,i, -/ o-,w J# .JJdt i^ar.

"Bamngsiapa mentbebasl<an bagiann5n pada samng hamba,

dan dia mernpuqni harta senilai harnba tersebut, maka hamba tercebut

dapat dibebaskan,

Hadits ini diriwayatkan obttAl Bukhari dan Muslim.
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Apabila sudah jelas bahwa tidak ada yang bebas atas orang yang

tidak mampu memberi nafkah kecuali bagiannya saja, maka bagian yang

tersisa dari hambasahaya tetap sebagai hambasatiaya. Kemudian apabila

pemilik dari bagian yang tersisa itu mernbebaskannya, maka

hambasahaya ifu bebas dan masing-masing dari mereka memiliki wala'

darinya. Hal itu dikarenaka" ,*A' diperuntukkan bagi orang yang

membebaskan hambasahaya.

Membebaskan hambasahaya berbeda dengan thalak, karena

tidak mungkin seomng wanita dimiliki bersama dan (syariat tidak

membolehkan) menikahi sebagian dari perempuan itu. Tidak ada

pemikahan kecuali untuk satu orang (perempuan hanya boleh dinikahi

oleh satu orang laki-laki). Hal itu sama dengan apabila hambasahaya itu

hanya milik safu orang, lalu orang itu membebaskan sebagian darinya,

maka hambasahaya ifu semuanya bebas.

Pasal: Apabila orang-orang yang berserikat pada safu

orang hambasahaya itu berkata kepada hambasahayanya,

"Apabila kamu masuk rumah maka bagianku darimu bebas-"

Lalu hambasahaya ifu masuk ke dalam rumah

Dalam kasus tersebut, hambasahaya ifu semuanya bebas, baik

mereka mengatakan hal itu secara sekaligus (bersamaan) maupun tidak

secara bersamaan (di waktu yang berbeda), karena membebaskan apa

yang menjadi bagian mereka dari hambasahaya itu terjadi dengan satu

kali ucapan sekalipun be6eda waktu pengucapannya."
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1947 - Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika salah
seoftmg dari mereka (orang yang berserikat di dalam
kepemilikan seorang hambasahaya) membebaskannya dan
dia adalah orang lnng mampu memberi nafkah, maka
hambasahaya ifu semu.rnya bebas. Dia harus membalnr
seharga dari dua pertiganya kepada oriang lpng berserikat
dengannyra."

Apabila orang yang berserikat dalam kepernilikan seoftrng

hambasahaya apabila membebaskan bagianngra dari hambasahap itu
dan dia adalah oftmg rniunpu memberi nafkah, rnaka bagiannlra dari

hambasahaga itu bebas.

Sepengetahuan kami, tidak ada perbedaan pendapat di antara

ulama. Hal itu berdasarkan atsar, dan karena dia adalah orang yang

mempunSni hak dan we\ renang unfuk mengelola hartanln. Dia

mernbebaskan hambasahaya yang menjadi miliknp grang tidak terkait

dengan hak omng lain dan hal ifu terlaksana.

Hal ifu sama seperti jika dia mernbebaskan s€rnra bagian dari

hambasahaya 1nng diinilikiqn. Apabila dia mernbebaskan bagiannya

dari hambasahaya ifu, maka pembebasan itu berpengaruh pada

sernuanya, dan karena ifu sernua bagian dari hambasahaya ifu bebas.

lalu omng yang membebaskan ifu harus mernbayar harga png rnenjadi

bagian omng-orang yang berserikat dengannln dan dia berhak atas

umla'-nya- lni pendapat Malik, Abu laila, hnu Syrbrumah, Ats-Tsauri,

AsySyafi'i, Abu Yusuf, Muhammad, dan Ishaq.

Al BatU berkata, 'Tidak ada png bebas kecuali bagian dari

orang yang mernbebaskan ifu, dan bagan yang tersisa milik yang

lainnya tetap sebagai hambasaha5n atau tidak bebas. Orang yang

membebaskanlon ifu fidak harus mgmba5nr apa pun.'
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Diriwayatkan oleh Ibnu At-Tilib dari ayahnya, bahwa seorang

laki-laki telah membebaskan budak yang menjadi bagiannya, maka Nabi

tidak menetapkan jaminan kepadanya (tidak menjadikan jaminan

kepadanya)." Hadits ini disebutkan dan diriwayatkan oleh Ahmad.

Juga karena bila dia menjull bagiannya, maka penjualannya itu

menjadi khusus. Seperti itu pula dalam membebaskan hambasahaya,

kecuali hambasahaya itu adalah hambasahaya perempuan yang

berharga, dia dijual dengan harga yang mahal, sama artinya dengan

tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang membebaskan

dikarenakan mudharat yang dia masukkan kepada orang yang berserikat

dengannya.

Menurut Abu Hanifah, "Tidak ada yang bebas kecuali yang

menjadi bagian dari orang yang membebaskan hambasahaya itu."

Orang yang berserikat dengannya mempunyai hak khipr dalam

tiga hal:

Pertama. Jika dia mau, dia boleh membebaskannya.

Kedua, Jika dia mau, dia boleh menyuruh hambasahaya ifu

unfuk benrsaha.

Ketiga Jika dia mau, dia menjamin orang yang berserikat

dengannya, maka ketika itu hambasahaya tersebut bebas.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: hadits yang kami

riwayatkan adalah hadits shahih yang diriwayatkan dan disepakati

keshahihannya oleh Al Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula oleh

Malik dalam Al Muv,,nththa' dat', Nafi, dari hnu Umar, bahwa Nabi $
menetapkan pembebasan hambasahaya (berlaku) pada semuanya dan

maruajibkan orang yang membebaskannya untuk membayar harga dari

bagidn orang yang berserikat dengannya, yang mampu memberi nafkah
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dan tidak mernberikan }rrk khigr kepadanya dan tidak pula kepada

5nng lain.

Qatadah meriwaptkan dari Abu Al Malih, dari aphnya, bahwa

seoremg laki-laki dari kaumnSp mernbebaskan bagiannlra dari seomng

hambasahaln, lalu hal ifu diceritakan kepada Nabi $, maka beliau

menrbebaskannla di dalarn hartanyn. Beliau lalu bersabda,

Tidak ada s&ttu bagi Allah.'

Abu AMullah b€rkata, "Pendapat 37ang benar adalah, (hadits itu)

dari Abu Al Malih, dari Nabi S, mutal. Tidak disebutlon dalam hadits

itu kalirrat'dari alnhnya'. Ini rnakna perkataannSp.'

Perkataan Al Bath st*dz (rancu, FnSSal) dan berlawanan

(bertentangan) dengan selntn riwalat, setringga fidak dileta!.kan

kepadanya.

Hadits At-Tilib meniadi ielas maksudnr, lang dituiukan kepada

oftmg lrang mampu merrberi nafkah, sebagai upala menggabungkan

hadits-hadits tersebut.

Mengqiyaskan (menganalqlikan) pernbebasan hambasahaya

kepada iual-beli fidak sah (dibenarkan), karena iual-beli tidak memberi

pengaruh (apa pun) dahrn hal apabila s€omng tnm!.asanaga semuanya

adalah milikngra, sernmtara mernbebaskan hambasahap memberi

pengaruh.

Hal itu dikarenalon jika dh menjual separuh dari

hambasahapnln, maka hal itu tidak berpengaruh (kepada sebagian

lainnya) dan jika dia mernbebaskan separuhry7a maka semuanya menjadi

bebas.

Urr rt),'*l
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Apabila hal ini sudah tetap jelas, maka dia berhak atas wala"

nya, karena hambasahaya ifu bebas disebabkan dia membebaskannya

dari hartanya.

Nabi $ bersabda,

"saungguhn5a vrnla' ifu baSt omng Wng membebaskan

hambasahaln."

Tidak ada perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini

bagi orang yang berpendapat bahwa hambasahaya itu dibebaskan.

Pasal: Tidak ada perbedaan dalam masalah ini, baik
oftmg-oftmg lrang berserikat ifu beragama Islam maupun

kafir. Atau sebagian dari mereka muslim dan sebagtan lagr

kalir

Ini disebutkan oleh Al Qadhi, dan merupakan pendapat Asy

Syafi'i.

Abu Al Khaththab berkata, "Tdntang omrtg kaftr, ada satu

pendapat, bahwa apabila dia membebaskan setengah dari bagiann5n

dari seorang muslim, mal<a hal ifu tidak berpengaruh pada 5rang sisanya

dan dia fidak diberi harga, karena tidak dibenarkan orang kafir membeli

hambasahaya mr.rslim.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: itu merupakan keumuman

khabar (hadits, riwayat), sebab hal itu tetap (ditetapkan) untuk

menghilangkan mudhamt, maka seomng muslim dan kafir (mempunyai

kedudukan) sama di dalamnya, seperti mengembalikan bamng yang ada

cacatrln. Tujuannya di sini adalah menyempumakan pembebasan

"6bl u;i'l;r tLil
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hambasahaSra, menolak mudharat dari orang yang berserikat, bukan

memiliki.

Hal ini berbda dengan jual-beli, dan jika ditentukan

(diperkirakan) bahwa di sini adalah merniliki (menFdikan sebagai

mililmya), rnat6 penentuan itu ada di unltu 1png palins sedikit (waktu

!,ang sangat s€dildt), rnaka akan t€riadi mudtrarat diakibatkan

pembebasan trarnbasahap, dan tidak ada mudharat di dalamnya. lalu
jika diperkiralen ada. mudharat di dalamnya, rnalo dia tidak dikenal

dibandingkan kepada yang terjadi akibat dari membebaskan

hambasahaya, malo adanla hal itu sann seperti fidak. adanya.

Mensanalogikan pernbebasan hambasahayra kepada iual-beli adalah

qiSasyargfidak b€nar, karena ada perbedaan di antara keduaryn.

1948. Masalah: Abu Al Qasim berkata, 'Uika

keduaryra membebaskannya setelah membebaskan orang
pertama lrang membebaskannya dan sebelum mengambil
harga, matra pembebasan ifu belum tetap bagi keduan ra,

sebab dia sudah bebas dengan pembebasan orang pertama

]7ang merrbebaskannya." 
"

Udsuanf, pernbebasan itu berpengaruh pada bebasnya

hambasahaya ihr secara keseluruhan dengan (mengucapkan) lafazh

pernbebasan, hrlon dengan membalnr hargaqB, maka hambasahalp

itu b€bas secarr keselunrhan k€fil<a trnnnya mengucapkan

pernbebasanrqp, dan dia menjadi orang !,ang bbas dan hargaryra tetap

atasnSn, maka setelah ifu dia fidak bebas dengan bebasrnTa

hambasahaya 5Bng lain. Ini mempakan pendapat hnu Syubrumah, Ibnu

filLl I aila, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad, Ishaq, Al Mundzir, dan

AsSrSyafi'i dalam satu pendapahya. Ini juga pendapat yang dipilih oleh

Al Muiani.
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Sedangkan menurut Azztthti, Amr bin Dinar, Malik, dan Asy

sya{i'i dalam pendapatrya lnng lain, "Hambasahaln itu tidak bebas

kecuali dengan membalrar harganya, dan sebelumnya dia milik yang

lain, maka bebasnya dia menjadi terlaksana dan pengelolaannya tidak

akan terlaksana tanpa (terlebih duhr{u dia) bebas-"

Ini merupakan konsekuensi (kandungan rnakna) dari pendapat

Abu Hanifah. Mereka berhujiah dengan sabda Nabi $ berikut ini:

fu24;3s? F?t id' ^;3, {'?:F
oOa., u O , , //,

J.*Jl ,1,.> ,PJu.. (J, v

'Ditatul<an absnSa dengw nilai keadilan (WnS adil), lalu omng

,nng membebaskan ini hans mernbeikan kepda omnsromng t/ang

bqsqikat hak merel<a, dan hambahaSa ifu bebas seam

keseluruhan.'

Disebutkan juga dalam sebuah riwaSnt hfazh Abu Daud, 'Uika

dia adalah omng yang rnampu mernberi nafkah, rnaka ditenfukan harga,

atasnSa nilai (harga) keadilan (5ang adil, setara), tidak kumng dan tidak

lebih. Kernudian hambasaha5n itu bebas. Dia telah menjadikannya

sebagai orang yang bebas setelah dibayar harganya, sebab bebasnya

tranrbasahalp itu apabila dengan penggantian harga (membalnmya),

rnal6 ittr disebutkan oleh syariat secam mutlak. Dia (hambasahaf itu)

tidak bebas keclrali dengan ada'(pernbayaran terhadap harganya), sama

seperti mukabb (seorang hamba yang diianjikan akan bebas oleh

t ru*,yu jika dia mampu membayar dirinya dengan cara mengangsur)."

AqrSyafi'i mempunyai pendapat lnng ketiga, bahwa

mernbebaskan hambasahap ifu sesuafu lpng hams diperhatikan

(dipertimbangkan), karena menrba5nr harga hambasahaSn itu menjadi

ielas bahwa dia bebas k€fika fuannya membebaskan bagiannya, dan jika
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tidak membayar harganya maka menjadi jelas bahwa dia belumliteb-as,

karena ada kehati-hatian bagi keduanya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: hadits lbnu Umar,

diriwayatkan dengan lafazh yang berbeda-beda, menghimpun dilalah

(petunjuk, ketemngan) atas bebasnya hambasahaya dengan

mengucapkan lafazhnya. Diantaran5n lafazh yang diriwayatkan oleh

Ayy,rb dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda,

a\) J:G
I

4.o*9

'Apabila ia membebaskan bagiannya pada seomng hamba, dan

dia mempun5ai harta seharga hamba tersebut, maka harnba tersebut

ditalair dengan harga 5ang pantas. Tanpa ada pengamng atapun

kecumngan, kemudian hamba tersebut bebas-

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Abu Daud, dan An-

Nasa'i.

Disebutkan dalam lafazh hadits yang diriwayatkan hnu Abu

Mulaikah dari Nafi, dari Ibnu Umar, "Dia mefnpunyai harta, maka

semuanya bebas."

Dalam riwayat Abu Dzi'b dari Nafi, dari hnu Umar, "Bagi orang

yang membebaskan, tang mernpunpi harta seharga hamb tercebut,

maka (hambasahaya itu) semuanya bebas."

Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Humirah,

dia berkata: Rasulullah bersabda, "Siapa gnng mernbebaskan setengah

dari bagiannya pada hambasahaya, maka hambasahap ifu bebas dari

(disebabkan) hartanya." L

Et - AI Mughni



Nash-nash ini menjadi tempat perselisihan pam ulama, karena

dia telah menjadikannlra sebagai omng yang bebas dengan

pembebasannya, l6ng disyamtkan keadaannSn sebagai omng yang

rnetmpu memberi nafkah. Ifu merupakan benfuk bebasnln hambasahap

dikarenakan penganrh (pembebasaq yang dilakukan oleh yang lainnln),

rnaka itu terjadi setelah melafazhkannya, sama seperti ' jika dia

membebaskan sebagian dari hambanya dan karena harga png berlaku

adalah harga pada waktu dia membebaskann5n dan pengelolaan oftmg

yang berserikat dengannlB Udak terlaksana selain dengan membebaskan

hambasahaya

Menurut Asy-Syafi'i, tidak terlaksana dengan membebaskannSn.

Hal itu menunjukkan bahwa membebaskan ifu teriadi dengan sebab

omng lrang pertama, yang mernbebaskan hambasahaln ifu.

Adapun hadits mereka, bukanlah hujjah bagi mereka, karena

huruf vwrwu tidak menghendaki (tidak mangandung makna) tarfrb

(benrnrtan). sedangkan athaf dugan fu,nfi tiumma dalam lafazh yang

lain, fidak dirnaksudkan dengannSn fad6 (menyebutkan hal itu secara

bennutan), karena hal itu terkadang unfuk sdain brfrb, se,p,iU ftrnran

Alhh berilnrt ini:

@oJ,+tii!;ry'rfr?
ohn Allah manfiadi strsi atas aP tang mqel<a keriakan'' (Qs

Yrnnnrs t10l:46)

. Adapun luadh (penggantian), rnaka sestrngguhnln waiib dari

3nng dirusak disebabkan penrbebasan, dengan dalil bahwa hal itu

dianggap dengan nilainya k€trka membebaskan dan tidak dengan saling

s*a ai dalamnp. wajibnya nilai tidak lebih dan tidak kurang. Hal ini

berbeda dengan ktabah(penulisan). Jadi, apabila ini telah tetap, karena

dua orang png berserikat telah membebaskannya setelah perhbebasan
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yang pertama dan sebelum mengambil nilai, maka tidak tetap (ada)

pembebasan bagi keduanya di dalamnya, tdak juga bagi keduanya

wala'atasnya, dan semua vnla':nya bagi orang lnng membebaskan

yang pertama, dan dia harus membayar nilain5a, sebab dia telah

menjadi orang yang bebas disebabkan pembebasann5a.n

Menurut Malik, 'iWala'-nya itu di antara mbreka adalah

sepertiga, dan tidak ada nilai (harga) yang harus dibayar oleh orang yang

membebaskan yang pertama. Jika orang ynng membebaskan yang

pertama tidak melaksanakan (membayar) harga sampai dia bangkrut,

maka si hamba bebas dan harga menjadi utang di dalam

tanggungannyra."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: dua orang Sang berserikat

merasa kesulitan. Sedangkan menumt Malik, dia tidak bebas darinya

kecuali apa yang dia telah bebas. Jika harnbasahaya yang dibebaskan

adalah seorcmg perempuan yang sedang hamil, maka harganya tidak

dibayarkan hingga dia melahirkan anaknya, sehingga tidak unjib atas

orang yang membebaskan kecuali membaSnr harganya ketika dia

membebaskannya, sebab ketika itu dia telah membebaskannya.

Anaknya juga diberi harga. Jika seorang hamba msal(, maka dia

meninggal dalam keadaan bebas dan harganya tanggungan (harus

dibayar) oleh orang yang membebaskan, serta tidak diberi harga dan

dihukumi dengan harganln, maka dia adalah hambasahaya dalam

sernua hukumnya.

Pasal: Harga lpng hams diba5Tar adalah ketika
mengucapkan lafazh pembebasan, sebab itu adalah wakhr
terjadinya kerusakan, dan merupakan salah safu pendapat
Asy-Slrafi'i. Orang lrang ber*kutu mempunyai hak rheminta
harga, berdasarkan semua perlotaannya.
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Dalam ka$s ters€but, iika keduarryn berselisih dalam ulqrann!,a,

maka dikerrbalikan kepada perkaaan oangpl:ary yang menrberi nilai

(harga).

Jika seorang hamba meninggal duni4 ahu menghilang, atau

terlanrbat penentr.ran nilainya bebcapa u,akfu yang berbala nilai di

dalamnya dan tidak merniliki hrt(t, malG png diterirna

adalah perkataan otang yang mernbebaskan, s€bab dia menolak adanp

tambahan, dan pada asahrya ses@raql ihr terlepas dari targgrmg iaunb

darinya (unhrk menrbayarrrya)

Ini adalah salah sahr dari dua pendapat Aslrqpf i-

Jika keduarSn bersdislh dalarn mcrnbuat di dahm harnbasahaya

Snng malaiibkan tambalnn harya, maka yang diterirrn

adalah perkaAan oftmg 3png mernbebaskan-

Kecuali s@rang tnmbasahaya ilq bagt s di dahm perbuatanrryp

pada saat lfu dan fidak bedafu u,aldu yarr63 mernurgkinkan

mernpelallrirya di dalamnp, maka yang diterirna adalah

pedataan qztng Spng bersedkaq l;2rern lnmi nrens€tahui kebenaran

dan kefrrjuranrUn.

Jika u,alfu bedah yang mernungkinkan terftdinlp hal iu, rnalo

ada dua tnL

Pabnm, p€drataan SBnS dit€drm adalah p€dntaan otang lnng

tst&*a"t"n, l(arqra Pada asah,a ses@raql ihr terbebas dari

.tanggungiawab.

Kdta, perlotaan yang ditairna itu adalah omng lrang

berserikat, karena pada asalryp teilap atas apa lpng telah ada dan tdak

t6iadi. Jika kedrnn5p bersefisih tentang cacat lang bisa mengurangi

lprganlp, see€rti trarnbasahaSp itg mencuri atau kabrlt., rnaka perlGtaan

Spng diterirna adalah perkataan omng yang b€rsefuutu, karena pada
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asalnln adalah selamat. Jadi, berdasarkan sisi yang kami' kuatkan

perkataan orang yang membebaskan di dalam meniadakan perbuatan,

maka kami perkataan orang yang berserikat dalam

meniadakan cacat.

Jika cacat di dalamn5ra dalam keadaan diperselisihkan, dan

keduanln berselisih di dalam adanya cacat ifu, maka perkataan png
diterima adalah perkataan orang ynng membebaskan, karena pada

asalnla dia terbebas dari tanggung jauab dan tetapnya ada atas sesuatu

37ang telah ada dan tidak adanya cacat di dalamnln. Juga mengandung

kernungkinan perkataan itu adalah perkataan oftlng png berseril<at,

karena pada asalnya dia terbebas dari cacat kefika mernbebaskan

hambasahap ihr.

PasaL Hal ynng dianggap (diakui) tentang kelapangan
(adanya harta) di sini, yaitu dia mempunlni kelebihan harta

dari kebutrfian-kebufuhannya setiap hari dan apa yang

dibututrlon, berupa pakaian, tempat tinggal, datr semua

]rang dia butuhkan, dpd yang bisa diserahkan kepada orang
yang berserikat dengannya

Abu Bakar menyebutkann5a dalam kitab At-Tanbih. Jika

diternukan sebagian dari apa yang bisa digunakan unfuk mernbaSnr

hargan5a, rnaka diberikan harga kepadanS;a sesuai ukumn lnng
dimilikinyra. Ini disebutkan oleh Ahrnad dalam riwayat dari hnu

Manshur. Ini juga menrpakan pendapat Malik.

Menrrut Ahmad, rumah itu tidak boleh dfual. Maksudnln, harta

pokoknya tidak boleh dijtnl.

Sedangkan menurut Malik dan AsySlnf i, uDilual kepadanya

pagar rumahryn dan hartanya b"** pakaiannln, dan diputuskan
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kepadanya dalam hal itu, sebagaimana diputuskan kepadanp dalam

sernua pengakuan."

Mengucapkan lafazh saat mernbebaskan hambasaha5n tidak

batal apa 5Bng wajib atasnyia, karena hal itu uajib atasnln, rnaka fidak

menjadi batal disebabkan dia fidat punya harta. Hal itu sarna seperti

utang barang 1nng rusak. Ini dikernukakan oleh Ahrnad.

PasaL Apabila salah seorang dari dua orang yang

berserikat berkata kepada lpng lain, "Apabilia engkau

membebaskan bagianmu, maka bagianku bebas bersama-

sama dengan bagianmu." Lalu dia membebaskann5;a'

Dalam kasus tersebut, hambasahaya itu bebas dan orang 5nng

membebaskan fidak harus membayar apa-apa.

Ada yang berpendapat bahwa s"tnuanp bebas atas omng yang

mernbebaskan, karena mernbebaskan bagiannp menrpakan s5nrat

mernbebaskan bagian dari orang png berserikat dengannln, maka dia

harus meniadi orang png lebih dahulu atasnSn.

Pendapat yang pertarna lebih baik, karena bisa mengamalkan

tunfutan dari qnmfui1a, maka dia hanrs mernbawanln kepada hal ifu,

sarna seperti jika dia meurakilkan kepadanya dalam mernbebaskan

bagiannta brsarna dengan bagiannyra, lalu keduanya mernbebaskanqn

s@ara bsarnaan

, 
JilG dia berkata, 'Apabila engkau mernbebaskan bagianmu,

rnaka bagianku bebas.n Para sahabat lorni berkata, 'Apabila dia

mernbebaskan bagiannlB, maka hal itu berpengaruh, dan semuanya

- menlrdi bebas. Hambasahaya itu diberi harga, dan oftmg yang

b€rserilot dengannla lnrg mernbebaskan hambasahaya tidak teriadi,

karena pengaruh ifu sudah lebih dulu ada, maka hd ifu menghalangi
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orang yang berserikat dengannya unfuk membebaskan

hambasahaSnnya.

Ada kemungkinan semua hambasahaya ifu bebas, karena

membebaskan bagiannya (bagiannya bebas) menjadi sebab adanya

pengaruh tersebut, dan merupakan syarat unfuk bebasnya bagian orang
yang berserikat dengannya. Jadi, salah seorang dari keduanya tidak

mendahului yang lainnya, karena adan5ra kedua orang itu dalam keadaan

yang sarna.

Terkadang terjadinya pembebasan hambasahaya dari omng yang

berserikat dengann5ra itu dikuatkan (ditetapkan), karena dia

menggunakan haknya (melakukan sesuafu) pada apa yang dimilikinya.

Pengaruh itu juga terjadi bukan pada apa lnng dimilikinya, yang berbeda

dengan asalnya, maka terlaksananya pembebasan orang yang berserikat

dengann5ra terhadap hambasahayanya ifu lebih utama.

Pengaruh membebaskan hambasahaya berbeda dengan asalnya,

karena keadaannya merusak kepemilikan yang dijaga tanpa kerelaannya

dan mengharuskan orang yang membebaskan membayar uang yang

bukan merupakan keinginannya. Tetapi hal itu tetap untuk

kemaslahatan dalam menyempumakan pembebasan hambasahaya.

Jadi, apabila maslahat ini terjadi lantamn pembebasan orang
yang memiliki hambasahaya, maka itu lebih utama.

Jika dia berkata, "Apabila engkau membebaskan

hambasahayamu, maka bagianku menjadi bebas sebelum bagianmu

bebas." [-alu dia mernbebaskan bagiannya, maka kedua bagian dari

hambasahaya ifu bebas secara bersamaan.

Seperti ifu pula apabila dia berkata, "Apabila engkau

membebaskan hambasahayamu, maka bagianku menjadi merdeka

sebelum engkau membebaskan bajianmu. "
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Jadi, bagian keduanya dari hambasahaya ifu bebas secara

bersamaan, dan hambasahaya ifu pun bebas apabila dia membebaskan

bagiannyra.

Ini adalah makna perkataan Abu Bakar dan Al Qadhi.

Sedangkan makna perlataan lbntqAqil yaitu: sernua hambasaha5n ifu

bebas bagi orang Snng membebaskannya dan apa yang dibebaskan oleh

orang yang berserikat, dengan tidak teriadi, karena ia memerdekakan

hambasahaya pada waktu yang telah berlalu.

Makna dari pendapat Ibnu Surari dan para ulama yang sepakat

dengannya dari para ulama yang berpendapat bahwa hambasahaya ifu

bebas disebabkan pengaruh dari orang'yang membebaskan bagiannya,

adalah: pembebasannya menjadi tidak sah (dibenarkan), karena dia

membebaskan bagiannya mendahului pernbebasan orang yang

berserikat dengannya dan pengaruhnya, maka hal ifu menghalangi

pembebasan bagian ini dan menghalangi pembebasan orang yang

berserikat dengannya dan berakibat pada waktu (giliran, bagran)

sehingga menghalangi sernuanlp. Permasalahan ini telah disebutkan

dalam penrbahasan pernrasalahan-permasalahan thalak.

L949. Masalah: Abu Al Qasim bErkata, "Jika orang

lpng pertama (y.ifu orang yang mampu memberi nafkah)

membebaskan hambasaha3Ta dan orang yang kedua (orang

!/ang mampu memberi nafkah) membebaskanngn, malG

bagiannya bebas atasnya, dan bagian orang lrang berserikat

dengannya juga bebas. Sepertiga dari walarnya unfuk oftmg
pertama yang membebaskannya, dan sepertiga lainnp
unfuk orang kedua yang membebaskanngn

Zhahir madzhab (pendapat madzhab Hanbali) adalah, orang

yang sedang (yang tidak mampu memberi nafkah; bangkrut) apabila
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membebaskan bagiannln dari hambasahaya, maka pembebasan itu

tetap di dalamnya dan tidak berlaku pada bagian dari orang yang

bersekufu dengannya, tapi bagiannya itu tetap dalam keadaannya

sebagai hambasahaya. Lalu jika orang yang kedua mernbebaskan

bagianryn dan dia adalah oftmg yang mampu mernberi nafkah, maka

semua apa llang tersisa darinya bebas atasnya; bagiannya secam

langsung dan bagian orang yang bersekuhr dengannyia yang ketiga

dengan dan sepertiga (dua pertiga) dari wala'nya adalah

miliknya, dan bagi yang pertama adalah sepertiganya. Ini pendapat

Ishaq, Abu Ubaid, Ibnu Al Mundzir, Daud, dan Ibnu Jarir.

Itu juga peridapat Malik dan AsySSafi'i, atas sisi

(pendapat) yang telah kami jelaskan dari pendapat keduanya pada

pembahasan png telah lalu.

Dirir,r4;atkan dari Urwah, bahwa dia pemah membeli

hambasahaya y"ang setengah darinya telah dibebaskan, maka Urwah

menjadikannya mfu bulan hambasahaya dan satu bulan bebas.

Diriwa3ntkan dari Ahmad, bahwa omng yang bangkrut apabila

mernbebaskan bagiannya, maka si hambasahaya diminta unfuk'berusaha

(bekerja) sesuai harga bagian yang lainnya sehingga dia

melaksanakannln dan dia bebas. Itulah pendapat lbnu Syrbrumah, Ibnu

Laila, Al Auza'i, Abu Yusuf, dan Muhammad, berdasarkan hadits yang

diriwaS;atkan dari Abu Humimh, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

,ll ,'- o t o. ( oi,7 .ro lo ,
415 M?- dl A+l*e ?-P

*"o'p;*Lpt G;;*r vti ;ruliit< bt
a

'Siap Wrg mernbebaskan setengah dari hambasaha5a milikng,

maka dia hans mqtb&aslan set*uang iika dia mempun5ni harh, dan

jika frdak maka db diswlh usha 5nng tidak munbaatkannSa.!

, ti ,l 
o-r. , ^{ o ,

c $ L+ai; o;91 oA
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Hadib ini diriur4ptkan dan dr;eeakati keshatritrannp oleh Al

Bukhari dan Muslirn

Fladits ini iuga diriwayatlran oleh Abu Daud.

Menunrt Ibnu Abi Laila t'an lbnu Syubnrnrah, 'Apabila dia

disuruh untuk usaha pada bagian s€tatgah dari nilainp, kernudian

orang yang mernbebaskannya mendapati , rnaka kernbali

kepadarya s€t€ngah dari lrarganSpa, karena dia orang lnng
melindunginya dan nrenanggung biapnp.'

Diriwayatkan dari Abu Yusuf dan Muhammad, bahwa keduanSra

berkata, nsernuarrya bebas, dan nihi bagian orang png bersekufu

dengannln ada dalam tanggrrgannya, karena mernbebaskan

hambasahaya itu fidak bercabang,cabang. Idu apabila diternukan pada

sebagiannya, malrit hal ifu berlalu keeada serntran!'a, s€e€rti rrnsalah

thalak, dan orang yang menrbebaskan harus harganya,

karena omng yarg mmrsak bagian dari omng yang berselnrfu

dengannga dengan cara mernb€baslonr{p, rnaka dia tnrus rhembapr

harganya di dalarn tanggungannln, sebagainrarn Xka da menrsaknln

dengan cam rnerrh.uruhnla.'

Menunrt Abtr Hanihh, ?enrbehasan ifu tidak berpmgaruh

(berlaku), t€fiapr dia diiadil{an tnk ke,padanSn menrbebaskan bagian 1;'ang

tersisa, sehinsF orarg 1ang b€rs€rilat merrilih antam

mernbebaskan badanrrya dengan mla' bagi keduanF, dan antara

tranrba itu dirunrh usaha dalam lrarga Jadi, apabila keduanya

telah meJalrsanakannya rnalo tranrbasahap ihr bebas, dan rck'-nya
bagi keduaq,a.

Dalil lorni dahm rrnsalah ini adalah: hadits lbnu Umar adalah

hadits slnhih menunrt sernua ah[ hadib. P€rintah unfuk usaha

merupakan bentuk pernbebasan dengan pengganti, t*b tidak boleh

dipaksa atasnga, seperti kitab, dan karena perintah untuk usaha kepada
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si hamba menjadi mudharat bagi orang yang berserikat dan seorang

hambasahaya.

Adapun orang yang berserikat, maka menurut kami dia tidak

bisa meminta hambasahaya itu untuk bekerja.

Bisa jadi sesuafu tidak akan dari peroleh darinya pada asalnya

dan jika berhasil maka bisa jadi dia menjadi mudah dan bercerai berai

dan hilang kepemilikannya. Ada seorang hamba, maka kami

memaksanya unfuk bekerja yang dia tidak menghendakinya dan usaha

yang tidak diinginkannya dan merupakan mudharat pada hak keduanya.

Nabi $ bersabda,

)l-* \) )? \
'Tidak boleh menimbulkan mudharat kepada orzrng lain dan

membalas kemudharatan melebihi batas. "

Sulaiman bin Harb berkata, "Bukankah ifu hanya diharuskan

bagi orang yang membebaskan unfuk membayar harga yang tersisa dari
hambasahaya itu supaya mudharat masuk kepada orang yang berserikat

dengannya.

Apabila mereka menyuruhnya untuk bekerja dan

memberikannya setiap bulannya dua dirham dan tidak menenfukan atas

kepemilikannya, maka mudharat mana yang lebih besar dari mudharat

seperti ini?" 
1

Tentang hadits yang memerintahkan unfuk usaha, Al Atsram

berkata, "sulaiman bin Harb menyebutkannya, lalu dia menilai bahwa

ada cacat pada hadits tersebut. Dia juga menilai hadits itu dhaff.,

Abu Abdullah berkata, "Men5ruruh hambasahaya unfuk berusaha
tidak ada ketetapannya dari Nabi $l'
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Syubah dan Hiqpm Ad-Dastuwa'i tdak menyebutkannya.

Ma'mar menceritakan hadits tersebut dan tidak menyebutkan

perintah usaha di dalamnp.

Abu Daud berkata, "Hammam juga tidak mengatakannya."

Al Mamrdzi berkata, "Abu Abdullah menilai dln'ifhadits Sa'id.n

Ibnu Al Mun&ir berkata, 'Hadits tentang perintah usaha kepada

hambasahaya itu fidak shahih.n

Hammam menyebutkan bahwa penyebutan perintah usaha

kepada hambasaha5n itu merupakan fatwa Qatadah. Sangat berbeda

sekali saMa Nabi dengan perkataan perkataan Qatadah.

Dia lalu berkata, 'Qatadah berkata, 'Jika dia tidak mgmpunyai

harta rnaka dia diminta unfuk usaha'."

Ibnu AMil Barr berkata, 'Hadits Abu Humimh berputar

(bermuara) kepada Qatadah, dan telah sepakat Syrbah, HiqTam, serta

Hammam untuk meninggalkan penyebutannln.

Mereka adalah huitahtentan$ Qatadah.

Pendapat png diterirna adalah pendapat mereka tentang hal ihl

menurut sernua ulama berdasarkan hadits apabila selain mereka

menyelisihi mereka.

Adapun pendapat Abu Hanifah dan kedua muridnya yang

t€ralfiir, tidak ada masalah bersarma mereka berhulrh dengan hadits

kuat atau hadits dhalt tetapi ifu haqn sernata-mata pendapat 5ang

menyelisihi dua hadits.

Ibnu Abdil Barr berkata, uAbu Hanifah dan Zufar tidak

mengatakannln terhadap hadits hnu Umar, dan tidak pula hadits Abu

Hurdirah. Sernua pendapat menyelisihi Sunnah, maka pendapat itu

tertolak.n

At Mughni - W



Pasal: Apabila kami mengatakan bahwa dia bebas

dengan diminta unfuk bekerja

Dalam kasus tersebut, ada kemungkinan sexnuanya tidak bebas,

dan harga ada dalam tanggungan hambasahap sebagai utang yang

harus dia bayar.

Hukumnya sama dengan hukum orang-omng Snng bebas. Jika

dia meninggal dunia dan dia mempunyai harta, maka sisa dari usahanya

unfuk tuannya dan sisanya lagi untuk diwariskan. Si hambasahaya tidak

kembali kepada siapa pun jirga. Ini pendapat Abu Yusuf dan

Muhammad

Ada kemungkinan dia tidak bebas sampai dia melaksanakan

usahanya, maka hukumnya sebelum dia melaksdnakannya adalah

hukum orang yang sebagiannya adalah hambasahaya. Jika dia

meninggal dunia, maka orang yang berserikat denganqn, yang dia tidak

bebas dari hartanya, sarna seperti png ada baginya, berdasarkan

pendapat ulama yang mengatakan bahwa dia tidak bebas dengan

usatnnya, karena ifu merupakan beofuk pembebasan dengan memba5nr

sejumlah uangl, maka dia tidak bebas sebelum dia melaksanakannSn,

seperti mul<atib (seomng hamba yang diianjikan bebas oleh tuannya jika

dia mampu membayar dirinya dengan cara mengangsur).

Ibnu Abu Laila dan hnu Syubrumah berkata, "Hambasahaya ifu

kembali kepada orang png membebaskannp k€trka dia punya harta,

karena dia telah membebaninya unfuk benrsaha dengan

membebaskannlra."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: itu merupakan hak (benar)

yang menjadi keharusan bagi hamba dalam menghadapi kebebasannln,

maka dia tidak kembali kepada siapa pun usaha, seperti kesempumaan

hambasahaya mukabbah. dan kartna jika dia kembali kepada tuannya
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maka dialah oftmg 1nng berusaha unfuk menggantinSn, lang samtr

dengan hak-hak yang uraiib dipenuhi olehn5ra.

1950. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika orang

kedua yang membebaskan .datutr oriang yang fidak mampu

memberi nafkah (fidak punlp harta), maka bagiannya bebas,

dan sepertiganya adalah hambasahaya bagl orang lpng tidak

membebaskan. Jika dia meninggal dunia dan mempunyai

harta, maka sepertiga dari hartanya adalah bagi orang yang

fidak membebaskan. Dua pertiga harta ifu unfuk oftmg

pertama yang membebaskan dan orang kedua lrang

membebaskan lrang kedua melalui wala' apabila dia tidak

mempuryni ahli waris lrang lebih berhak dari keduangra.

Adanp ketenfuan seperti ifu, karena oremg yang tidak rnampu

mernberi nafkah haq;a merrbebaskan bagiannSp. Orang pertama dan

omng kedua png mernbebaskan itu adalah omng yang

tidak rnampu menrberi nafloh, rnaka tidak ada Snng bebas atas masing-

masing dari kedrnnlp keclnli 37ang menjadi bagiann!,a. Bagian keduanp

adalah dua pertiga, dan sepertiga sisanln adalah hambasahaf bagi

onmg png ketiga

Jika tranrbasahap ifu meninggalkan harta, rnalo sepertiga dari

turUtyo adahh mitik orang yang Udak mernbebaskannla, karena dia

p€rnilik sepertiga harh hambasahapnp. Sedangkan dua pertigaryla

adalah harta unrisan, karena dia memiliki kedunyra dengan (disebabkan)

bagiannln Snng bebas.

JilG dia mernp.urlni ahli waris dari keluarganSn, maka dia

meuarisi sernua hartanya dan dia berhak mengambilnln, karena dia

lebih berhak daripada orrng yang mernbebaskan.
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Jika dia tidak memiliki ahli waris dari keluarganya, maka harta

itu bagi dua orang yang membebaskan sebagai wala'.

Jika dia memiliki dzawil furudh, maka dia mer,varisi sebagiannya.

Dia berhak mengambil bagian itu darinya, dan sisanya adalah bagi dua

orang yang membebaskan. Pendapat ini (berlaku) apabila pemilik

sepertiga hartanya tidak membagikan usahanya kepada

hambasahayanya pada masa hidupnya dan tidak saling berbagi manfaat

secara bergantian dengannya. Adapun jika dia membagikan usahanya

dan saling membagi manfaat secara bergantian dengannya, maka tidak

ada hak baginya dalam harta warisannya, karena harta warisannya ada

dengan sebagiannya yang bebas, maka semua harta ifu adalah warisan

bagi ahli warisnya, bukan pemilik harta sepertiganya. ndak ada hak

baginya dalam sebagiannya yang bebas, maka tidak ada hak baginya

pada apa yang dia usahakan, dan tidak pula pada apa yang dia miliki.

Pasal: Siapa lpng berpendapat bahwa si hambasahaya

bebas dengan usaha lpng dilakukann5p

Dengan demikian, dia disuruh unfuk berusaha ketika orang yang

pertama membebaskannya. Apabila orang keduanya membebaskan

bagiannya, maka hal ifu didasarkan pada pendapat (tentang

kebebasann5ra) yang mengatakan bahwa dia bebas. Apakah dia bisa

disuruh berusaha disebabkan orang yang pertama membebaskannya?

Barangsiapa menjadikannya bebas, maka dia tidak membenarkan

pembebasan orang yang kedua, karena dia bebas disebabkan

pembebasan orang yang pertama. Barangsiapa tidak menjadikannya

bebas, lalu dia membenarkan pembebasan orang yang kedua, karena

dia membebaskan sebagian hambasahaya miliknya, dan dia-meninggal

dunia sebelum dilaksanakan usahajya, maka dia telah meninggal dunia,
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dan sepertiganya adalah hambasahaya, rnaka hukumnya dalam warisan

sama seperti apa yang telah karni sebutkan dalam pendapat lain.

PasaL Apabila ldta menghulrumi bahura sebagian

hambasahaSTa itu bebas darJ sebagian lain (sisanld tetap

sebagai hambasahaya

Dalam kasus tersebut, nafl<ahnya dalam hidupnya, fitrahnya, dan

kasabnSn, antara dia dengan tuannya, sesuai ukuran yang ada di

dalamnya dari orang bebas dan hambasahap.

Jika keduaqn saling meritlhainya untuk mengadakan pernbagian

manfaat secara bergantian (saling mernberikan manfaat secam

bergantian) di antam keduanln, maka nafkah seoftmg hamba dan

pencarian nafkahn5n pada nrasarnasa hidupnSa, sedangkan dalam hari-

hari bersama fuann1a, rnaka pencarian nafkahnSa dan usahanlp adalah

unfuk fuannya, dan nafkah dibebankan kepadaqn.

Adapun usaha-usaha (hasil-hasil usaha) 31ang langka, seperti

luqathah, hibah, dan wasiat, rnaka Al Qadhi menyebutkan bahwa hal itu

rnasuk dalam nnhaja'ah, karena usaha-usahaqp ifu mempakan

usahanya, sama dengan 1ang btlsa.

Pam sahabat kami menyebutkan pendapat lain, bahwa hal ifu

tidak masuk ke dalam Al Muhaya'ah dan itu ada di antara keduanya

dalam sernua keadaan, karena al muhaga'ah adalah pergantian,

sehingga seakan-akan dia mengganti bagian4n dari usahanln saat dia

bersama dengan baghn tmnnp saat dia tidak bersarna dengan tuannln,

maka hal ifu tidak mencakup sesuafu yang tidak diketahui dan sesuafu

yang tidak diyakini adan3p.

Adapun warisan, rnaka tidak masuk dalam al muhaSa'ai dan

fuannya tidak ada hak sedikit pun darinp, karena dia mendapat hak
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waris dengan bagiannya yang bebas, dan hambasahaya ini dengan

bagiannya yang bebas memiliki semua jenis miliknya dan metr.rarisi, serta

diwariskan sesuai kebebasan yang ada padanya. Pembahasan tentang

hal ini sudah disebutkan pada pembahasan lalu.

PasaL Siapa yang membebaskan hambasahayaq/a

yang sehat, serta berurenang untuk mengatur dan mengurus

hartanSn, maka pembebasannya sah (dibenarkan)

berdasarkan ijma ulama. Jika dia membebaskan

sebagiannlra, maka semuanya bebas menurut jumhur ulama

Hal itu berdasarkan riwa5nt dari Umar dan anaknya

Ini juga merupakan pendapat Al Hasan, Al Hakam, Al Auza'i,

Ats-Tsawi, dan AsfSffi'i.

Ibnu AMil Barr berkata, "Mayoritas ulama di Hijaz.dan Imk

berkata,'Semuranya bebas apabila dibebaskan sebagiannln.n

Thawus berkata, uDia bebas pada saat tuannp

membebaskannlp dan menjadi hambasahaln saat fuann5n fidak

mernbebaskannla."

Harnrnad dan Abu Hanifah berkata, "Bebas darinya apa yang

telah dibebaskan, dan dia berusaha pada sisanya (unfuk bebas)."

Murid-murid Abu Hanifah berbeda dengannya, mereka

berpendapat bahwa hambasaha5ra tidak hanrs berusaha (unhrh menjadi

orang yang bebas).

Diriwayatkan dari Malik, tentang seomng lak-laki yang

membebaskan separuh dari hamban5n, kemudian dia lalai flupe) darinya

sampai akhimln dia meninggal dunia. lalu dia berkata, "Menurutku,

sepanrhnya bebas dan separuhnyl hgi tetap sebagai hambasahaya,
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karena dia membebaskan pada sebagiannya dan tidak berpengaruh

pada sisanya, sama seperti jual-beli.'

Dalil kami dalam masalah ini adalah: sabda Nabi berikut ini:

a* ,rri k7 . ^4
6rel

o.?. to . o7. o 'ro- ol . ''! -( o '
-rIJr ;; ")L 6rti J*;lt 4*?i *Jt aQ/. C. .-

'Barangsiapa membebaskan bagianrya pada seonng hamba,

dan dia mempun@i harta seharga hamba tersebut, maka hamba

tersebut ditaksir dengan harga 5nng pantas, dan hamba tersebut bebas

merdeka."

Apabila bagran dari orang yang berserikat denganya dibebaskan,

maka ada di antam keduanya atas pembebasannya semuanya apabila

ada semuanya adalah miliknya.

Nabi bersabda,

,)y,'ur;';i )w e';Gb'6;'f ';
'Ehmngsiapa mernbebskan bagiann5n pada s@ft,ng

hambasaha5n, mal<a dia bebas dari harbrya.'

Menghilangkan kepemilikan untuk sebagian dari hambasahaya,

maka kepernilikan itu hilang dari semuanya, sama seperti thalak. Dia

membedakannya dengan jual-beli, karena dia tidak membufuhkan usaha

dan tidak didasarkan pada kebiasaan dan adanya pengaruh-

Apabila hal ini sudah jelas, maka tidak ada perbedaan antara

membebaskan bagran 5nng besar, seperti setengahnln dan sepertiganln

atau bagian yang kecil, seperti sepersepuluhnSn dan sepersepuluh dari

sepersepuluhnya. Sepanjang gnng kami ketahui di dalam masalah ini
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tidak ada perbedaan pendapat di antara orang-orang yang berpendapat

adanya pengaruh di dalam membebaskan sebagian hambasahaya.

Jika dia mernbebaskan bagian tertenfu, seperti kepalanya, atau

tangannya, atau jari-jernafulra, maka sexnuanya bebas juga. Ini pendapat

Qatadah, -As5r-$nfi'i, dan Ishaq.

Ahli m'32 be*ata, "Jika dia mernbebaska{r kepalanya atau

punggungnya, atau pemtnya, atau badannln, atau jiwan5n, atau

kemaltrannya, maka semuanya bebas, karena hidupnln tidak tetap

tanpa ifu.

Jika dia membebaskan tangannSn atau salah safu anggota

badannya, lalu dia tems hidup tanpanya, maka dia tidak bebas, karena

dimungkinkan unfuk menghilangkan halitu dengan adanya hal ifu, maka

dia tidak bebas, seperti mernbebaskan rambutnya dan Sgmya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: dia membebaskan salah

satu anggota badannya, maka semuanla bebas, seperti kepalanya.

Adapun iika dia menrbebaskan mmbutnya, grginln, dan

kukunyn, maka dia tidak bebas.

Qatadah dan Al-laits berkata tentang orang 5nng mernbebaskan

kuku hambanya, "Semuanya bebas, karena kuku merupakan bagian dari

bagian-bagiannln, sruna dengan jari-jarin3n.'

Dalil kami dalam masalah ini adalah: sernua ini akan hilang dan

yang lainnya akan keluar, dengan rambut dan ludah. Masalah ini telah

dibahas datam pembahasan thalak, bahwa membebaskan hambasahaya

sama dengan thalak.

1951- Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila

seorcng hambasahaya ada rdi antara dua orang yang

berserikat di antara keduanya, lalu masing-masing mengaku
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bahwa or.rng lnng berserikat dengannya telah membebaskan

haknya dari harribasahaya itu, padahal keduanya adalah

orang yang tidak mampu memberi nafkah (bangkrut, susah),

maka pendapat masing-masing dari keduanya tidak boleh

diterima atas orang yang berserikat dengannya. Jika
keduanya adalah orang yang adil, maka ada bagi seorang

hamba harus bersumpah bersama masing-masing dari
keduanya dan dia menjadi orang yang bebas atau dia

bersumpah bersama dengan salah seorang dari keduanya,

dan setengah darinya menjadi bebas.

Apabila dua orang yang berserikat pada seorang hambasahaya

adalah dua orang yang susah, maka tidak ada dalam pengakuan salah

seorang dari keduanya atas sahabatnya pembebasan bagiannya

pengakuan terhadap kebebasan bagiannya dan tidak ada pengakuan

unfuk hak penenfuan harga atas orang yang membebaskan, karena

.keadaan pembebasan orang yang fidak mampu memberi nafkah

bergantung kepada bagiannya dan tidak berpengaruh kepada yang

lainnya, maka tidak ada di dalam pengakuann5p lebih banyak dari

bahwa dia adalah seorang saksi atas sahabatrya dengan membebaskan

bagiannya.

Jika keduanya bukan orang yang adil, maka tidak ada pengaruh

unfuk perkataan keduanln, dan tidak perlu dianggap, karena orang yang

tidak adil tidak akan diterima kesaksiannya, dan jika keduanya adalah

orang yang adil, maka kesaksiannya diterima, karena masing-masing

dari keduanya fidak memberi manfaat dengan kesaksiannya, dan

dengannya tidak menolak mudhamt.

Masing-masing dari setengah dari hambasahaya ifu bebas

dengan safu saksi yang adil. Jika dia bersumpah bersama keduanya,

maka semuanln bebas. Jika dia bersumpah bersama salah seomng
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darinya, rnaka setengah darinya menjadi bebas. Hal ini berdasarkan

riwalat 5nng mengatakan bahwa membebaskan hambasahaya terjadi

dengan dua omng saksi dan sumpah.

Jika dia tidak bersumpah bersama dengan salah seorang dari

keduanya, maka sedikit pun tidak ada yang bebas darinln, karena

membebaskan hambasahaya fidak alon terjadi dengan seor.ang saksi

tanpa adanya sumpah. Sepengetahuan kami, tidak ada perbedaan

pendapat dalam masalah ini. Jika salah seomng dari keduanya adqlah

omng yang adil, sedangkan Snng lainnya tidak, malo dia harus

bersumpah bersama saksi ynng adil, dan setengah dariqn meniadi

omng 3nng bebas, sedangkan setengahngn lagi tetap dalam keadaan

sebagai tu-Uurut.5n

PasaL Orang lpng berpendapat bahun hambasahaya
bisa disuruh berusaha

Dalam kasus tersebut, dia mengaku bahwa bagiannya telah

keluar dari tangan (kepernilikannya), maka harnbasahaSp itu keluar, dan

dia diminta unfuk usaha di dalam harganSB, karena pengahn; masing-

masing dari kedmnya terhadap hal itu dalam

PamL Jika salah seorang dari keduanya membeli
bagtan dari temann3Ta

Dalarn kasus tersebut, dia bebas dan tidak berpengaruh pada

setengah lpng menjadi miliknya, karena mernbebaskannp terjadi

dengan pengakuannya terhadap kebebasanriSn dengan kebebasan dari

oftmg Snng berserikat dengannya, dan tidak tetap baginya atasnya

wala', karena dia fidak meng;rku membebaskannya, melainkan

mengaku bahwa png membebaskan itu adalah selain dia, tetapi dia
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membebaskannya dari omng yang menjadikannya sebagai hambasahaya

secara zhalim, maka dia seperti orang yang membebaskan tawanan dari

orang-orang kafir.

Abu Al Khaththab berkata, 'Hal itu berpengaruh, karena itu

adalah pembelian, yang dengannla pernbebasan itu berhasil (terjadi).

Hal ifu sama dengan mernbeli sebagian dari anaknya."

Jika dia mendustai diriryp dalam kesaksiann3n atas omng lnng
berserikat dengannya unfuk menjadikan hambasaha5n terhadap apa

yang dia beli, maka tidak diterima darinya, karena itu merupakan benfuk

ralat dari penetapannya bahwa dia bebas.

Sebagaimana jika dia menetapkan (mengakui) kebebasan

hambanya, kemudian dia membohongi dirinya.

Apakah wala' tetap baginya atasnya jika dia mernbebaskannlp?

Ada kemungkinan bahwa itu tidak tetap berdasarkan apa yang

telah kami sebutkan. Mengandung kemungkinan hal ifu tetap, karena

kita mengetahui bahwa w:ala' itu atas hambasaha5ra dan tidak ada

seorang pun selain dia 5nng mengakuinyn dan dia tidak menyelisihinya,

maka perkataan di dalam masalah itu harus diterima. dan jika masing-

masing dari keduanp mernbeli bagan dari temannla, maka

hambasahaya ifu semuanln bebas, tidak ada uz,k'bagi salah seorang

dari keduanSn.

Jika rnasing-masing dari keduanya mernbebaskan apa Snng

dibelinln, kemudian dia membohongi dirinya dalam kesaksiannya, maka

apakah @"'tetap baginya atas apa 1nng telah dia bebaskan? Dalam

hal ini ada dua; jika masing-masing dari keduanSn menetapkan bahwa

dia telah membebaskan bagianryn dan mernbenarkan yang lain dalam

kesalsiannya, maka dua jual-beli itu batal, dan tetap wala'bagi masing-

masing dari keduan5n atas separuhnya, karena tidak ada seorang Pun

5nng menyelisihinya, dan masing-masing dari keduanla membenarkan
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yang lainn5n dalam hak wala'. Juga mengandung kemungkinan

tetapnya unla' bagi keduanlra

Jika salah seorang dari keduanln tidak mernbohongi dirin5a,

karena kita tahu umld atasnya tetap bagi keduan3n dan tidak keluar dari

keduannya, dan bahwa dia ada di antara keduanya, baik dengan

pembebasan dari yang pertama maupun dengan pembebasan dari Spng
kedua, karena jika keduanya adalah dua orang yang jujur dalam

kesaksian keduanya, maka wala' tetap bagl masing-masing dari
keduan5ra atas setengah png dia bebaskan pertama kali.

Namun jika keduanya adalah dua omng png berbohong, maka

masing-masing dari keduanya telah membebaskan setengahnya setelah

dia mernbelinSra.

Jika salah seorang dari keduanSn adalah orang png jujur dan

yang lainnlra adalah orcmg 5nng berbohong, maka tidak ada uzlk'bagt
orEurg Snng jujur dari keduanya, karena dia tdak mernbebaskan

setengahnya yang dia miliki sebelumnln, dan tidak sah pembebasannya

pada png telah dia beli.

PasaL Masing-masing orang lpng bersaksi atas
majikan seorang hambasahay-a ]7ang membebaskan
hambasaha5Tan5Ta kemudian dia membelingTa

Dalam kasus tersebut, harnba ifu bebas atasnln.

Jika dua. omng bersaksi atas hal ifu, maka kesaksian

kedmnSn dikenrbalikan (ditolak), kernudian keduan5ra mernbelinya atau

salah seorang dari keduanya, maka dia bebas. Ini meniadi pendapat Al
Auza'i, Malik, AslrSyafi'i, dan Ibnu Al Mundzir. Ini merupakan qigs
eendf Abu Hanifah. I
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Wala' tdak tetap atas seorang hamba, karena dia tidak

mengakuin5ra, dan tidak pula bagi orang yang menjual, karena dia

menolak membebaskannya. Jika seorang hambasahaya ada di antara

dua orang png berserikat, lalu masing-masing mengaku bahwa orang

yang berserikat dengannya telah tnembebaskan haknya darinya dan

keduanya adalah orang lnng mampu memberi nafkah, maka dia bebas

atas keduanya, atau keduanya adalah dua orang yang tidak mampu

memberi nafkah ftangkrut, susah) yang adil, lalu si hambasahaya ifu

bersumpah bersama dengan masing-masing dari keduanya dan dia

bebas. Atau seoring saksi yang adil bersaksi bersama keduanya, dan si

hambasahaln bebas. Atau seorang hambasahaya mengaku bahwa

fuannya telah membebaskannya, dan dia mengingkarinya, namun bukti

bahwa dia mernbebaskannya ada, maka dia bebas.

Tidak ada wala'atas hambasahaya itu di setnua tempat ini,

karena tidak ada seorang pun yang mengakuinya dan tidak tetap hak

bagi siapa pun yang mengingkarinya.

Jika orang yang menetapkan bahwa dia membebaskannya

kembali, lalu dia mengakuinya, maka wala'ifu tetap baginya, karena

tidak ada grang berhak kepadanya selain dia, tetapi tidak tetap ba$nya

karena dia mengingkari hal itu kepadanya. Jadi, ketika dia mengakui,

pengingkaran itu hilang.

Adapun dua omng yang rnampu mernberi nafkah, apabila

dibebaskan atas keduanln, lalu salah seomng dari keduanya

membenarkan temannln bahwa dia telah mernbebaskan bagiannyra saja,

aiau bahwa dia lebih dulu membebaskan hambasahaya itu, maka tnla'
hambasahaya ifu bagin5n, dan dia harus membayar denda atas bagian

lain.
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Jika keduarryn sepakat bahwa rnasing-masing dari keduanya

telah mernb€baslGn secara sekaligus, rnalG wala'-nya di
antara keduanyra.

Jika rnasing-rnasing dari kednanSn mengaku bahwa dia adalah
safu-safun1a orang png mernbebaskan hambasahay,a itu, atau dia
adalah oftrng yang lebih dulu mernbebaskanqn, lalu keduanya saling

bersumpah, ruilra unla' ada di antara (dibagil<an) keduanSra, masing-

rnasing mendapat setengah.

1952. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jrk d,r.
orang lrang berserikat adalah orang lrang mampu memberi
nafkah, maka si hambasaha5Ta bebas dengan pengakuan
masing-masing dari keduan3n bahwa dia bebas, dan dia
menjadi mengaku kepada orang lpng berserikat denganngra
terhadap setengah dari nilai , dan iika fidak
memiliki bulfi, maka masing-masing dari keduan5n
bersumpah kepada orang lrang berserikat dengannSa..

Dtra orang yang berserikat dan kedrnnSa adalah orang lrang
rrrmpu mernberi nafkah, apabila rnasins:rnasing dari keduanya

mengaku bahwa onrng yang berserikat dengannya membebaskan

bagiannln, b€rarfi masing-masing dari keduanSa mengakir bahwa
bagianqn tdah Mas, menyaksilon kepada orcng png berserikat

denganngra bahwa bagiannya Fng hin telah bebas, karena dia berkata
kepada orang yang berserikat dengannln, nEngkau telah menrbebaskan

bagianmu, rnaka pernblasan ifu b€rialan (b€rlah, kepada bagianku dan

semuanlra b€bas atasmu, dan engkau harus membayar kepadaku
seharga bagianku.n Jadi, hamba ifu bebas, karena keduanSn telah
mengakui bahwa dia telah bebas;.dan masing-masing dari keduanya

tetap mengaku nilai bagiannya kepada orang yang berserikat
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dengannya. Kemudian jika salah satu dari kedtnnya memiliki buku,

maka dengan bukfi itu dia diberi keputusan hukum dan jika dia tidak

memiliki bukti, maka masing-masing dari keduan5ra bersumpah kepada

temannya, dan dia pun bebas. lalu jika salah seoftmg dari keduanya

mundur (menarik diri), maka dipuhskan kepadanln, dan jika keduanya

mundur (menarik diril, maka hak keduanya batal, karena keduanya

sarner-satna mundur. ndak ada perbedaan dalam keadaan seperti ini

antara dua omng yang adil dan dua orang Snng fasiq, muslim dan kafir,

karena samanlra antara omng Sang adil dan orang yang fasik, muslim

dan kafir di dalam pengakuan dan klaim, berbeda dengan yang

sebelumnya.

Pasal: Jika salah seorang dari dua orang yang

berserikat adalah orang lpng mampu memberi nafkah,

sedangkan lrang lainnya adalah oftmg lrang susah

Dalam kasus tersebut, hanya bagan orang yang susah 5rang

bebas, karena dia mengakui bahwa bagiannya telah menjadi bebas

disebabkan pernbebasannya orcrng yang berserikat dengannya dan omng

yang mampu memberi nafkah yang berlaku pembe6asannSn.

sedangkan bagan omng lrang mampu mernberi nafkah, tidak bebas,

karena dia mengaku orcmg yang susah yang fidak berlaku

pembebasannya. Secara khusus dia membebaskan bagiannya, maka

harrya dia sendiri png bebas, dan kesalrsian orang Snng susah atasnya

fidak diterima, karena dengan kesaksiann5a kepada dirinr
rhendatangkan manfaat

Dikarenakan keadaannlp yang menghanrskan kepadanSn

dengan kesalsiannya setengah dari harganp, maka jika tidak ada bukti

bagi si hambasahap selain dia, orang !,ang mampu memberi nafkah

bersumpah dan berlepas diri dari harga dan pernbebasan sernuan!6.
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Tidak ada wala 'bagr oftmg yang sulit di dalam bagiannya, karena dia

tidak mengakuinya. Tidak pula bagi oftmg Snng lapang, karena hal ifu

iuga-

'Jika omng yang susah itu kembali, lalu dia merrbebaskannp

dan merrgakuinSn, maka tetap bagin5n.

Jika orang yang mampu menrberi nafkah menetapkan bahwa

dia telah membebaskan bagianngra, dan omng yang susah

membenarkannln, maka bagiannSn juga bebas. Dia pun harus

membayar bagtan orang png susah, maka wala' tetap baginya.

Jika si hambasahaya merniliki bukti orang asing yang bersaksi

bahwa orang lnng mampu memberi nafkah membebaskan, dan saksi

itu adalah dua omng yang adil, maka pernbebasannSn ifu tetap, dan dia

harus memba5nar nilai harga bagr orang Fng susah.

Jika saksi ifu hanya safu orang, maka si hambasaha5n

bersumpah bersama dengannya, dan pernbebasan itu tetap.

Dalam satu riwayat disebutkan bahwa 'itu fidak

tetap, dan orang yang susah harus bersumpah brsarna denganqTa. Dia

berhak atas nilai harga dari bagiannln, baik hanrbasahap ifu bersumpah

rnaupun fidak, karena png dia klaim adalah harta, rnalo saksi dan

sumpah di dalamq;a dapat diterima.

PasaL Jika salah seotiang dari dua oriang lpng
berserikat ifu mengaku bahwa temannya (orang yang

berserikat dengannya) telah membebaskan bagiannya,

sedangkan lrang lain menolak

Omng Snng diklaim itu adalah orcrng yang mampu memberi

nafkah, maka hanya bagian orang lang diklaim itu yang bebas, karena

dia mengaku bebas dengan berlakunp pembebasan dari orang yang
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berserikat dengannya. Dia menjadi orang yang mengklaim setengah dari

harga atas orang 5nng berserikat dengannSn, dan dia tidak berlaku,

karena dia tidak mengaku bahwa orang yang membebaskannya, tetapi

dia bebas disebabkan pengakuannya terhadap kebebasannya, bukan

dengan pembebasannya kepadarry,ra, dan tidak ada wala' baginSn

atasnya, karena dia menolak kepadanya.

Al Qadhi berkata, 'Wala Lnya dihentikan (digantung).'

Walaupun orang yang mengklaim ihr adalah orang Snng adil,

narnun kesaksiannya tidak diterima, karena dia mengaku (mengklaim)

setengah dari harganya kepada orang yrang berserikat dengannya. Jadi,

dengan kesaksiannya kepadanya menarik manfaat.

Barangsiapa memberikan kesaksian yang mendatangkan

manfaat, maka sernua kesaksiannya batal.

Adapun jika orang yang diklaim itu adalah oremg ytrng tidak

mampu memberi nafkah, maka perkataan lnng diterima adalah

perkataannya png disertai dengan sumpahnya dan sedikit pun tidak ada

png bebas dariqn.

Jika orang yang mengklaim ifu adalah orang yang adil, maka si

hambasahaya bersumpah bersama dengan kesaksiannSn dan setengah

darinya menjadi bebas.

Hammad berkata, 'Uika orang yang diberi kesaksian ifu adalah

orang lang mampu mernberi nafkah, maka dia berusaha unhfinya. Jika

oftmg 1nng diberi kesaksian itu adalah orang yang tidak marnpu

memberi nafkah, maka dia berusaha unfuk keduan5a."

Abu Hanifah berkata, 'Uika dia (orang 5nng diberi kesaksian itu)

adalah orang yang tidak mampu memberi nafkah, maka si hambasahaSa

harus berusaha dan wala'nya diberikan kepada keduanya. Tapi jika dia

adalah omng yang mampu memberi nafkah, maka wala'setengahnya
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dihentikan (diwakafkan). Kemudian jika dia mengaku bahua dia telah

membebaskan, maka dia berhak mendapat wala', dan jika fidak

demikian malo wala'n5n untuk (diserahkan) kepada Baitul Maal.

PasaL Apabila salah seorang dari dua orang lrang
berserikat berkata, "Jika burung ini adalah burung gagak,

maka bagianku bebas."

Ada Sang berkata, "Jika burung itu bukan burung gagak, maika

bagianku bebas.n

Bunrng ifu lalu terbang, dan keduaqp fidak mengetahui

keadaannSn. Jika keduanya adalah orang 37ang rnampu mernberi nafkah,

rnaka sernua hambasahayra itu bebas. Jika salah seorang dari ikeduanSn

adalah orang lrang mampu memberi nafloh, sedangkan 3nng lain adalah

orang 1nng tidak mampu memberi nafkah, rnalo snng (bebas) hanlra

bagian oftmg png tidak mampu memberi nafkah. Jika keduan3n adalah

orang 37ang tidak Inampu memberi nafkah, rnaka bagian salah safu dari

keduanp fidak b€bas, karena belum jelas (tenfu) pelanggamn sumpah di

dalamryn.

Jika salah seorang dari keduangra mernbeli baglan lnng lain,

maka setengah dari hambasahaya ifu bebas, karena kita tahu bahwa

setengah darinya telah bebas, dan berlaku kepada setengahnp 5nng

lain. Jika orang asing [ain) mernbeli hanrbasahaln, maka setengah

darinp bebas, karena s@aftr pasti setengah dari trarnbasahap itu

bebas, mdo dia tdak merniliki semuanln.

1953. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila

seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan dua

anak laki-lah dan dua hambasahalra, serta tidak memiliki
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'selain dari keduanya (fng lainnya), dan kedua hambasahaya

ifu hargaqTa sama. L^alu salah safu anak lald-lald berkata,
"Ayrahku telah membebaskan traurbasahap ini.' Namun

anak lnng mtunSTa lagi berkata, 'Agnlrhr membebaskan

salah seoriang dari kedua harrbasahaf ifu, tebpi aku tidak

tahu siapa lnng dibebaskan di arrtara kedrnn5Ta ifu." Maka

harus diadakan undian di arrbra kdua hambasahaSTa itu,

dan jika undian itu jatuh kepada orarlg lrarrg diakui oleh

salah seorang anakn5;a bahrpa dia tetah dibebaslran oleh

a3nhn1n, maka dua pertiganya bebas frka drn anak laki-

lakin3Ta ifu fidak membobhkan kebetasanqn' seczra

sempuma, sedangkan yang lairurSn madh harnbasahaya.

Jika undian itu jatuh kepada yang hin, malra sepertiga

darin5n bebas darin3ra, dan seperenam bagi orang lpng
mengundi dengan perkataanrrla terrtang hal ifu dan

setengah dari hambasahaya lrang lainn5q dan setengahnp
lasl basi saudararrlra, dan seperenam dari hambasaha5n

lnng anak ifu mengaku bahura ayahnya telah

membebaskannSTa, maka ,adilah sepertlga dari masing-

masing kedua hambasaha5Ta ifu bebas-'

Masalah ini dibawa k€pada pengertftrn bahura merrrbebaskan

hambasahala itu t€riadi pada saat si rmflkan (a3nh kedrn anak itu) sakit

yang meny6abkannlp meninggal dunia, atau dengan ruasial, karena

iika mernbebaslonnyra pada saat dia sehat, malo pasti serrruanla bebas,

dan fidak berhenti kepada pernbolehan dari ahh u,ads.

Adapun apabila kedua anak ihr rnengat$ bahwa dia (a1nhnya)

telah mernbebaskan salah seorang dati kedrnrry pda saat aSnhnya

sakit, niaka tidak lepas dari ernpat keadaan:
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Pa'tantn, menenfukan penrbebasan ifu kepada salah

seoftmg dari kedrnnp, hlu sepertiga dari hambasahaya itu bebas,

karena hal itu menrpakan sepertiga dari serntra hartanlp, kecuali

keduaqn mernbolehkan pernbebasan sernuanlra, sehingga dia pun

bebas.

Kdua, rnasingflasing dari keduanya menenfukan pernbebasan

pada seseomng 5nng fidak ditenfukan oleh saudamnya, maka sepertiga

dari masing-rrnsing bebas, karena hak masing-rnasing dari kedtnn5ra

adalah setengah dari kedua hambasahaln tersebut. Jadi, perltataannya

diterima tentang pernbebasan haknya dari orang lnng menenfukannSla,

yaifu sepertiga dari setengah Snng menfrrdi haknya, dan ifu adalah

sepertiga.

Dilorenalran dia mengaku bahun drra pertiganya telah bebas,

maka pe,rkataannya tentang hakqn dari kedtranp diterima, lnitu
sepertiga, dan sepertiga dari yang hinry;a rnasih tetap hambasahaln,

maka bagiqn adalah seterrgahq;a, lpifu s@€renam. Setengah dari

hamba yang mensingkari perrbebasannp

K.tig, adalah salah seorang dari keduanya b€rkata,

'Ayrahku tdah mernbebaskan hambasahaSa ini.n lalu anak yang satun3n

hgi b€rkata, 'Alnhlar telah merrbebaskan salah seorang dari keduanln,

namun aku fidak tatru siapa hambasahap Snng dib€basilen.' Ihl

merupakan rnasalah lntatb lmukabballt. Undian itu menernpati tempat

penentuan yang tidak dia tentr.rkan. Jika undian ifu iatuh kepada orang

(hambasahald Seang ditentr.rkan oleh saudamnla, maka sepertiga dari

hambasahaln itu b€bas. Sarna seperti jika keduarUn telah

menenfulonnln dengan kedur4n. Jika trndian itu iatuh

kepada Snng lain, rnalo hal ifu sarna seperti jika nrasing:nrasing dari

keduan5n menenhrlcan
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Seperenam dari hambasahaya yang ditentukan olehnya bagi

masing-masing dari keduanya dan setengah dari hambasahaya yang dia

tolak pembebasannya, maka jadi sepertiga dari masing-masing dari

kedua hambasahaya ifu bebas.

Keunpt, keduanln berka6, "Dia telah membebaskan salah

seorang dari keduaqn, narnun kami tidak tahu siapa yang dibebaskan

dari keduanya."

Oleh karena ifu, diadakanlah undian di antara kedua

hambasahaya ifu, dan siapa yang mendapat undian maka dua pertiga

darinya bebas, jika keduanya tidak membolehkan pembebasan

semuanya. Sedangkan yang lainnya tetap sebagai hambasahaya.

Pasal: Jika anak laki{aki yang fidak mengetahui
hambasahap yang dibebaskan oleh a5Tahnya itu kembali
(menarik kembali pengakuannya bahwa dia fidak
mengetahui hambasahaya lpng dibebaskan), lalu dia
berkata, "Aku mengetahuinya sebelum diadakan undian."

Dalam kasus tersebut, dia sarna seperti jika di awal dia

menenfukann5ra tanpa tidak mengetahui, dan jika setelah undian, lalu

penentuannya sesuai dengannya, maka hukum tidak berubah sekalipun

hal itu menyelisihinln. Jadi, dengan penenfuannya dia bebas

sepatiganya dari orang lang menentukann5n. lalu jika dia menenfukan

orang 5nng ditenfukan oleh saudaranyn, maka dua pertiganya bebas,

den jika dia menenfukan png lainnya, maka sepertiganSn bebas.

Apakah pembebasan itu batal pada orang 5nng bebas dengan undian?

Ada dtn hal.
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1954. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila ada

seorang laki-laki bagian setengah dari hambasahap, dan

bagi yang lainn5Ta sepertigan5Ta, dan bagi lpng lainnya lagi

seperenam, lalu oftmg yang mendapat bagran setengah dan

orang lpng mendapat bagran seperenam membebaskannya

secara bersamaan dan keduanya adalah orang lrang'mampu
memberi nafkah, maka dia bebas atas (berdasarkan

pembebasan dari) kedu.rnya, dan keduaqTa hanrs menjamin

hak orang yang berserikat dengan keduanya pada

hambasahaya itu (orang lpng ketiga) yaitu setengahnS;a.

Walanya dibagikan kepada keduanyq, dua pertiga bagi

orang yang memiliki bagian setengah darinlra, dan sepertiga

bagi orang yang memiliki bagian seperenam darinyra."

MalsudnSn, apabila seorang hamba dimiliki oleh beberapa

orang, lalu dia dibebaskan oleh dua oftrng dari mereka atau lebih, dan

mereka adalah omng-oftmg !/ang mampu mernberi nafkah, maka

penrbebasan mereka berlaku kepada sisanln dari hambasahaln tersebut.

Jamirnn kepada mereka ifu berdasarkan rumlah kePala mereka,

merelra sarrn dalam mendapatkan iaminan dan mla:n1n. Ini pendapat

AqrSrf i.

Ada kernungkinan bahwa dibagikan kepada mereka setrkuran

dengan (sebesar) apa lnng mereka miliki. Ini menrpakan pendapat Malik

dalam salah satu riwayat dari dua riwapt 1nng b€rasal darinln, karena

dengan pernbebasan terhadap apa lpng dimiliki kedtnn5n dan apa png

wajib disebabkan kepernilikan, maka berdasarkan ukumnngn, seperti

nafkah menunrt kami, membebaskan bagian (1nng meniadi bagian

seseoftmg pada hambasahaya) mempakan benfuk perusakan untuk

status hambasahap 5nng tersisl. Keduanya telah berserikat pada

hambasahaya ifu, keduanya satna dalam menrberikan . 
jaminan,
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sebagaimana halnya (sama seperti) jika salah s@rang mendapat safu

luka sedangkan yang lainnya mendapat dua luka, hlu salah seorang dari

keduanya meninggal dunia atau salah seorang dari keduanya

melemparkan sebagian najis pada sesuafu 5nng cair, dan yarig lainnya

melemparkan dua bagian, berbeda &ngan syfah.

Itu karena syfah tetap untuk menghilangkan mudharat dari

bagian yang frdak di;ual, maka haknSa berdasarkan pada ukumn

(besaran) dari bagiannya dan karena ,aminan di sini untuk menolak

mudharat dari keduanya.

Dalam syufah untuk menolak mudharat dari keduanSn,

sedangkan mudhamt dari keduanp sama dalam mennsukkan kepada

.omng yang'berserikat. Dalam syfah mudharat dari oftIng lrang

memiliki bagian setengah lebih besar daripada mudhamt dari orang yang

memiliki bagian seperenaln, lalu keduanya berselisih (keduanya

berbeda). Apabi! hal ini sudah tetap, rnaka wala'-nya snitu

sepertigangB dibagikan kepada kduanln, karena apabila kita

menghukumi bahwa sepertiga lpng dibebaskan berdasarkan

pernbebasan dari keduarqra masing-rnasing adalah setengah, maka

setengah dari sepertiga adalah seperenatn.

Apabila kita menggabungkannp dengan setengah yang

diperunhrklon bagi salah seorang dari keduanla, rnaka dia meniadi dua

pertiga.

Apabila kita menggabungkan seperenam yang lain kepada

sep€r€nam (baglan) orang png menrb€baskan, rnaka dia meniadi

sepertiga.

Menurut pendapat png lain, uak' yang harus dibagikan

kepada keduanya adalah sepererrpat, sepertiga dari sepererhpat bagi

o ng png merniliki bagian setengah dan seperernpatrSa bagi omng
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yang merniliki bagian seperenam. Demikian pula jaminan itu dibebankan

kepada

Adaptm perkataan, "Keduanya membebaskannya s@ara

bersarnaan.n Ifu karena dia mensyamtkan dalam hukum yang telah kami

sebutlon, yaitu bergabungnya kedua orang tersebut di dalam

membebaskan hambasahaya, Vmg salah seorang dari kedmnya tidak

mendahului yang lainnya, dengan cara keduanln melafazhkannya secara

bersarnaan

Atau salah seorang dari keduanp mauakilkan kepada

ternannSn, lalu dia bebas, atau dia meunkilkan kepada seseorang dan

dia bebas atau mengganfungkan pembebasannya kepada yang sSnrat,

maka dia ada. Jika salah seoftmg dari keduanSa mendahului temannya,

maka sernrrt bagan dari dua orang yang berserikat dengannya bebas

dan dia harus mernberi jaminan. sedangkan setnua wala'baginlp.

I-alu perkataan, "Keduan5n adalah orang lnng mampu memberi

nafkah (mernpunlni kekayaan)," adalah syamt lain, karena berlakunya

pembebasan itu disyam.tkan dengan kemudahan (kelapangan)'

Jika trarryn salah seorang dari keduanp yang lapang, maka

diberikan harga kepadanya sanua bagian omng yang tidak bebas

(mernbebaskan), karena orang yang sulit (susah, yang tidak mampu

menrberi nafkah) tidak berlaku membebaskannya, maka jaminan itu

khusus dibebankan kepada orang yang mamPu memberi nafkah. Jika

salah seorang dari keduanya mendapati (menenrukan) sebagian dari apa

yang khusus baginya, maka diberi harga (ditaksir dengan harga yang

pantas) ul$ran itu dan sisanya dibebankan kepada png lainnya. Seperti

omng png merniliki bagian seperenam menemukan (mendapati) harga

setengah dari seperenam, maka diberi harga kepadan5n, dan

seperelrr,pat diberi harga kepadalorang yang memiliki bagian setengah

dari hambasahaya itu, dan wala'rrya dibagikan kepada mereka
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seperempat. Bagr omng yang memiliki baglan seperenam adalah

seperernpatryra, dan sisan57a bagi omng yang mernbebaskan setengah

dari bagiannya (milikryn), karena iil<a ralah seorang dari keduanya tidak

mampu memberi nafkah, rnaka ron*np diberi harga kepada yang

lainnya. r

Apabila dia adalah omng lrang mampu memberi nafkah kepada

sebagiannlB, rnaka sisanln diberi harga kepada omng 37ang memiliki

bagian setengah dari hambasahaSa ifu, karena dia adalah orang lang
mampu mernberi nafkah.

1955. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila

seorang hambasahaya perempuan dimilild oleh dua orang
yang berserikat, lalu salah seoriang dari keduanya
menggaulinyra dan membuatn3a hamil, maka dia harus

dididik. Dia juga menjamin setengah dari harganya untuk
temannlra (orang lrang berserikat dengann3la), dan dia
menjadi ufirmu rm,la#nya (ibu dari anak tuanqd- Anak dari
hambasahaSn itu juga bebas-'

Jika dia adalah orang lpng mampu menrberi nafkah, maka ada

dalam tanggungannla setengah dari rnahar (mitslnya).

Jika hambasahaya itu tidak harnil oleh fuannya, rnaka dia hanrs

setengah dari mahar mitslnp, dan dia atas kepemilikan

kedmqa.

Sepengetahuan kami, fidak ada perbedaan di antara pam ulama

tentang pengharaman tranrbasahaya perernpnan 5nng dimiliki

oleh bersarna, karena menggaulinln bertabmkan dengan kepemilikan

oftmg lain tanpa nikah, dan Alhh tidak menghalalkannya menggauli

tnmbasahaya perernpuan yang bulon miliknp dan tidak melalui proses

nikah berdasarkan dali firrnan Allah Ta'alaberikut ini:
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'Dan omng !rurg memeliham kemaluann5n, kquali terhadap

istri-isti mereka atau hambasaha5n tang mqeka miliki; maka

sesungguhn5a mqel<a tidak tercela. Tetapi bamngsiap menari di balik

ifu (zina dan sefuganSa), maka mereka ifulah omng-omng tang
melampui babs.'(Qs. Al Mu'minuun l23l: *71.

Mayoritas ulama tidak meruajibkan had di dalamnya, karena dia

memiliki bagian pada hambasahaya itu, sehingga hal itu menjadi syubhat

yang menolak had.

Sementara ifu, Abu Tsaur malajibkaim3n, karena itu adalah

jimak yang dihammkan, sebab keberadaannya di dalam kepenrilikan

omng lain.

Hal itu sarrr.r dengan jika fidak ada kepemilikan baginya

padanln.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: jimak yang dia lakukan

bertemu dengan milikn5n, maka had fidak wajib diberlakukan

kepadanlp, seperti menggauli istinya yang sedang haid.' Berbeda

dengan sesuafu Fng tidak ada kepemilikan baginya pada hambasahaya

perempwm ifu, karena tidak ada syubhat bagrnp pada hambasahap

itu. Oleh karen6 ifu, iika dia mencuri suatu barang gnng setengah dari

bamng ifu miliknya, maka tangannya tidak dipotong, dan jika tidak ada

kepemilikan bagiqn pada barang rtu maka tangannya dipotong.

(,,;r;fr?4!'*
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Tidak ada perbedaan pendapat tentang bahwa dia harus dita'zir,

berdasarkan apa yang telah kami sebutkan dalam hujjah Abu Tsaur.

Hal ini tidak lepas dari dm keadaan:

Pertama, dia tidak hamil, maka dia tetap ada dalam kepemilikan

keduanya dan dia harus mernbtTar setengah da.ri mahar mitslnya,

karena ifu merupakan jimak yang gugur had padartya lantamn adanya

s5rubhat, maka dia maruajibkan mahar mitsL Sebagaimana jika dia

menggaulinya karena mengira bahwa dia adalah isfuin5ra, baik secara

sukarela rrltlupun terpaksa. Juga karena menggauli hambasahaya

per€rnpuan milik orang lain mengharuskan pernbayaran mahar

sekalipun dia rela, karena mahar ifu unfuk fuannya.

Sebagaimana halnya jika dia dididik tentang pemotongan salah

satu anggota dari anggota-anggota badannya dan png wajib adalah

setengah mahar seukumn milik dari orang yang berserikat pada

hambasahaya perempuan tersebut.

Kdua, dia mernbuatrla hamil dan melahirkan apa yang

dianggap jelas di dalamnln sebagian makhluk manusia, karena dengan

hal itu dia menjadi urrunu walad bagi orang yang menggaulin5n.

Sebagaimana halnya jika dia keluar dari kepernilikan orang yang

berserikat dengannln atau sebagaimana dia keluar disebabkan

pernbebasan, baik otang yang menggauli ifu adalah omng llang mampu

memberi nafkah maupun oftmg yang susah, karena melahirkan ifu lebih

kuat dari membebaskan, dan dia harus membagnr harganya, sebab dia

telah mengeluarkan setengah darinya dari kepernilikan orang ]/ang

berserikat dengannya, sehingga harga ifu wajib bagqn-

Sebagaimana halrrya jika dia mengeluarkannyra atau merusaknSa,

maka jika dia adalah oftrng !,ang mampu mernberi nafkah, bemrti dia

harus melaksanakannya.
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Sedangkan jika dia adalah orang yang sudah (yang tidak mampu

memberi nhfkah), maka dia ada dalam tanggunganngra.

Sebagaimana halnya jika dia merusaknya, dan anak itu bebas

nasabn5ra dipertemukan dengan ayahnya, karena merupakan jenis jimak

pada tempat yang menjadi miliknya. Jadi, hal ini sama dengan jika dia

menggauli isbinya.

Al Qadhi berkata, "Menunrtku yang benar adalah, dia tidak

diberi harga (ditaksir hargan5fl bagan orang ynng berserikat dengannya

apabila dia orang yang susah (5nng tidak mampu memberi nafl.ah), tapi

setengahnlxa menjadi unmu waladnya. "

Setengahnya lag menjadi hambasahaya rnilik orang yang

berserikat dengannya, karena membuat hamil itu sama seperti

membebaskan, dan berlaku sama dengannya dalam memberi harga dan

simtnh sama seperti membebaskan.

Ini juga mempakan pendapat Abu Al Khaththab dan madzhab

AsySsnfi'i. Berdasarkan hal ini, apabila dia melahirkan, ada

kemungkinan anak ifu semuanya bebas, karena tidak mungkin. anak

bebas atau tetap menjadi hambasahaya. Namun ada kernungkinan juga

bahwa setengahnya bebas dan setengahnya lagl tetap sebagai

hambasahaya, seperti ibunya, karena setengah dari ibunya adalah unmu

vnlad dan setengahnln lagi adalah hambasahaya milik orang lain,

sehingga setengah dari anak ifu bebas dan setengah lagi tetap menjadi

hambasahagra

Seperti anak omng yang dibebaskan sebagiannSra. Dengannya

menjadi jelas bahwa anaknya berubah stafus menjadi bebas atau tetap

menjadi hambasahaya.

Menurut pendapat Al Kharqr, "Sebagian hambasahaya

perempuan ifu adalah unmu *olua, maka semuanln menjadi ufirmu

unlad."
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Sebagaimana jika orang lnng menggauli itu adalah orimg yang

mampu memberi nafkah. Berbeda dengan membebaskan, karena

membuat hambasahaya ifu melahirkan anak lebih kuat.

Oleh karena ifu, dia terlaksana dari serrtua hartanya, dari orang

yang sakit, anak kecil, dan orang gfla, sedangkan mernbebaskan berbeia

dengan hal itu.

Pasal: Abu Al Khaththab berkata, "Apakah dia harus

membayar harga anak ifu dan mahar hambasahaya

perempuannya?

Jawabannya ada duat

P*hm4 dia tidak harus merrbaYamSn.

Jawaban ini merupakan zhahir-nya pendapat Al Kharqi. Dia

tidak menyebutkan keduanya. Hambasahaya perempuan ifu telah

menjadi hambasahayanya, maka dia tidak hanrs mernbayar mahar

hambasahayan5ra dan ti{ak ada harga bagi anaknya

Anak diciptakan dalam keadaan bebas, maka anaknya yang

bebas itu Udak ditentukan hargangn kepadanya.

Kdua, dia harus membayar setengah dari mahar mitslnya

kepada orang yang berserikat denganngn dan setengah harga dari

anaknya, karena menggauli hambasahaya peremptran bertemu secara

kebetulan dengan milik 5nng lainnya. Tetapi dia berpindah disebabkap

menggaulinya yang mengharuskannya membaSar rnahar, sehingga

menggauli hambasahaya perernpuan itu menjadi sebab kepemilikan dan

hul$m tidak tetap kecuali setelah sebabnya sernpuma.

Jadi, ketika ifu dia harus mendahulukan menggauli apa yang

menjadi miliknya, maka dia ada dalam kepemilikan yang lainnya,

sehingga dia harus membayar mal:err mitsl.
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Perbuatannya itu menghalangi anak atas kepemilikan orang

yang berserikat dengannya, maka dia harus membayar setengah dari

harganln, seperti anak yang ditipu.

Al Qadhi berkata, 'Jika dia melahirkan seorang anak laki-laki

setelah penenfuan harga, maka tidak mengapa (ada masalah) bagi orang

yang menggauli hambasahaya perempuan tersebut, karena dia

melahirkan anak laki-laki itu dalam kepemilikannya. waktu

kanuajibannya membayar setengah harga ifu adalah pada saat .dia

melahirkannya, dan tidak ada hak bagi orang yang berserikat pada

hambasahaya perempuan itu dan tidak pula ada hak pada anaknya.

Jika dia melahirkannya sebelum adanya penentuan harga, maka

apakah dia harus membayar setengah dari harganya? Ada dua riwayat

yang menjelaskan tentang hal ini, yang disebutkan oleh Abu Bakar, dan

dia memilih riwayat yang menjelaskan bahwa dia harus membayar

harganya.

Pasal: Tidak ada perbedaan antam kepemilikan pada

hambasahaSp perempuan itu

Al Kharqi telah menyebutkan tentang apabila dia menggauli

hambasahaya perempuan ifu, maka dia menjadi ummu walad jika dia

menjadikan hambasahaya perempuan itu hamil dan iika dia hanya

lemiliki 
satu bagian yang sedikit lebih dari seribu saham.

1956. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila dia

memiliki saham (bagian) dari hambasahaya yang bebas,

bukan melalui warisan, dan dia adalah orang yang mampu

memberi nafkah (punya har[a], maka semuanya bebas dan

dia harus membayar harga (hambasahalp) yang meniadi hak
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(bagian) orang yang berserikat dengannya- Tapi iika dia

adalah orang yang tidak mampu memberi nafkah (fidak

punya harta), maka tidak ada yang bebas atasnya kecuali

apa yang menjadi (seukuran, sebesar) apa yang dia miliki

darinya. Apabila dia memiliki oebagiannya melalui warisan,

maka tidak bebas darinya kecuali seukuran (sebesar) apa

yang dia miliki, baik dia orang yang mampu memberi nafkah

maupun tidak

Kami telah menyebutkan pada pernbahasan terdahulu bahwa

orang png merniliki yang masih ada hubungan sanak

famili (keluarsa) dengannya, maka dia bebas, berdasarkan riwayat

Samurah, bahwa Nabi $ bersabda,

* r);ti'411 0,,

'funngskp mqniliki budak tang masih mahram (ada

huhngw sanak gnili), nnka bebaslah budak tetsebut-o

Hadits ini diriuayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-

Tirrnidzi.

Dhammh meriwayatkan dari Sufuan, dari Abdullah bin Dinar,

dari hnu Umar &, dari Nabi $, beliad bersabda,

it ,r7 ' 'r -re ?-Plti'[AI

%rugskp memiliki budak yang masih mahmrn (ada

hilbungpn sarak famili), naka bebaslah budak tersebut-'

Ahrnad pernah ditanya tentang Dhamrah, lalu dia berkata, "Dia

perawi yang'firtqah."

HanF saja, dia meriwayatkan dua hadits yang tidak ada asalnya,

dan salah satungp adalah hadits ini.

8tr
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Diriwayatkan dari lbrahim, dari Al Aswad, dari Umar, dia

berkata,

6t ,tl / /
f -rP l---,$'AL A

I

'Barangskpa memiliki budak yang masih mahram (ada

hubungan sanak famili), maka bebaslah budak tersebut."

Kita sudah menyebutkan hadits ini dan perbedaan pendapat

tentang masalah tersebut pada pembahasan yang lalu.

Jika dia merniliki bagian dari hambasahaya yang bebas, seperti

dia memiliki bagian dari anaknya, maka bagian yang dia miliki darinya

ifu bebas, baik dia mernilikinya dengan pengganti (membayamya,

membelinya) maupun tanpa pengganti, seperti hibah, ightinam (harta

pemberian harta rampasan pemng). Atau dia memilikinya dengan

pilihannya (kehendaknya), sebagaimana yang telah kami sebutkan. Atau

bukan dengan pilihannya (kehendaknya), seperti dia memilikinya melalui

warisan, karena setiap yang bebas semuanya, maka dengannya yang

sebagian menjadi bebas, seperti menrbebaskan dengan ucapan.

Kemudian harus dilihat, jika dia adalah orang yang tidak punya harta,

maka membebaskan hambasahaya itu tidak berlaku dan dia tetap pada

bagian ifu dan sisanya tetap menjadi hambasahaya.

Jika dia membebaskan hambasahaya ifu dengan ucapannya, lalu

tidak berpengaruh pembebasan yang dia lakukan itu dengan

mengucapkan lafazh sharih dalarn mernbebaskan hambasahaya, dan dia

bermaksud terhadap hal itu, maka di sini (dalam masalah itu) Iebih

utama.

Jika dia adalah orang yang mampu memberi nafkah (punya

harta) dan kepemilikan (hambasahaya) itu dengan (melalui) pilihannya,

sama seperti kepemililmn bukan rf,auUi warisan, maka hal ifu berlaku

pada sisanya sehingga sernua hambasahaya itu bebas. Dia juga harus
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membayar nilai sisanSn kepada orang ynng berserikat dengannya,

karena dia telah meleuati (menghilangkan status hambasaha5n)nya

kepadanya. Ini pendapat Malik, Asy-Syaf i, dan Abu Yusuf.

Beberapa ulama lain berpendapat bahwa tidak ada yang bebas

atasnga kectnli yang dia -11161 (dari hambasaha3n itu), baik dia

memilikinya dengan cam membelinfra rrrtrupun Snng lainnya, karena ini

(hal itu) tidak menjadikannya bebas. Akan tetapi hambasahaya itu

menjadi bebas atasnya dengan cara hukum q;ara' bukan dengan

pilihannln, maka hal itu tidak berpengaruh (berlaku). Hal itu sama

seperti jika dia memilikinya melalui warisan. Berbeda dengan jika dia

membebaskannya, karena dia melakukannya dengan pilihannya, dan dia

dengan sengaja mernbebaskannSp-

Dalil kami dalam masalah ini adalah: telah melakukan sebab

membebaskan hambasahaya berdasarkan pilihan darin5n dan sec6ra

sengaja dia menrbebaskann5n, maka hal ifu berpengaruh dan dia harus

merntaSnr |aminanrya

Hal ifu sama seperti jika orang Snng membebaskan bagiannyia

malakilkannya. Berbeda dengan warisan, karena hal itu terjadi bukan

dengan maksud dan pe6uatannya, dan orang png melakukan sebab

5nng mernbuat peinbebasannya ifu berpengaruh berdasarkan pilihannya,

rnalo dia hanrs mernbalar jaminannya.

Hal ifu juga sama seperti jika dia melukai seseotang, maka

lukanSp itu berpengaruh, dan karena dia melakukan sesuatu Snng

berpengaruh dan menjadikan (melakukan sebab) kepadanya dalam

tetapn5n hukum ifu safu (sama) berdasarkan dalil samanln

pendorong dalam menjamin png terjadi.

Adapun jika dia mernilikinya melalui warisan, maka pembebasan

ifu tdak berpengaruh dan dia tetap pada apa-apa 3nng dimilikinya, dan

sisanSn tetap dalam keadaan hambasahaya, baik dia orang yang mampu
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memberi nafkah maupun tidak, karena dia tidak menjadikan sebab

(pemntam) kepada pembebasannya, tetapi hal ifu terjadi bukan dengan

pilihannya (kehendaknya). Ini pendapat Malik, AsyS5nfi'i, dan Abu
Yusuf.

Diriwayatkan dari Ahmad apa yang menjadi dalil (menunjukkan)

bahwa hal ifu berpengaruh kepada bagian orcrng 5rang berserikat

dengannSn. Apabila dia adalah orang yang marnpu memberi nafkah,

karena sebagiann5n bebas dan dia adalah oftmg lnng mampu memberi

nafkah, rnaka hal ifu berpengaruh kepada sisanSn, sama seperti jika dia

diberi wasiat dengannya, lalu dia menerimanya.

Madzhab yang pertama, karena hal ifu fidak membuatnya

menjadi bebas dan tiada ada sebab kepadanya, mal<a dia tidak harus

menjamin dan tidak berpengaruh, seperti orang 6hg, serta berbeda

dengan apa lnng menjadi sebab kepadanp.

Pasah Jika anak kecil dan oftmg Srla meunrisi
sebagrqn hamtasahaya lpng bebas (dibebaskan)

Dalam kasus tersebut, bagian ifu bebas dan tidak berpengaruh
(berlaku) pada sisanya (bagran yang lain), karena jika fidak berpangaruh

kepada hak mukallaf, maka lebih utama pada hak keduanya. Jika

dihibahkan kepada kedtnnya atau diwasiatkan bagi keduanya dengan

hal itu dan keduanSa adalah omng yang tidak mampu memberi nafkah,

maka v.raliqn wajib menerimangra, karena hal itu bermanfaat bagi

keduanSn disebabkan pembebasan yang dilakukan oleh kerabat

keduaryTa tanpa ada mudharat yang ditemui oleh (yang terjadi kepada)

keduanp.

Jika keduanya adalah orar-rg yang mampu memberi nafkah,

maka'idu dru hut v*s dib*gur,lii atas pertan5nan, apakah diberi
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harga kepada keduanya yang sisanya apabila kedtnryn merniliki

sebagiannya? Ada dua jawaban:

Patama, dia tidak diberi harga dan tidak berlaku pembebasan

kepadanya, karena dia masuk dalam kepernilikanrun bukan dengan

maksudn5ra. Hal ini sama dengan jila dia meu,arisinlra.

Kdua, diberi harga atasnla, karena p€nerirnaan walinya ifu

menempati ternpat penerimaannga, salna derrgan u/akil. Berdasarkan

hal ini, walinya.fidak boleh menerimanln, karena ada mudhamt di

dalamnya.

Berdasarkan pendapat pertama, dia hartrs menerirnanya, karena

hal itu terjadi tanpa adanya mudharat, apabila dia terrrnsuk orang yang

tidak diharuskan menafkahinya.

Jika kita berkata, "Tidak ada bagiryn menerimanSn," lalu dia

menerimanya, maka ada kemungkinan penerirnaan ifu tdak dibenarkan,

karena dia melakukan apa yang tidak diizinkan oleh q,rariat, satna.

dengan jika dia menjtnl hartangra dengan cam menipu.

Ada kernungkinan penerimaan ifu dibenarkan (sah), dan dia

harus mernbaSnr dendan5ra, karena dia menghartrskan pernbayaran

dehdanSn, sama seperti biaya haii apabila dia menghalikanrya.

PasaL Apabila dia menjual hamhsaha3Ta lrang masih

kerabatqn dan hambasahalp l;ang bukan kerabatrgp secarir

sekaligus (selurutrqTa)

' Dalam kasus tersebut, s€rnuanya bebas apabila oretng yang

mernbebaskan hambasahaya png masih kerabatrla adalah omng lrang

mampu memberi nafkah (punya harta), dan dh menjamin pembayaran

harga gnng menjadi hak omng yang berserikat denganqTa.
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Abu Hanifah berkata, "Dia tidak harus membayar jaminan apa

pun kepada orang yang berserikat dengannya, karena miJiknya tidak

sempurna kecuali dengan penerimaan orang yang berserikat dergannya.

Dia seakan-akan memberikan izin kepadanya dalam membebaskan

bagiannya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: Bagiannya bebas

disebabkan kepernilikannya, maka dia harus merrberi harga kepada

yang lainnya disertai dengan kelapangannya, sebagaimana jika hanya dia

sendiri Snng membelinSa dan kita tidak rela, penerimaannya tidak

dibenarkan kecuali dengan adanya penerimaan dari orang yang

berserikat dengannya

Pasal: Apabila hambasaha5n wanita itu adalah
hambasaha5n yang dinikahi, dan dia mempunSni seorang
anak lpng lapang (kaya), lalu dia membelingra dan
pasangannlra, sedangkan dia sedang hamil darinya secara

sekaligus (seluruhn1;a)

Dalam kasus tersebut, bagiirn anak dari ibunp bebas. Hal ifu
berpengaruh (berlaku) pada bagian pasangan (suaminyn). Dia diberi

harga, dan si janin yang ada dalam kandungan ibunSra bebas atas

keduanya secam bersamaan, sebab dia fianin yang ada dalam

kandungan) adalah anak suaminya dan saudara dari anak itu. Tidak ada

hak sdikit pun bagi salah seomng dari keduanSa atas yang lainnya,

karena dia bebas atas keduanya dalam satu keadaan (waktu). Jika

masalah itu dengan (terhadap) keadaannln (satu waktu), maka

dihibahkan bag keduanya atau diwasiatkan dengannya kepada

keduanya, lalu keduanya menerimanya dalam safu keadaan, maka

seperti itu pula.

Jika salah seorang dari ke{uanya menerimanya sebelum yang

lain, dan anak ifu menerima lebih dulu, maka ibu dan janin yang ada
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dalam kandungannSn bebas atasnya. Bagiann5ra dari ibu melalui

kepemilikan, dan mengikutin5a haknya dari janin yang ada di dalam

kandungan.

Membebaskan hambasahaya itu berpengaruh (berlaku) kepada

5nng sesisannya dari ibu d* *lk, dan dia harus membayar harga

(bagran) yang tersisa dari keduanya kepada suami jika suami menerima

lebih dulu.

Jadi, janin yang ada dalam kandungan ifu bebas semuanya;

bagiannya diperoleh melalui kepernilikan dan sisanya diperoleh dengan

pengaruh. Dia juga diberi harga yang pasti. Apabila anak itu menerima,

maka si ibu bebas semuErnla. Keduanya saling menjauh, dan masing-

masing dari keduanya mengembalikan kelebihan kepada temannya.

Siapa 57ang berkata tentang wasiat, "Sesungguhnyia kepemilikan

itu fidak akan tetap padanSra dengan kernatian." maka hukum di

dalamnya (tentang masalah itu) srna seperti itu jika keduanya

meneriman5a secara sekaligus.

Pasal: Apabila seseorang memiliki bagian setengah
dari dua orang hamba lpng sama dalam harganya, dan dia
fidak memiliki selain dari keduanlra, lalu dia membebaskan
satah seorang dari keduanya pada unktu dia sehat

Dalam kasus tersebut, dia (hambasahaya itu) bebas, dan hal itu

berpengaruh (berlaku) pada bagian dari orang yang berserikat

dengannp, karena dia lapang terhadap bagian setengah 5nng menjadi

miliknp dari hambasahaya yang lain.

Jika dia mernbebaskan bagian setengah yang lainnya, maka dia

bebas, karena karajiban mernbayar harganya (nilai)nla 5nng ada dalam

tanggungannya tdak menghalangi sahnya membebaskan
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hambasahayanya. Hal itu tidak berpengaruh (berlaku) karena dia adalah

orang yang tidak mampu memberi nafkah. Jika dia membebaskan

(hambasahaya) yang pertama di waktu dia sakit lnng menyebabkannya

meninggal dunia, maka hal itu tidak berpengaruh (berlaku), karena

membebaskan hambasahaya ifu terlaksana pada sepertiga dari hartanya,

dan sepertiga dari hartanya ifu adalah sepertiga dari hambasahaya yang

setengahnya telah dia bebaskan.

Apabila dia membebaskan hambasahaya kedua, maka hal.itu
berhenti (bergantung) kepada izin dari ahli waris.

Jika dia membebaskan hambasahalra yang pertama di waktu
sehatrya dan membebaskan hambasahaSnnya yang kedua di wakfu dia
sakit, maka membebaskan hamba yang kedua itu fidak terlaksana,

karena dia mempunyai utang yang menenggelamkan (melebihi) harga
(nilai)nya. Hal itu menghalangi keabsahan membebaskan hambasahaya

ifu, kecuali ahli waris mernbolehkan (mengizinkan)n5ra.

Pasal: Apabila dua orang sal6i memberi kesaksian
atas seorang laki{aki, bahwa dia telah membebaskan
bagiann5Ta pada hambasahaSn

Dalam kasus tersebut, hal ifu (kesaksian atau pembebasan itu)

berpengaruh (berlaku) juga kepada bagian dari omng yang berserikat

dengannya, dan dia (harus) membayar kepadanya seharga (senilai)

bagian orcmg yang berserikat dengannya. Kemudian 0ika) dua saksi itu
meralat kesaksiannya, maka kedua saksi ifu (harus) membayar senilai
(seharga) ifu semuanya.

Tapi menurut sebagian murid Asy-Syafi'i, kedua saksi ifu harus

membayar (denda) harga (nilai) dari bagian orcmg itu, tanpa (bukan

membayar) harga (nilai) dari bagia* orang yang berserikat dengannya,

sebab kedua saksi tidak mernberikan kesaksian ifu hanya bersaksi bahwa
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oftmg ifu telah menrbebaskan bagiannya, rnaka kedu saksi itu fidak

harus mernbalnr denda selain dari ftagan)nya.

Dalil kami dalam rnasalah ini adalah: kedtra saksi itu telah

menghilangkan bagiannya dan harga bagran dari orang png berserikat

dengannSn, maka kduanp hanrJ membayar jaminanqTa. Sebigaimana

halnla (sama seperti) jika kedtn saksi itu menghilangkannya dengan

perbuatan keduanlra. Juga sebagaimana hdnf (sarna seperti) jika

keduarqn memberi kesalsian kepadanSn bahwa dia terluka, kemudian

luka itu berpengaruh dan orang 37ang terluka ihr meninggal dunia, maka

dia harus menjamin (membayar) diyt ltebwran), kernudian keduanya

meralat kesaksian keduanSn.

PasaL Jika dua orang sal$i memberi kesaksian kepada

si mayit bahua dia telah membebaslran hambasaha5pnya di
waktu dia sakit yang menyebabkan kematiannga, dan si

hambasaha5n itu adalah sepertiga dari hartanSTa, lalu hakim

memberi keptrtusan hul$rn (memutuskan perkara) kepada

hambasahay'a ifu berdasarkan kesalsian keduanya dan si

hambasaha5n itu bebas, tapi kemudian ada dua saksi lain

lpng memberi kesalsian bahwa si mayit itu telah

membebaskan hambasahaya yang lainnla, dan dia juga

adalah sepertiga dari hartanya,. kemudian dua sat$i yang

pertama (terdahulu) menarik kembali (meralat) kesaksiann5Ta

. Dalam kasr.rs tersebut, kita hanrs melihat uaktu kesalsian

mereka. Jika wakfun5n lebih dulu dan ahli waris tidak mendr.rstakan ralat

atas kesaksian dari kedua salsi itu, maka hambasahaya yang pertama

bebas, dan mlat atas kesalsian keduanln fidak diterima dan keduqn
tidak hanrs denda apa pun.
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Ada kemungkinan kedua saksi ifu harus membeli hambasahaya

yang kedua dan membebaskannya, karena keduanya telah mencegah
(menghalang-halangi) kebebasannya dengan kesaksian dua saksi yang

diralat.

Jika ahli waris membenarkan ralat dari kedua saksi itu (dua saksi

pertama) dan mendustakan kesaksian dua saksi (5ang lain), maka

hambasahaya yang kedua bebas dan mereka mengembalikan beban

unfuk membayar hargq hambasahaya yang pertama kepada keduanya.

Hal ifu dikarenakan keduanya telah menghilangkan stafus

hambasahayanya kepada mereka dengan kesaksian yang diralat oleh
mereka. Jika wakfunya belakangan dari kesalsian Sang lain, maka

hambasahaya yang diberi keputusan hukum bebas (keputusan hukum

bahwa si hambasahaya yang lain ifu bebas) batal, karena jelas bagi kita
bahwa mayit telah membebaskan sepertiga dari hartanya (hantbasahaya

yang pertama) sebelum dia membebaskan (hambasahaya yang kedua)

dan kedua saksi fidak harus membaSnr denda apa pun, karena
keduanya tidak menghilangkan apa pun. Jika dua kesaksian tanpa

waktu, atau salah safunya ada wakfunya, atau sarna, maka

harus diadakan undian. Lalu jika undian itu jatuh kepada (hambasahaSTa)

yang kedua, maka dia bebas, dan hambasahaya yang pertama tidak
bebas dan kedua saksi ifu tidak harus membayar apa pun, karena

hambasahaya yang pertama tetap sebagai hambasahaya. Tapi jika

undian itu jafuh kepada hambabahap yang pertama, maka dia bebas.

Kemudian kita melihat ahli waris, jika mereka mendustakan (menolak)

kqsaksian dua saksi yang pertama, maka hambasahaya yang kedua

bebas dan mereka mengembalikan beban kepada dua saksi yang

pertama unfuk membayar harga hambasahaya yang pertama, karena

kedua saksi yang pertama itu telah menghilangkan stafusnya sebagai

hambasahaya dengan cara yang tidh benar.
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Jika mereka mendl$takan dm mksi png meralat kesaksiannya,

maka ahli wat'ls tidak mernbebankan apa pun atas keduanya, sebab

mereka menetapkan bahwa hambasaha5ra ifu diberi kepufusan hukum

bebas.

t

1957. Masalah: Abu Al Qasim berkab, 'Apabila
seseorang memiliki tiga orang budak, kemudian dia
memerdekalon mereka saat menderita mkit lrdng bemjung
pada kematian, atau dia memerdekalon mereka secaftr

tadbir atau memerdekakan salah safu dari mereka secara

tadbir dan menitipkan wasiat untuk memer'dekalhn budak-

budak lainnln, sementara nilai budak-brdak terseblt fidak
lebih dari sepertiga harta, kecuali safu grrang, lantaran nilai
mereka yang sarna, maka undian dilakukan dengan safu

bagran kemerdekaan dan dua bagran perbudakan- Budak
m:rna saja 37ang mendapatkan bagtan kemerdekaan maka dia
dimerdekakan tanpa menyertakan lredua rekannya yang

lain."

Maksudnla adalah penr€rdelman budak yang dilakukan oleh

sang majikan saat mend€rita sakit 1nng b€ruiung pada kerratian.

Pernerdel<aan secara bdbir dan wasiat unhrk mernerdekakan budak

dianggap kehrar atau lebih dari sepertiga lrarta, karena Nabi tidak

mernbolehkan omng png mernerde&akan €neun omng budaknya saat

dia sedang mengalami sakit kecuali seperti bagian dari budak-budak

tersebut.2T Selain ifu, karena rnaiikan saat ihr berdenna dengan harta

sehingga ada kerniripan dengan hibah.

27 uh. g/t3r',.
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Oleh karena itu, jika seseorang memerdekakan budaknya lebih

dari sepertiga bagian harta, maka ifu tdak dibolehkan kecuali sepertiga

harta tersebut.

Jika seseotang memerdekakan seorang budak saat sedang

msrderita sakit safu derni satu, maka yang dimerdekakan pertama

adalah yang gilirannya pertama, kemudian disusul dengan yang

berikutrSn hingga bagian sepertiga harta tersebut terpenuhi. Jika

pemerdekaan tersebut dilakukan sekaligus, dan nilai budak-budak

tersebut tidak melebihi sepertiga hartia, maka pengundian dilakukan di

antam budak-budak tersebut, kemudian bagian sepertiga ifu dikeluarkan

dengan undian itu.

Perrnasalatnn Al Kharqi adalah tentang kasus pemerdekaan

yang teriadi sekaligus, dan sang majikan tidak memiliki harta 5nng lain.

Jika sang majikan memerdekakan budak-budaknya secara bdbir,

maka !,ang pertama dan yang terakhir memiliki peluang dan

kesernpatan !,ang sama, karena pemerdekaan serara tadbir dikaitkan

dengan slramt, yaifu kernatian, sedangkan jika qBmt diternukan maka

yang ditetapkan sebagai s5nmt pun berlaku pada saat ifu juga. Begrfu

pula dengan oftrng lnng memberikan wasiat unfuk mernerdekakan

budakn5ra, karena sernua hal itu adalah pernerdekaan yang dilakukan

setelah sang rrnjikan meninggal dunia.

Jadi, kapan pun tiga orang budak yang memiliki nilai jual yang

sama dimerdelGkan sekaligus, sedangkan mereka adalah harta safu-

safun5n, atau sang rrajikan memerdekakan mereka secara tadbir, a|aiu

menitipkan.wasiat unfuk memerdekakan mereka, atau mernerdekakan

sebagian dari mereka secara bdbir dan mer,r;asiatkan untuk

memerdekakan sisa lainn5n sementara ahli waris tidak menrbolahkan itu

dilakukan lebih dari sepertiga harta, maka undian dilakukan kepada

mereka dengan safu bagian kernerdekaan dan dtra baglan perbudakaan.
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Budak mana saja yang keluar undian kemerdekaarurSn maka dia

dimerdekakan, sedangkan lpng lain tetap menladi budak. Pendapat ini

dikernukakan oleh Umar bin Abdul Aziz, Aban bin Utsrnan, Malik, fuy
S5liafi'i, Ishaq, Daud, dan hnu Jarir.

Abu Hanifah berpendapil, "Sepertiga bagian dari masing-

masing budak tersebut dimerdekakan, sedangkan sisanp diberda5nkan."

Pendapat yang sanur pun diriuaptkan dari Sa'id bin Al

Musalryib, Syumih, AsySya'bi, An-Nakha'ai, Qatadah, dan Hammad.

Mereka memiliki hak kenrerdelaan yang sarrn sehingga status

mereka satna. Sama dengan lmsus orang yang memiliki sepertiga dari

budak-budak tersebut sendirian dan itu adalah sepertiga harhnya. Atau

seperti orang png mewasiatkan setiap budaknya kepada safu orang.

Namun ulama madzhab Abu Hanifah menolak sistem undian

yang diterapkan dalam masalah ini- Mereka mengatakan bahwa ifu

adalah bentuk perjudian dan penetapan hul{um secam jahiliyah.

Barangkali mereka menolak hadits yang disebutkan dalam masalah ini

karena bertentangan dengan qrins hukum-hul$rn asal.

Harnmad pemah dilaporkan tentang sebuah hadits,. lalu dia

berkata, "lni adalah ucapan st ail& -rnalcsudn5n adalah iblis-."

Muhammad bin Dzakwan lalu berkata kepadan5n, 'Sanksi hukum tidak

diberlalarkan unfuk tiga kategori omng ... salah satun5ra adalah ortlng

Sila sampai dia sehat kernbali." Malrsudqp, diia ifu orang gila.

Mendengar ifu, Harnrnad b€rlota, 'Apa lnng menyebabkanmu

hal itu?" Muhamrnad menjawab, "Kamu sendiri, apa lrang

menyebabkan dirimu melakukan hal itu?"

Hal ini lrang sekali ditenrukan dalam jawaban Hammad Sang

sudah se,pantasnya diminta unhrk bertobat dari tindakannSp itu. Jika dia

bertobat maka dia dibebaskan dari sanl$i hukuman, narnun iika fidak

mau bertobat rnaka dia lalnk diiafuhi hukurnan mati.
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Dalil karni dalam masalah ini adalah: Imran bin Hushain telah

meriwalratkan sebtrah hadits yang menyatakan bahwa seorang pria

Anshar perrrah menrerdekakan enarn oftmg budaknya saat menderita

sakit, sernentara dia fidak merrriliki harta lainnya kecuali budak-budak

tersebrd.

Rasululhh & luL, mernbagi mereka menjadi enam bagian, lalu

beliau mernerdelolan dua omng budak dan membiarkan empat omng

lainnSn sebagai budak.

Nash tersebut tenfunya masih dalam stafus pertentangan atau

perdebabn, dan bisa menjadi argumen bagr kami dalam dua

perrnasalahan png diperdebatkan, pifu menggabungkan kemerdekaan

dan menggunakan sistern undian. Ini didasarkan pada hadits shahih

yang diriwaptkan oleh Muslim, Abu Daud, dan semua Imam penyusun

kitab Surnn. Sdain itu, yang meriwaSntkannya dari Immn bin Hushain

adalah Al Hasan, Ibnu Sirin, dan Abu Al Mihlab. Imam Ahmad pun

meriwayatkanqTa dari Ishaq bin Isa, dad Hrrqpim, dari Khalid Al
Hadz.dza, dari Abu Qilabah, dari Abu Taid NAnshari, dari Nabt *.28

Iriram Atmad berkata, "Abu Zaid Al Anshari adalah pria dari

kalangan sahabat Nabi $."
Hadits lang sama pun diriun5Btkan oleh Abu Hurairah, dari

Nabi $.P
Selain itu, mernbagi-bagikan budak-budak tersebut mempakan

hal darurat, sehingga harus digabungkan dengan undian, seperti bagan

ij&arkefr}a salah safu rekanan atau mitra usaha menunfut haknSa.

28 HR. Ahmad dahm Musrnd Alunadl1/3{.U.
29 FIR. At-Tirmidzi dahm &nan At-Timldd (pembahasan: Hukum, 3/6451

dari hadits Imran yarqg telah disebutkan tadi, dan Al Baihaqi dalam Sunan N
Baihaqi(l0/?fi1. I

At{lrmidd berkata, 'Dahm bab ini ada hadits dari Abu Hurairah."
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Ini pun sama dengan kasus rumah yang dimiliki oleh dua orang,

dengan perincian sepertiga rumah tersebut rnilik salah . satunya,

sedangkan dua pertiga rumah milik mitra usahanya, sementara dalam

rumah itu ada tiga orang miskin yang sama, yang ketika dibagikan tidak

menimbulkan dampak negatif. Ksmudian salah safu mitra usaha ifu

menunfut bagiannya, maka dalam kasus ini semua bagian rumah

tersebut diladikan satu bagian, lalu tiga orang miskin itu diundi menjadi

tiga bagian, yang pemilik rumah sepertiga mendapat satu bagian,

sedangkan mifuanya yang lain mendapat dua bagian.

Pemyataan mereka bahwa hadits tersebut bertentangan dengan

grjas hukum-hukum asal, tidak bisa diterima, bahkan hadits tersebut

sejalan dengan qi5as tersebut berdasarkan argumen yang telah kami

kemukakan tadi. Selain iht, qiyns 5nng mereka gunakan rusak atau tidak

sfr, karena jika hak kepemilikannya hanya gepertiga bagian dari

mereka, maka ifu tidak memungkinan unfuk menggabungkan

bagiannya.

Sementara itu, wasiat sah-sah saja dibagikan, berbeda dengan

permasalahan kami tadi.

Jika kita menerima pertentangan tersebut dengan g4as hukum-

hukum asal, maka sabda Nabi wajib diikuti, baik yang sejalan yang qi5as

maupun fidak, karena itu adalah ucapan orang malshum yang

ucapannya Allah jadikan sebagai hujjah atau argumen terhadap makhluk

sernuanla. Allah & juga mernerintahkan kita untuk mengikutinya,

menaatin5n, dan mengingatkan akan sanksi berat terhadap tindakan

rnenentang perintah beliau. Allah juga memberikan kemenangan dalam

sikap taat dan perbuatan maksiat terhadap Nabi $.
Para Imam setelah generasi mereka pun meriwayatkan bahwa

mereka telah bertentangan dengan grias hukum asal berdasarkan hadits-

hadits dha'if, sehingga mereka mengharuskan wudhu dengan nabidz
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saat dalam perialanan jauh. Mereka juga menilai bahwa wudhu batal

karena tertawa berbahak-bahak &lam shalat, tetapi tidak saat di luar

shalat.

Pernyrataan mereka bahpa perrnasalahan kami tentang

pertentangan qi5as dan hukum asal lebih besar dan lebih sengit,

sementara dampak negatif dalam madzhab mereka lebih besar. Hal itu

karena ijrna yang disepakati bahwa pernilik sepertiga harta dalam wasiat

dan grang semakna dengannya tidak memperoleh sesuafu sampai'ahli

waris memperoleh dua halyang sama.

Dalam rnasalah karni, mereka memerdekalon sepertiga harta

dan mernberdayakan budak dalam dua pertiga harta, sehingga ahli waris

tidak memperoleh apa-apa saat ifu iuga, dan mereka mengalihkan

budak-budak itu untuk berusaha. Selain itu, bisa saia dia fidak

memperoleh apa pun darinln dan bisa juga dia hanlra memperoleh satu

dirttam atau dua dirham dalam sebulan, sehingga kasus ini hukumnya

sarna dengan oians yang tidak memperoleh apa-apa dan di dalamn5n

ada kemudharatan pada budak, karena mereka memal$a budak-budak

itu.unfuk bekerp dan menghasilkan uang secat?r pal$a atau bukan atas

k€rnginan mereka sendiri. Bisa saja 5nng dipaksa untuk bekerja adalah

budak wanita, sehingga sang majikan menyuruhn5n meniadi pekerja

qeks atau budak, kemudian sang majikan menyuruhnln mencuri atau

merampok. Ini tentu menimbulkan kemudharatan kepada omng yang

telah meninggal dunia, karena rnereka menyia-nyiakan wasiatrya unfuk

suafu kezhaliman, kemudhamtan, perbuatan png berkonsekueixi sanksi

dari Allah E, dan menyebabkan budak dan ahli waris mendoakan omng

yarg meninggal dunia mendapat kecelakaan.
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Diriwayatkan dari Nabi $, "Kalau aja aku ikut hadir dalam

pemakamanrya, maka dia tidak akan dikuburkan di pekuburan umat

Islam.ao

Ibnu Abdul Barr berkata, "Dalam pem5ataan ulama Kufah ada

beberapa kekeliruan dan kerancrurl b"r.urnaan dengan pertentangannya

dengan Sunnah yarrg shahih."

Setelah itu dia menyebutkan apa yang telah kami kemukakan

tadi.

Sedangkan pengingkaran mereka terhadap sistem pengundian

ditegaskan dalam Al Qur'an, hadits, dan qi5as.

Pertama, Al Qur'an.

Allah {h berfirman,

;t- 4j & \15 "A$ 
r*. 3 # -rf,$ a *

iy-*i &6'rJ Jl<i;fi'ffi 5A
/lr-a
LV-e\*l

"Itulah sebagian dari bqita-berita gaib Wng l<ami wahykan

kepdanu (Muhammad), pdahal engkau tidak betama mereka ketika

mereka melemprkan pena me.reka (unfuk mengwdi) siap di antara

merela gng akan memeliham Marym. Dan engkau pun tidak bersama

mqeka ketila merel<a batengar." (Qs. Aali Imman [3]: 214)

@a+.i:ii-a'o3i;,t3
30 HR. Abu Daud dalam Sunan A:bu Daud(pembahasan: Pemerdekaan budak,

4/3961.
Sanadhadis in shahih.
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"Kemudian dia ikut diundi tern5ata dia termasuk orangorang

png kalah (dalam undian)." (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 141)

Kedua: Hadits.

Imam Ahmad berkata: Ada lima hadits berkenaan dengan sistern

pengundian, yaifu:

a) Nabi $ pemah melakukan pengundian terhadap istri-ishi

beliau.3l

b) Nabi $ pemah melakukan pengundian terhadap enarn orang

budaknya.

c) Nabi $ pemah berkata kepada dua orang,

" Jadikanlah dalam bagian-bagia7."32

d) Nabi $ bersabda,

,F W. ft*"stt.i,r i:L * fdt 1:,
-.o.2 i, ,ol /

W JLef.l:-l fy,
"Pentmpmaan omng yang menegakkan batasan-batasan Allah

dengan omng trurg tidak mmegakkannga, seperti sejunlah omng Wng
salin7 berbagi pda sebuah kapal."33

e)Nabi $ bersaMa,

sr Takhrijnya tehh disebutkan (no. L127/1301.
. 32 Taktuijnya telah disebutkan (no. 631,/9).33 HR. Al Bukhari dalam Shahih Al Bukhari (pembahasan: Kemitman,

4/24931; HR. At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tinnidd (pembahasan: Pemerdekaan
budak, 4/21731; dan Ahmad dalam Musnad Ahnad(4/268 dan270l.
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Y J":il 
,abtt 

,t.uit €. l; u6t &
^:v5!1*, /.

"sandain5a manusk bhu 2p 5ang ada dakm adzan

dan shaf pertama, niscaga mereka akan bqlomba-lomba

mandaptkannga."Y

0 Dalam hadrts Jabir rl$ disebutkan bahwa Shafiyph pemah

datang dengan mengenakan dua btnh pakaian unfuk mengafani ienazah

Hamzah S.
Kami lalu menemukan di samping ier:razah Hamzah sesosok

korban, lalu kami berkata, "Unfuk jenazah Hamzah satu. pakaian

sedangkan untuk jenazah pria Anshar ifu satu pakaian." Setelah itu kami

mendapat salah satu pakaian tersebut lebih lebar dari pakaian yang lain,

sehingga kami pun melakukan pengundian. Selaniuhryn kami mengafani

rnasing-masing ienazah ihr dengan pakaian yang meniadi bagiann5n.3s

g) Pada saat Perang Qadisiyah, berebutan untuk

mengumandangkan adzan, kernudian Sa'd melalnrkan ppngundian

terhadap mereka.35

3a Taktuiinyra telah disebutkan (no. 1,/543).
35 HR. Ahmad dahm Mtsmd Ahnnd(1/L561.
q,ailfi Ahmad SFkir berkomentar, "&nadhadits ir,d slnhih-"
36 HR. Al Bukhari dalarn SlDhlh Al Bulillart @embatrasan: Adzan, 2/714),

seciara mu'allq-
Ibnu Hajilr berkata, "Disebgdran oleh Al Baihaqi dahm glnn Al Bailryi,

L/4281 dari jalur periwayatan Abu Ubaid, dari Huslraim, dari Atklullah bin
Sytrbrumah.

Ibnu Halr juga berkata, "Hadits in mmqathi'seperti png kami katakan.

Namun hadits diriwaptkan secarir naushul oleh Saif bin Urnar dalam N Futuh

dan Ath-Thabari dari }rlur periwaptannya, dari Abdullah bin Qpbrumah, dari

Syaqiq, Srang bemama Abu Wail, dia berkata, 'Kami pernah menaklukkan

Qadisifh di pertengahan siang hari, kemudian kami mundur saat mua&in cedera
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Ketiga, ijma

Ulama sepakat bahvra undian boleh digunakan dalam perkam

penentuan bagian. Aku pun tidak menemukan ada ulama yang berbeda

pendapat tentang pria yang melakukan pengundian terhadap iski-

istrinSn.,.saat hendak melakukan perjalanan jiluh, kefika dia ingin

memulai pernbagian terhadap istui-istuiryra. Juga terhadap para wali

ketika posisi mereka sama unfuk menikahkan atau pihak yang berhak

memenuhi qishash dan kasus-kasus lainqn yang sama

PasaL Tata cara melakukan pengundian.

Imam Ahmad berkata, "Sa'id bin Jubair pemah melakukan

pengundian terhadap mereka dengan cincin, dengan cam mengunci dua

orang dalam safu pakaian, kemudian dia mengeluarkan satu cincin

untuk salah satunya dan cincin yang lain unfuk S;ang lain. Setelah itu

mereka keh.nr dengan mengenakan cincin, lalu dihadapkan kepada

seseorang, lalu dia memilih safu darinln."

Imam Ahmad juga berkata, "Apa saia png muncul sesuai

kesepakatan kedua belah pihak, maka hul$m ditetapkan padanya, baik

ifu sobelen kain rnaupun cindln."

Ularna rnadzhab karni dari kalangan mutakhirin berpendapat

bahwa yang utama adalah mernotong sobekan kain kecil yang

berukumn srnul, kemudian dilempar dalam ruang seseorang yang belum

hadir atau difufup dengan kain, lalu dikatakan, "Masukkanlah

tanganmu." Setelah itu dia mengeluarkan sebuah bungkusan, lalu

membukanln dan mengetahui apa yang ada di dalamryn. Ini pendapat

Imam Aslrsyafi'i.

Dia iuga menambahkan, "Undian pun pfuh kepada seorlng pria dari mereka,
lantas dia angkan adzan." 

l
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Berkenaan dengan tata cara undian dan pemerdekaan, ada

enam masalah, yaifu:

Pertama, Beberapa orang,budak yang merniliki sepertiga harta

yang sah dimerdekakan sepertitiga atau enam atau sernbilan, sedangkan

nilai mereka sarna, dan sang ma;ik# hanya memilih harta dalam benfuk

budak-budak tersebut saja, kemudian mereka mengeluarkan tidak

bagian, safu bagian unfuk kernerdekaan dan dua bagian lainnya untuk

perbudakan.

Selain itu, pada salah safu dari tiga lernbar kain sobekan difulis

"kemerdekdan" sedangkan pada dua sobekan kain lainnya ditulis

"perbudakan," lalu diletakkan pada tiga bungkusan dan difufup dengan

kain.

Setelah itu, dikatakan kepada salah seorang yang tidak ikut

dalam pengundian tersebut, "Keluarkan atau ambillah salah safunya."

Jika undian yang keluar adalah kqnerdekaan, maka pria itu
dimerdekakan, sdangkan dua omng lainnp tetap menjadi budak. Jika

undian yang keluar adalah perbudakan, maka budak ifu tetap menjadi

budak. Kemudian undian lainqn pun ditarik lagi. Jika undian yang

keluar adalah sobekan kernerdekaan, maka pria ifu dimerdekakan,

sedangkan budak yang ketiga tetap menjadi budak- Namun jika undian

yang keluar adalah undian perbudakan, maka pria ifu tetap menjadi

budak sedangkan pria yang ketiga dimerdekakan, sebab kemerdekaan

telah ditenfukan terhadap mereka.

Anda bisa saja melalnrkanqn dengan cara menulis nama setiap

bdgian pada selembar kain, kernudian menetapkan safu sobekan dengan

fulisan kemerdekaan. Jika undian kernerdekaan gang keluar, maka

budak yang disebutkan dalam sobekan kain itu dimerdekakan,

sedangkan budak-budak yang lain tetap berstatus budak. Jika sobekan

perbudakan yang keluar, maka budak yang disebutkan dalam sobekan
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kain itu tetapa menjadi budak, kemudian setelah budak lainnya menarik

undiannya, dan temyata undian yang keluar adalah sobekan

perbudakan, maka budak 5rang ketiga yang dimerdekakan. Jika budak

kedua yang mengeluarkan sobekan undian kernerdekaan, maka nalna

yang disebutkan dalam sobekan itu yang dimerdekakan, bukbn budak

yang ketiga.

Kedua, Bagian budak itu dijadikan tiga bagian, sedangkan nilai

mereka bemgam, yang bisa dibagi habis dengan nilai tersebut, seperti

enam, yang nilai dua omng budak dari mereka adalah tiga ribu dinar,

dua budak lainnya bemilai dua ribu dinar, sedangkan dua orang budak

sisanya seharga satu juta dinar. Setelah itu dua orang budak yang

pertengahan dijadikan safu bagian, dan nilai salah satu dari keduanya

adalah tiga ribu dinar bersama lainnya 5nng nilainSn seribu bagan,

sementara dua orang lainnya satu bagian. Sehingga mereka setnua

menjadi tiga bagian yang jumlah dan nilain5n sama seperti yang telah

kami kemukakan sebelumnlp dalam permasalahan Pertarna-

Imam Ahmad pemah ditanln, "Kenapa nilai budak-tudak itu

hanrs sama?" Dia menjawab, "Ifu karena mereka akan ditenfukan

harganlra."

Ketiga, jumlah budak-budak itu sama, namun nilainya berbeda-

beda dan tidak bisa digabungkan dengan cam disamakan secara jumlah

maupun harga. salah satu dari dua omng budak itu bisa dirubah atau

disamakan sendirian. contoh, ada enam orang budak, salah safu dari

mereka bemilai seribu dinar, dua omng dari mereka bernilai seribu

dinar, sedangkan nilai ketiga adalah seribu dinar, maka hanya nilai

budak-budak ini yang disamakan atau dirubah, bukan jumlahnya.

Hal ini ditetapkan oleh Imam Ahmad, dia berkata, "Jika harga

atau nilai safu orang budak samaldengan dua orang kaurn, karena

pemerdekaan tidak boleh lebih dari sepertiga atau kurang dari itu."
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Pembagian jumlah budak-budak itu dilakukan dengan melakukan

pengundian berulang kali, dan pernbagian pemerdekaan hingga

sepertiga itu menjadi genap. Penyamaan ini dilakukan dengan nilai lebih

utama. Jelasnya bahwa kalau kita menjadikan budak yang harganya

seribu dinar, kemudian undian pcmerdekaan keluar untuk keduanya,

maka kami berargumen bahwa pengundian itu harus diulang. Jika

undian keluar untuk yang sedikit nilainya, maka dia dimerdekakan,

sedangkan budak yang nilainya seribu dimerdekakan unfuk

menggenapkan jumlah sepertiga.

Jika undian pemerdekaan jafuh pada dua orang budak yang

nilainya kurang dari sepertiga, maka keduanya dimerdekakan, kemudian

undian itu diulang lagi unfuk menggenapkan jumlah sepertiga harta. Jika

undian itu jatuh pada salah safu, maka pemerdekaan menjadi

sempumya darinya, hingga pembagian dan pengulangan undian yang

kami kemukakan tadi pun terjadi.

Selain itu, bagian mereka di antara pihak-pihak yang ikut serta

ada pada mereka. Nilai mereka saja yang disarnakan bukan bagian-

bagiannya.

Berdasarkan hal ini, maka budak yang nilainya seribu mendapat

satu bagian, dua orang budak yang nilainya seribu safu mendapat safu

bagian, sedangkan ketiga budak lainnyra mendapat safu bagian.

Kemudian mereka diundi seperti yang telah dijelaskan tadi.

Keempat, penyamaan nilai budak-budak itu terbuka, namun

secara jumlah tidak. Contohnya, ada fujuh orang budak, yang salah

safunya bemilai seribu, dua orang budak lainnya bemilai seribu,

sedangkan nilai enam orang budak lainngn seribu. Nilai mereka

kemudian disamakan seperti yang telah kami jelaskan tadi.

Kelima, jumlah budak-budak itu bisa disamakan, namun nilai

tidak bisa. Contoh: ada enam orang budak, yang nilai dua orang budak
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adalah seribu dinar, dtn budak lainn5ra bemilai tujuh mtus dinar,

sedangkan dua orang lainqa senilai lirna mttrs dinar. Dalam kasus ini,

kami membatasin5Ta dengan iumlah karena tidak mungkin membagi

mereka dengan nilai, sehingga dua omng budak dari mereka mendapat

satu bagian, dan setiap budak yang merniliki nilai rendah digabungkan

dengan sahr budak png nilainp lebih b€sar, lalu budak png nilainya

sedang mendapat safu bagian. Undian pun dilakukan

Jika undian kernerdekaan iatuh pada bagran Snng nilairyn lebih

dari sepertiga harta, rnaka undianqn diulang, kernudian pihak 1nng

mendapatkan undian kernerdekaan dim€rd€kalon dari yang lain unfuk

melengkapi sepertiga harga, sedanglon dsa budak tetap menjadi budak.

Jika undian kernerdekaan Ftrlh pada bagian 1aang nilainya lcurang dari

sepertiga harta, rnal6 keduanya dim€rdekalon, kernudian bagian

sepertiga harta yang l$rang tadi digenapkan dari sisa budak lBng ada

dengan pengundian

Keenam, persarn ran iumhh dan nilai budak-budak ittr fidak

bisa dilakulan. Contoh: ada lirna omng budak, lpng salah safun3a

bemilai seribu dinar, d116 omng lainny'a b€rnihi seribu dinar, dan dua

orang lainn5ra bernilai tiga ribu dinar. Bisa salr budak-budak itu dibagi

meniadi tiga bagian, kenrudian salah satu dari mereka 5nng nilainln

lebih besar diberi satu bagian, kenrudian budak 5nng nilainya besar

digabungkan dengan budak yang nilainlE sedikit, lalu diiadikan satu

bagian, sedangkan sisanla diFdikan mtu bagian pula. setelah ihl

mereka diundi dengan safu bagian kernerdekaan dan dua bagian

perbudakan. tlal ini l€bih persis dengan tindakan png diambil oleh

Rasulullah $ terhadap keenam budak tersebut. Kenrudian sepertiga

harta disamakan dengan nilai budak, seperti 5nng telah dijelaskan tadi.

Bisa juga budak+udak ihr rtidak di@-bagr, tetapi undian

dilakulGn kepada mereka safu per satu, hingga iurnlah sepertiga harta
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terpenuhi, lalu lima buah undian ditulis dengan Ddrna-o?fixr budak-budak

tersebut, lantas safu sobekan kain dengan fulisan kemerdekaan

dikeluarkan. Budak nrana saja 5png namanya keluar dalam undian

tersebut, maka dia dimerdekakan. Setelah ifu png kedua dikeluarkan,

budak rnana saja yang namanln Leluar dalam undian, rnaka jumlah

pelengkap sepertiga harta dimerdekakan darinp.

Jika budak-budak itu beriurnlah delapan ormg 3nng nilainya

sarna, maka ada tiga pendapat ularna ma&hab, lpifut

Delapan sobekan kain yang berisi nama-narna mereka diundi

satu per safu hingga jumlah sepertiga harta terpenuhi.

Budak-budak itu dibagi menjadi ernpat bagian, kemudian

mereka diundi dengan satu bagian kenrerdeloan dan tiga

bagian perbudakan. Siapa saja lrang bagian

kemerdekaan, maka dia dimerdekakan, kerrudian enam

oftmg budak lainnSp diundia dengan satu bagtan

kemerdekaan dan dua bagian perbudakan. Siapa saja yang

mendapat bagian kernerdekaan, maka undian ifu diulang di

antam keduanya. Barangsiapa lnng baglan kernerdekaannln

keluar, maka iumlah sepertiga dari harta digenapkan darinya.

Budak-budak itu dibagi meniadi tiga bagian, lraitu dua bagian

berjumlah tiga omng budak, dan sisanln yaifu dua orcmg

budak, safu bagian. Kernudian mereka diundi dua omng

Sang merdeka dan dua bagian perbudakan. Jika bagian

kernerdelean keluar dalam undian unfuk dua orang, maka

keduanp dimerdekakan, dan iumlah iepertiga harta

dilengkapi dari sisa budak yang ada dengan pengundian. Jika

safu bagian kemerdekaan dan dtn bagian perbudakan keluar

untuk tiga undian, maka Abu Al Khathab menyebutkan ada

dua riwapt lainnp dalam masalah ini.
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Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa lima atau empat orang

budak yang memiliki nilai lebih besar menempati posisi dua orang jika

memang keduanya adalah nilainya. Namun iika Udak, maka pengundian

dilakukan kepada mereka bertiga yang nilainya satu, lalu pengundian

dilakukan lagi untuk budak yagn tersisa. Sedangkan sisa nilai budak yang

mendapatkan undian melihat pada banyakn5a bagian yang dimilikinya

dari sepertiga harta, kemudian bagiannya dimerdekakan.

Jika sernua harta yang dimiliki seseorang hanya berjumlah dua

orang budak, maka pengundian dilakukan kepada kedua budak tersebut

dengan safu bagian kemerdekaan dan safu bagian perbudakan dalam

kondisi bagaimanapun.

Pasal: Maiikan yang memedekakan budaknya

memiliki harta lain selain budak ifu yang nilainya sama atau

melebihi nilai budak tersebut

Jika majikan yang memerdekakan budaknya memiliki harta lain

selain budak itu, yang nilainya sama atau melebihi nilai budak tersebut,

maka budak itu dimerdekakan semuanlp karena iumlah mereka lebih

dari sepertiga. Jika. kurang dari dua kali harga mereka, maka yang

dimerdekakan dari budak ifu hanya sepertiga harta secara keseluruhan.

Jika semr.ra budak berjumlah separuh harta, maka bagian dua pertiga

dari mereka dimerdekakan. Jika dua orang budak nilainya dua pertiga

harta, maka separuh dari mereka dimerdekakan. Jika budak-budak itu

berjumlah tiga per empat harta, rnaka bagian ernpat per sembilan dari

mereka dimerdekakan

Caranya, nilai budak itu dikalikan dengan tiga, kemudian

dihubungkan dengan umlah harta warisan. Jumlah yang muncul dari

persentasi tersebut, maka budak ifurdimerdekakan seperti ifu. Jika nilai

budak sebesar seribu, sedangkan sisa harta warisan berjumlah seribu,
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maka nilai budak itu dikalikan dengan tiga, sehingga jumlahnya menjadi

tiga ribu, lalu dua ribu dinisbatkan kepadanya, yang menjadi bagian dua

pertiganya, maka dua per tiga dari mereka dimerdekakan. Jika nilai

budak ifu sebanyak tiga ribu, sedangkan sisa harta warisan sebesar

seribu, maka nilai budak itu dikal*an dengan tiga, sehingga menjadi

seribu, lalu harta warisan dinlsbatkan kepadanya seluruhnya sehingga

menjadi empat*per sembilannyra. Jika nilai mereka adalah empat ribu,

dan sisa harta warisan adalah seribu, maka nilai mereka dikalikan pada

tiga sehingga menjadi dua belas, dan lima ribu dinisbatkan padanya,

sehingga menjadi seperernpat dan seperenam, lalu yang dimerdekakan

dari budak adalah seperernpat dan seperenam.

Pasal: Majikan lnng meninggal dunia memiliki utang

lpng mencakup semua harta warisan

Jika majikan yang meninggal dunia memiliki utang yang

mencakup semua harta warisan, maka tidak safu pun dari budak-budak

itu yang dimerdekakan. Jika utang itu han5p membebani separuh harta

warisan, maka utang ifu didahulukan penyelesaiannya, karena

pemerdekaan adalah ruasiat. Hal ini dipertegas dengan tindakan

Rasulullah yang melunasi utang sebelum melaksanakan wasiat.37

Selain itu, pelunasan utang adalah kanuajiban, sedangkan

memerdekakan budak sifatnya sunah. Memprioritaskan yang wajib lebih

diutamakan.

.lika utang tersebut senilai separuh nilai budak, maka budak-

gua* itu dijadikan dua bagian. Dua sobekan kain ditulis untuk utang

dan harta warisan, lalu undian unfuk keduanya dilakukan. Siapa saja

yang mendapatkan undian utang, maka dia dilual, sedangkan sisanya

37 Takhri;nya telah disebutkan (no. 8,2390).
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dari semua harta warisan, dimana sepertiga dari budak-budak ifu

dimerdekakan sebanSnk sepertiga harta berdasarkan undian seperti yang

telah dikernukakan tadi.

^Jika 
utang itu senilai sepertiga nilai budak, maka tiga kain difulis,

salah safuryn r.rnfuk utang, sedangkan png dua lainnp unfuk harta

warisan. Jika nilai utang ifu mencapai seperelnpat nilai budak, maka

empat helai kain ditulis, salah safunp untuk utang, din tiga lainnya

untuk harta warisan. Ini boleh dilakulGn. Ada png berpendapat bahwa

hal itu tidak boleh dilakukan agar tidak keluar undian kernerdekaan

sebelum melunasi utang.

Namun pendapat yang pertama tadi lebih shahih, sebab yang

dilarang dari pemerdekaan budak sebelum melunasi utang adalah kalau

harta warisan tidak mencukupi trnfuk melunasi utang. Namun iika harta

warisan dianggap cukup, maka pernerdekaan budak tidak dilamng,

berdasarkan dalil bahwa kalau pemerd€loan budak dilakukan dengan

nilai kurang dari sepertiga harta yang tersisa setelah pelunasan utang,

maka pemerdekaan ifu boleh dilakulon sebelum pelunasan utang-

Pas,al: Jika seseoriang memerdekakan tiga orang

budaknya saat menderita saldt yang beruiung pada

kematian, sement ua dia han3n memiliki harta dalam bentuk

budak ifu, atau satu dari mereka tanpa bisa ditentukan

secara ekspllsit, kemudian salah safu dari budak ifu
meninggal dunia

Dalam kasurs tersebut, kami mengundi antara majikan yang

meninggal dengan Srang masih hidup. Jika undian itu iatuh pada majikan

yang telah meninggal dunia, maka kami menganggaPnya sebagai bagian

dari harta warisan dan -*gLit-grryu dengan benar ketika

pemerdekaan budak, baik selama majikanqn masih hidup maupun
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sesudahnya sebelum pelaksanaan pengundian. Pendapat ini

dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Sernentara ifu, Imam Malik bqrpendapat bahwa jika budak

meninggal dunia sebelunr majikanrryla, maka diadalgn pengundian

antara dua orang yang masih hid,rb, karena keduanya adalah bagran

dari harta warisan. Oleh karena ifu, yang dimerdekakan adalah sepertiga

dari mereka berdua, sedangkan Snng telah meninggal dunia tidak

dihitung karena tidak termasuk harta warisan yang dipegang. Selain itu,

juga karena kalau dia memerdekakan dua orang yang masih hidup

setelah kematiannya, maka kami pun memerdekakan sepertiga dari

mereka berdua."

1958. Masalah: Abu Al Qasim berkata, 'Jika sang

majikan berkata kepada budak-budaknlp saat mengalami

sakit yang beruiung pada kematian, 'Salah seor.rng dari

kalian merdeka ahu kalian semua merrdeka', lalu majikan ifu

meninggal dunia, maka ketehpan hukumnf sarna-'

Akan tetapi, iika sang majikan berkata kepada budak-budaknya,

"Kalian semua merdeka," maka ini adalah permasalahan yang telah

kami kemukakan dan paparkan. Namun iika sang majikan berkata,

"Salah seorang dari kalian merdeka," maka undian harus dilakukan

unfuk mernilih siapa dari budak-budak tersebut lrang berhak

dimerdekakan. Kefika undiannya keluar, rnaka budak png terpilih itu

dimerdekakan, sedangkan lnng lain tetap berstatus budak, baik sang

majikan memiliki harta png lain maupun tidak, kalau memang budak itu

dikeluarkan dari sepertiga harta. Jika budak itu fidak dimerdekakan dari

sepertiga harta, maka daringra dimerdekakan sebanpk sepertiga.
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Jika yang memerdekakan masih hidup dan belum bemiat
memerdekakan otang tertenfu, rnaka penetapan ifu belum .ada, dan

salah satu dari budak-budak itu dimerdekakan setelah diundi.

Jika sang rnajikan berkata, "Budak yang in$n aku merdekakan
adalah sahh seorang dari budak-budak ifu," maka pemptaan majikan
itu tdak bisa dit€rima, n€unun pernerdekaan telah ditetapkan untuk
dilaksanakan.

Dalam masalah tersebut, Imam Abu Hanifah dan fuy$,rafi'i
berpendapat bahwa sang majikan boleh menentukan siapa png berhak
dimerdekakan dari budak-budaknla, kemudian dia dimerdekakan
sendirian, meshpun belum diniatkan saat menetapkannya. Sang majikan

lnng mernerdelokan diminta unfuk menenfukan pilihan.

Jika rnaiikan telah menenfukan pilihannya, maka budak 1nng
dimsdekakan sesuai pilihannya dan sernua budak tersebut tidak bisa

menolaknSn, karena sang rnajikan boleh menenfukan pilihannya dalam

memerdekakan budak. Jika sang majikan menetapkannya tanpa
menenfukan pilihanqn, maka dia boleh menenfukan pilihannln seperti

halnya thalak.

DaH lorni dahm masalah ini adalah: png berhak dimerdekakan

belum ditenhrkan s@arzr spesifik, sehingga sang majikan belum memiliki
pilihan tertenfu,. sebagairnana iika dia memerdekakan sernua budaknya

saat m€ngalami sakit dan nilai mereka belum meleunti sepertiga harta

warisan. Begitu pula iil€ sang rnajikan mernerdekakan budak tertanfu,

kernudian dia lupa, sedangkan ttnlak seperti perrnasalahan kami. Jika

orang yang mernerdekalon meninggal dunia dan belum menenfukan
pilihannya dari budak-budak yang akan dimerdekakan, maka ketetapan

hukum menunrt kami adalah, Udak berbeda dan ahli waris tidak boleh

menentukan siapa dari budak-budak tersebut yang berhak
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dimerdekakan, tetapi pihak !,ang mernerdekalon keluar dengan

melakukan pengundian.

Imam Aqrs!,afi'i pun menashlon hal ini k€trka mereka

mengatakan bahura karni trak tahu shpa yang harus dim€rdelokan dari

budak-budaktersebut. l'

sementara ihr, Irnam Abu Flanifah b€rp€ndapat bahwa mereka

boleh menentukan pilihan siapa png b€rhak dim€rdekakan, karena

mereka menggantikan posisi ahli u,aris mereka-

Pasal: Sang maiikan memendekalon satah satu budak

unnibnlp, kemudian dia merr5ptubuhi salah seitu dari

mereka

Jika sang rnaiikan mernerde&akan salah safu budak wanitanya,

kernudian dia menyettrbutri salah mturqn, ,ruku perbudatnn tidak bisa

ditehpkan padanya. Pendapat ini pun dikerrnrlokan oleh Abu Hanifah.

\ Irnam Astrq,afi'i berpendapat bahwa telah

- :liiilaplon padanp, karena kerneldekaan bagin!,a ditetapkan s@aril

Y.sifik dan penyetubuhanqTa itg menrpakan dalil prg menetapkan

pilihan sang rnajikan.

Selain ifu, budak wanita 1nng dimerd€lolen itu hanya satu,

sehinga tdak bisa ditetapkan dengan adanlp penyetrfiuhan, seperti

l<astrs rnaiikan mernerdekakan s€orang hdak u,anita kernudln.dia lupa

PasaL Majilran mernerrdekalran seorang budakn5p

lnng dipilihnfn, kemudian dia lupa
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Jika sang majikan memerdekakan seorang budaknya yang

dipilihnya, kemudian dia lupa, maka menurut qi5nsyangditetapkan oleh

Imam Ahmad, salah safu dari budak-budak itu ditetapkan melalui

undian.

Ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Al-Laits.

Sementam ifu, Imam AsySyafi'i berpendapat bahwa perkara itu

dibiarkan dulu hingga sang majikan ingat kembali. Jika sang majikan

meninggal dunia sebelum ingat kembali, maka pihak ahli waris

melakukan undian terhadap budak-budak tersebut.

Ibnu Wahab berpendapat 
'bahwa 

semua budak tersebut

dimerdekakan

Imam Malik berpendapat, nJika seomng majikan memerdekakan '

seorang budaknya lalu dia meninggal dunia sebelum ditetapkan dengan

jelas siapa budak-budaknya yang berhak dimerdekakan, sedangkan

jumlah budak itu ada tiga orang, maka pihak ahli waris memerdekakan

dari mereka sepertiganya. Jika jumlah budak-budak ifu ada empat

orang, maka ahli waris memerdekakan seperti ernpat bagian dari harga

mereka."

Berdasprkan hal ini maka undian dilakukan unfuk menenfukan

siapa yang berhak dimerdekakan dari mereka. Jika undian tersebut jatuh

pada budak yang nilainya lebih rendah dari seperernpat, maka undian

dilakukan kembali, hingga sempuma.

Ulama yang mengedepankan logika berpendapat bahwa jika

para saksi menyatakan, "Kami bersaksi bahwa si fulan telah

memerdekakan salah satu budaknln," namun belum menyebutkan

namanya, maka sepertiga dari masing-masing mereka dimerdekakan,

sedangkan sisanya atau seperalpat dari masing-masing budak jika

jumlah mereka ernpat omng, diusahakan
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Jika para saksi berkata, "Kami bersaksi bahwa fulan telah

menetapkan sebagian budaknya merdeka, lalu kami lupa," maka

kesaksian mereka tidak bisa diterima.

Pendapat yang sarn pun dikemukakan oleh Asy-Sya'bi dan Al

Auza'i. Namun keduanya tidak ntnyebutkan apa yang dikemukakan

oleh ulama yang mengedepankan logika dalam masalah kesaksian.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: yang berhak dimqrdekakan

belum jelas sehingga kasusnla sama dengan kasus majikan yang

memerdekakan semua budaknya saat mengalami sakit yang berujung

pada kematian.

Jika pengundian dilakukan pada mereka, kemudian undiannya

jatuh pada salah satu dari mereka, kemudian budak yang dimerdekakan

ifu berkata, "sebenamya yang dimerdekakan adalah orang lain," maka

dalam masalah ini ada dua pandangan ulama madzhab, yaitu:

Pertama: Budak yang p€rtama tadi statusnya dikernbalikan

sebagai budak, sedangkan budak lnng sebenamya dimerdekakan

ditetapkan sebagai budak merdeka, karena terbukti bahwa dialah yang

sebenamya dimerdekakan. Budak itu dimerdekakan sendirian seperti

haln5n ketika belum terjadi pengundian

Kedua, Kedua budak tersebut dimerdekakan. Ini pendapat Al-

Laits dan konsekuensi dari pendapat Ibnu Hamid. Budak yang pertama

stafus merdekanya ditetapkan ler,r.rat undian, sehingga tidak bisa dihapus,

seperti halnya orang-orang merdeka lainnya. Selain itu, budak yang

dimerdekakan menyatakan, "Aku baru teringat siapa yang berhak

dimerdekakan," mengandung pengakuan atas kemerdekaan budak yang

disebutkannya dan pengakuan terhadap yang lain, sehingga

pengakuannya itu diterima unfuk dirinya sendiri, tidak untuk yang

lainnya.
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Sedangkan jika pengundian belum dilakukan, maka pemyataan

budak tadi diterima, kernudian budak yang telah ditetapkan merdeka

dimerdekakan, sedangkan lainnp tetap berstatus budak.

Jika sang rnajikan b€rkata, "Aku telah memerdekakan budak

ini," maka budak tersebut dimerdekakan, sedangkan yang lain tetap

berstafus budak. Namurr iika sang rnajikan berkata, "Aku telah

memerdekakan budak ini, oh fidak, tetapi yang budak itu" maka kedua

budak tersebut dimerdekakan bersamaan, karena majikan ifu mengakui

kemerdekaan budak pertama, sehingga itu harus dilakukan, kemudian

dia mengakui kernerdekaan budak yang kedua, sehingga ifu pun hanrs

dilakukan. Penarikan kembali pemptaan majikan tersebut tidak bisa

diterima. Begitu pula dengan ketaapan hukum 5rang berlaku dalam

pengakuan ahli waris.

L959. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika sang

maiikan memiliki sepanrh bagran dari seorang budak
(sedangkan sepanrh lainnlp milik mitran5Ta), kemudian dia

memerdetotnnntn sec.fir tadbir atau memerdekakanryn

saat sang majikan mengalami sakit lnng beruiung pada

kematian, kemudian budak ifu dimerdekakan ketika maiikan

meninggal dunia, sedangkan sepertiga hartanSTa mencukupi

separuh nilai 57ang menjadi milik mitranln, maka iumlah nilai

itu diberikan kepada mitranya, sehingga budak tersebut

menjadi merdeka, menurut salah satu riua5nt. Sedangkan

riwayat lnng lain menyebutkan bahua budak itu tidak

dimerdekakan kecuali bagtan lrang dimilih majikan tersebut

saja meskipun sepertiga hartangp mencukupi jumlah bagan

mitran3n.' .,
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Maksudnya, jika seorang majikan memiliki bagian dari seorang

budak, kemudian dia memerdekakan bagiannya itu saat menderita sakit

yang berujung pada kematiannya atau memerdekakannya secara tadbir

atau menitipkan wasiat untuk memerdekakan budak tersebut, kemudian

majikan tersebut benar meninggaldunia, sementara sepertiga hartanya

tidak mencukupi jumlah nilai bagian milik mitrangn, maka budak

tersebut tidak boleh dimerdekakan kecuali bagran majikan yang pertama

saja.

Kami tidak menemukan adanya perbedaan pendapat dalam

masalah ini kecuali satu pendapat yang nyelaneh atau pendapat

kalangan yang mengatakan bahwa perlu ada upaya dan itu tidak berasal

dari hartanya kecuali sepertitiga saja yang tercakup oleh nilai separuh

budak, sehingga dia tetap dalam kondisi kesulitan materi seperti halnya

orang yang memerdekakan bagian yang dimilikin5n dari seorang budak

saat dalam kondisi sehat dan mengalami kesulitan materi.

Namun jika sepertiga hartanya cukup unfuk membayar bagran

mihanya, maka- ada dua riwayat dalam masalah ini, yaifu:

Pertama, Dialihkan kepada bagian mitranya, kemudian budak

ifu dimerdekakan secara keseluruhan, dan mitra tersebut mendapat

bagiannya dari sepertiganya.

I(arena harta tersebut adalah seperti milik yang memerdekakan,

sedangkan hak kepemilikan di dalamnya sempuma dan dia memiliki hak

unfuk mengelolanSn dengan cam mendonasikan, memerdekakan atau

pun lainn5ra. Sehingga kondisi seperti harta yang sah, kemudian

kemerdekaannSn dialihkan seperti haln5n pengalihan kemerdekakan

orang yang sehat lagi merniliki kelapangan materi.

Kedua, budak itu fidak dimerdekakan kecuali bagiannya saja,

karena dengan kematian majikan tersebut, hak kepemilikannya hilang
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kepada .ahli warisnya, sehingga tidak ada.lag 1nng dimilikinya untuk

dibayar oleh mibanya

Pendapat ini dikemukakan oleh Al Auza'i, karena orang yang

telah meninggal dunia fidak boleh mendapat kenrudharatan.

Al Qadhi berpendapat bahwa harta apa sap 5nng dimerdekakan

oleh seorang majikan saat menderita penpkit png berujung pada

kematiannya

Sedangkan budak yang dimerdelokannya secam bdbir atau

menitipkan wasiat untuk memerdekakan budaknya, tidak boleh dialihkan

llam Wsml.

Al Qadhi juga berpendapat, nRiwalat tentang pengalihan

pemerdekaan budak saat rnasih hidup lebrh shahih. Sedangkan riwayat

tentang dibiarkan dalam tadbLlebrh shahih-" lni pendapat madzhab Asy
Syafi'i, karena pemerdekaan budak sernasa majikannya masih hidup

dilaksanakan saat masih ada hak kepemilikan majikan, dan dia berhak

mengelola hartanSn.

Pengelolaan s4ertiga hartanp seperti pengelolaan orang sehat

dalam sernwr harta miliknla. Sedangkan pernerdekaan secara bdbA

atau lalat wasiat hanya bisa diFlanlon saat hak kepemilikan dan

pengelolaan rnaiikan terhadap hartanya sudah tidak ada lagi.

1960. Masalah: Abu Al Qasim berkata, 'seperti itu
pula ketetapan hulnrmn3Ta iika seorang .maiil<an
memerldekalon separuh bagianrryTa dari seoriang budak
secara tadbir, sementara dia pemilik semuanya."

Maksudnya, iika seorang maiilon mernerdekakan budaknya

secam bdbA, dengan b€rkata, tit u ut u meninggal maka separuh

budakku merdeka,n kemudian rnajikan ifu meninggal dunia, dan jumlah
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budak lnng s€pan h ihr s€nihi seeertlga harta rnajikan tanpa ada

penambatlan, malt:r tllak dhfitrlran lhn t lsrt-

Jika rrajikan ifu mernerrdekakan hdak tersebut secara bdbir

sernuan!'a, rnaka Frrg bol€h dimerrdekalon hanp sepertiga hartanya-

Jika yang dimerdel<akan t*- dbir dari trartanln han]n

sepertiga hartarryBt rmlo ihl l€bih utanra-

Jika iunlah budak Fng al<an dimerdekakan itu lebih dari

sepertiga hartaqp, maka dalam rnasalah mder-rgkapi kernerdekaan ada

dura riwayat, laitu

Perhma, pernerrdekaan ifu disernpumakan- Ini pendapat

mayoritas uhrna, tiar€na Abu Hanifah dan ulama madzhabn5n

berpandangan bahura s€e€rti bdbt slna dengan

pemerdekaan. Ini iuga sahh satn perdapat Irnam AqrSrfi'i; karena ifu

adalah pernerde&aan r.urtrk sebagftm budakryn, kernudian semuanln

dimerdelolon s€bagafonana hakrya laslrs rnajikan lnng memerdekakan

budakq;a senxsa hfthrprqp-

Kedtn, ifu tdak disernpurrnkan, karena tidak

ada lamngan adanya t-rr*t"i ,ual-b€h padan3a, sehingga fidak bisa

dialihkan se,perti hahrya pargaitan kernerrdekaan dengan kondisi

tertenfu.

PasaL ilalkan memerrdekakan sahh safu budakn5Ta

saat menderita sakt

Jika rnajikan mernerrddoton sahh safu budaknp saat menderita

sakit, dan nihi hdak itu l€bih dari sepertiga hartanlra, rnaka semuanya

boleh dim€rd€lolGn. lhmun iil- fiduk rnalo bagian sepertiga darinSn

dimerdelokan saja, s€bab p€rn€rdelman hldak selarna masa sakit sama
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seperti pemerdekaan selama kondisi sehat. Hanya saja, standar yang

digunakan adalah sepertiga harta dalam kasus majikan meninggaldunia.

Selain ifu, tindakan majikan yang sakit terhadap sepertiga

hartanya dalam hak omng lain, sama seperti tindakan orang sehat

dalam semua hartanya.

Sama juga dengan kasus ofttng yang mernerdekakan bagian

mitranya yang dimilfi dari seorang budak, yang sepertiganya

mengandung semuemya, dan yang hanya dimerdekakan darinya addlah

apa lrang telah dimerdekakan.

Pasal: Salah safu dari dua orang majikan yang
memiliki safu orang budak memerdekakan secara tadbir
bagiannln

Jika salah safu dari dua orang majikan yang memiliki satu orang

budak memerdekakan secam tadbhbaglawrya, maka ifu dinilai sah, dan

dalam kondisi seperti itu dia tidak memiliki kewajiban apa-apa terhadap

mitmnya (majikan kedua). Ini pendapat Imam AqrSyaf i.

Jika majikan itu meniggal dunia, rnaka bagiann5n 5nng dimiliki
dari budak mudabbar iU dimerdekakan

Jika nilai budak itu lebih dari sepertiga hartanya, maka dalam

masalah pengalihan bagian mifua majikannya, sarna seperti yang telah

kami kemukakan sebelumnSn.

Imam Malik berpendapat, nJika salah seorang dari dua majikan
yang memiliki seomng budak memerdekakan bagian gnng dimilikinya

dari budak tersebut secam tadbir dan budak itu menjadi milik majikan

lrang memerdekakan secara tadbir, maka budak itu menjadi budak

mudabbar s@ara keseluruhan. Narhun jika meniadi milik majikan yang

lain, maka budak itu menjadi budak seluruhnya."
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Al-laits berpendapat, "Majikan yang memerdekakan secam

bdbA membayar ganti rugi kepada .mitanya senilai bagiannya, dan

budak tersebut menjadi budak mudabbarsecara utuh. Jika majikan tidak

mempunyai uang unfuk melakukannya, maka budak ifu bekerja unfuk

memperoleh jumlah nilai bagian rnitranya. Jika majikan memerdekakan

bagian budakn5a secara bdbir membayar bagian mihanya, maka budak

ifu menjadi budak mudabbarsecara utuh."

Abu Yusuf dan Muharnrnad berpendapat, uMajikan yang ingin

memerdekakan secara tadbirbagpartn3n dari seoftmg budak yang dimiliki

bersama majikan yang lain, menjadi nilai bagian png dimiliki mitmnya,

baik dalam kondisi lapang secara materi maupun tdak, dan budak

tepebu! menjadi budak mudabbar.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mita memiliki hak

memilih. Jika mau, dia memerdekakan budak itu secara tadbir, atau

mernerdekakannyn, atau memerintahkan budak ifu bekerja, atau

menjamin reJ<ann5n meskipun dia dalam kondisi lapang secara materi.

Dalil lomi dalam masalah ini adalah: pengaitan kemerdekaan

dengan kondisi tertentu, sehingga bagianqn menlrdi sah, seperti kasus

orang yang mengaitkan kemerdekaan budaknp dengan kematian

mitraqla.

1961. Masalah: Abu Al Qasim berkata, 'Jika sang

majikan memerdelol{an budak-budakn57a, sedangkan
qepertiga hartanya mencukupi nilai mereka, kemudian kami
memerdekakan mereka, lalu muncul tagihan utang yang

nilainya melebihi nilai budak-budak tersebut, maka kami
meniual mereka unfuk melunasi utang tersebut.'

Maksudnya, iika majikan yang sakit mernerdekakan budak-

budaknya saat masih sakit, atau memerdekakan budaknya secdra tadbir,
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atau memberikan wasiat unfuk memerdekakan budak-budaknya,

kemudian majikan ifu meninggal dunia, dan majikan ifu masih memiliki

tanggungan utang, sedangkan nilai penjualan budak tersebut melebihi

sepertiga harta, maka secarcr zhahir kami memerdekakan budak-budak

tersebut. Namun setelah itu terbukti bahura sang majikan merniliki utang

yang melebihi jumlah harta warisan, maka pernerdekaan budak-budka

tersebut batal dan mereka tetap berstatus sebagai budak, kemudian

dijual untuk melunasi utang sang majikan, karena pemerdekaan budak-

budak itu berstatus wasiat, sedangkan utang lebih didahulukan daripada

wasiat.

Oleh karena ifu, Ali dg berkata, "Sesungguhnya Rasulullah $
menetapkan kepufusan bahwa utang dilunasi sebelum pelaksanaan

wasiat."38

Selain itu, ulama sepakat bahwa utang lebih didahulukan

daripada wasiat.

Jadi, harta warisan dijual untuk menufupi utang majikan.

Allah & juga berfirman,

#5u"*i-tU'+1,'u
"Setelah (dipmuhi) wasiat 5ang muel<a buat abu (dan setelah

balpr) ukngn5a." (Qs. An-Nisaa' 14lt t2l

Warisan lebih didahulukan daripada wasiat dalam dua pertiga

harta, dan apa yang lebih didahululon daripada warisan wajib

didahulukan dari wasiat

Pendapat tersebut dikernukakan oleh Imam AsySyafi'i.

I

38 Uh. bkhrriMitssebelumnp (no. 36).
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Sernentara ifu, Ibnu Abi laila mengembalikan budak yang

pemah dimerdekakan rnajikannla SBng meninggal dunia dan memiliki

tanggungan utang.

Imam Ahrnad berpendapat bahwa lbnu Abi laila telah berHndak

benar. t

Abu Al l$aththab menyebutkan dari Imam Ahmad sebuah

riwayat 5nng menSntakan bahwa budak majikan png dimerdekakan

oleh majikann5ra 5nng sedang sakit dan merniliki tanggungan utang,

maka bagian sepertiga dari budak ifu dimerdekakan, kernudian sisanya

dikernbalikan.

Sernentam ifu, Qadatah, Abu Hanifah, dan Ishaq berpendapat

bahr,ra budak itu berada dalam nihi nominalnp.

Dalil kami dalam rnasalah ini adalah: saat menderita r'akit yang

berujung pada kernatian, sang rnajikan ingin melakukan donasi dengan

sesuafu yang dinilai lebih dari sepertiga harta, kemudian utang muncul,

lalu diselesaikan seperti haln5n hibah. Selain ifu, karena itu dianggap

masuk dalam sepertiga harta sehingga utang diselesaikan lebih dahulu,

seperti halnya wasiat. Kondisi utang lrang fidak diketahui fidak

menghalangi \raliditas ketetapan hukumn5a. Oleh karena ifu, pihak yang

berutang memiliki hak pelunasan. Berdasarkan hal ini maka jelaslah

bahwa rnajikan ifu mernerdekalon budak-budaknya, da, pihak yang

menrberi utang b€rhak tefiadap budak-budak tersebut lantaran utang

rnaiilonn3Ta, sehingga pernerdekaan mereka fidak bisa dilaksanakan,

rpoti kasus omng yang mernemdekalcn budak milik orang lain.

Jika pihak ahli waris men5atakan, "Kami yang akan melunasi

utang tersebut dan kami akan melaksanakan pemerdekaan budak-budak

tersebut," maka ada dua pendapl ulama ma&hab, yaifu:

Pertama, Pemerdekaan tidak boleh dilakukan hingga ahli waris

melunasi utang, karerra utang meniadi faktor penghalang dalam masalah
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ini, sehingga status hukumnya batal dan menjadi tidak sah ketika tidak

ditemukan lagi faktor penghalang setelah itu.

Kedua, pemerdekaan dilakukan, karena yang menghalangi
proses pemerdekaan budak-budak tersebut hanyalah utang majikan. Jika
utang tersebut telah dilunasi, maka pemerdekaan budak-budak itu wajib
dilaksanakan. Ini seperti kasus ahli waris yang membatalkan hak mereka
dari harta warisan dua pertiga, maka pemerdekaan dilaksanakan dalam

semua ifu.

Sementara itu, ulama madzhab AsySyafi'i juga merniliki dua
pendapat seperti ini. Mereka mengatakan bahwa dasar kedua pendapat

ini adalah, iika ahli waris mengelola harta warisan dengan cam
menjualnya atau lainnya, sedangkan pihak yang meninggal memiliki
tanggungan utang dan utang itu telah dilunasi, apakah pemerdekaan itu
tetap dilakukan? Ada dua pandangan.

Pasal: Majikan !/ang sakit memerdekakan tiga orang
budakn5Ta, sedangkan dia hun1n memiliki harta dalam
bentuk ketiga budak itu

Jika majikan yang sedang sakit memerdekakan tiga orang
budaknya, sedangkan dia hanya memiliki harta dalam bentuk ketiga

budak ifu, maka pihak ahli waris melakukan undian dan memerdekakan
salah safu dari ketiga budak tersebut, sedangkan kedua budak yang

tersisa tetap berstafus budak. Jika setelah itu terbukti bahwa sang

majikan memiliki utang yang jumlahnya melebihi separuh nilai ketiga
budak tersebut, maka ada dua pendapat ulama ma&hab, yaifu:

Pertama, Undian fng dilakukan ahli waris dibatalkan, karena

utang adalah mitra dalam undian. /ika hasil panbagian telah diperoleh
tanpa adanya hal ifu, maka ia dianggap batal. Seperti kasus dua orang
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majikan yang memihki satu hdak melal$kan pernbagian tanpa

sepengetahuan mibanya.

Kedua, pengnndian tersehrt dinihi sah, karena tidak mungkin

menj,alankan pernbagian dan menyisifrkan bagian utang dari setiap pihak

lrang mernperoleh bagian, s"bat mdian muncul karena adanga

pemerdekaan tanpa adanSn utang. K€eada pihak ahli waris dikatakan

bahwa lunasi dua pertiga utang, 5png nilainlra sarna dengan separuh dua

oftmg budak png tersisa, baik dari budak itu rnaupun dari budak

lainnSn. Sepanrh budak 1Bng dim€rd€lelen urajib dikernbalikan ketika

kita telah melakukan terhadap dua omng budak yang

dimerdekakan. Undian lpng Ftuh pada salah satu dari kedua budak itu,

dan nilainya seperenam harta warisan, rnaka budak ifu dimerdekakan

dan budak lainqn dijml unhrk meltrrasi uhrg. Jika jumlahnya lebih,

maka 5nng dimerdekalon darinya adalah seper€nam, n;unun jika kurang

dari itu, rnalo budak ifu dim€rde&akan, dan dari budak lainnya

dimerdekakmr sebesar p.lorgt ap seperernrn (fumm assudu$.

11962- Masalah: Abu Al Qadm berkata, 'Jika seor.rng

majikan memerdekakan budaktudaknya !/ang berjumlah tiga
orang, kemudian kami mernerdekakan salah safu dari
mereka lantaran faktor ketidakmamprnn sepertiganya dari

iumlah lrang lebih besar darinya, kemrdian terbukti bahwa
maiikan itu meuriliki harta !/ang lebih dari nilai sepertiga,
maka budak lrang pafiqg leurbut dari mereka dimerdekakan."

MalsudnSn, jika sang rmiikan mernerdekakan tiga orang

budakryTa saat sakit dan b€hrm dik€fiahui bahwa rnajikan tersebut

memiliki harta selain budalr$rdak ifu, atau rnaiikan mernerdekakan

budak-budaknln secarzr db| atau mernberikan wasiat unfuk

mernerdekakan budak-budaknya, rnaka yang dimerdelolon dari budak-
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budak tersebut hanyalah sejumlah sepertiga budak tersebut, sedangkan

dua pertiganya tetap berstatus budak jika ahli waris tidak membolehkan

pernerdekaan mereka.

Jika kami melakukan hal ifu, kemudian terbukti bahwa sang

majikan memiliki harta lainnya yang dihitung dua kali budak-budak

tersebut, maka jelas bahwa budak-budak tersebut dimerdekakan sejak

sang majikan memerdekakan mereka atau sejak sang majikan meninggal

dunia kalau memang mereka dimerdekakan secara tadbin sebab

pemerdekaan secara tadbir dan tindakan 5nng dilakukan oleh majikan

yang sakit terhadap sepertiga hanangra dinilai boleh.

Dalam kasus ini jelas bahwa budak-budak tersebut adalah bagian

dari sepertiga hartanya. Sedangkan ketid*jelasan hal itu pada kami

tidak menampik bahwa hal itu ada, sehingga tdak menghalangi

pemerdekaan ifu bisa terjadi. Berdasarkan hal ini maka ketetapan

hukum budak-budak tersebut seperti ketetapan hukum bagi orang-orang

berstatus merdeka sejak sang majikan memerdekakan mereka, sehingga

penghasilan yang diperoleh mereka dimiliki oleh mereka sendiri.

Jika budak-budak itu telah dikelola dalam bentuk jual-beli atau

hibah atau gadai atau perrikahan tanpa izin, maka ifu dinilai batal atau

tdak sah. Jika budak-budak itu telah dikelola, maka status hukum

pengelolaan budak-budak tersebut seperti stafus hukum omng-orang

merdeka. Jika salah seorang dari budak-budak ifu menikah tanpa izin

majikannp, rElka pernikahannya dinilai sah, dan dia r,rnjib mernbayar

mahar.

Jika sang majikan terbukti memiliki harta 5nng nilainya sama

dengan nilai budak-budak itu, rnaka dua pertiga dari mereka

dimerdekakan.

Ifu karena keduanya menrpbkan bagran sepertiga dari totalharta

majikan, kemudian kedua budak 5nng belum diapa-apakan diundi, lalu
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budak yang keluar undiannya dimerdekakan, sedangkan yang lainnya

tetap berstatus budak kalau memang keduanya memiliki nilai jual yang

sama.

Jika terbukti bahwa sang majikan memiliki harta lainnya senilai

separuh budak-budak tersebu{ maka separuh dari mereka

dimerdekakan. Namun jika nilai harta lainnya itu hanya sepertiga budak-

budak itu, maka empat per sembilan dari budak-budak itu

dimerdekakan. Setiap kali terbukti bahwa sang majikan memiliki harta

lainnya, maka sepertiga dari kedua budak yang masih berstatus budak

itu dimerdekakan.

Pasal: Majikan menitipkan wasiat unfuk

memerdekakan seoftrng budaknSp 1nng nilainya lebih dari

sepertiga harta

Jika sang majikan menitipkan wasiat unfuk memerdekakan

seorang budaknya yang nilainya lebih dari sepertiga harta, maka pihak

yang diberi wasiat wajib melaksanakan pemerdekaan tersebut.

Jika sang majikan mernberikan wasiat tersebut kepada ahli

warisnya, maka ahli waris wajib memerdekakannya. Jika ahli waris tidak

mau melakukannya, maka pihak penguasa berhak memaksa mereka

unfuk melaksanakan wasiat tersebut. Jika pihak ahli waris masih tetap

bersikukuh tidak mau melaksanakannya, maka pihak penguasa atau

pihak yang beruuenang berhak memerdekakan budak tersebut, seperti

hakim, karena ini adalah hak Allah Sang diberikan kepada budak.

Oleh karena itu, siapa saja yang berkou.rajiban melaksanakan

wasiat tersebut, maka pihak penguasa berhak menggantikan posisi sang

majikan, seperti halnya kasus zakat dan utang-piutang
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Jika pihak ahli waris atau pihak penguasa memerdekakan budak

tersebut, dan .apa yang dihasilkan oleh budak tersebut selama pihak

yang diberi wasiat masih hidup, maka penghasilan tersebut menjadi

milik pihak yang diberi wasiat, Snng dimasukkan dalam total warisannya

iika memang masih tersisa setelah ifu, sebab itu adalah penghasilan

budaknya yang dikenakan denda. Sedangkan penghasilan budak setelah

sang majikan meninggal dunia dan sebelum pemerdekaan dirinya,

menjadi milik ahli waris.

.Al Qadhi berpendapat bahwa penghasilan itu menjadi milik

budak ifu, karena dia memperolehnya setelah dikukuhkannya alasan

pemerdekaannya, sehingga penghasilannya seperti penghasilan yang

diperoleh oleh budak mul<aab.

Sementara ifu, sebagian ulama madzhab AsySyafi'i berpendapat

bahwa tentang masalah ini ada dua pendapat yang menjelaskan kedua

pandangan tersebut berkenaan dengan penghasilan budak yang

diwasiatkan sebelum wasiat diterima.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: dia tetap dinilai budak,

sehingga penghasilan yang didapatkannya menjadi hak milik ahli waris,

seperti halnya kasus orang yang kemerdekaannya dilakukan berdasarkan

kondisi tertenfu. Berbeda dengan kasus budak mukatab, karena budak

tersebut berhak memiliki penghasilan

payahnya sebelum dimerdekakan,

didapatkan dari jerih

begitu pula setelah

yang

dan

dimerdekakan. Pendapat yang mereka kernukakan tentang ummul

ualad pun batal, karena alasan pemerdekaan ummul walad telah
dikukuhkan selama majikannln masih hidup, dan penghasilan yang

diperolehn5ra pun menjadi milik majikan.

Pihak png diberi wasiat tidak kami terima argumennya, karena
jika kami terima maka perbedaan alrtam keduan5ra terletak pada kondisi
pihak yang diberi wasiat telah mendapat pembuktian alasan
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kepenrilikannSa, sernentara yang berloitan dengan qnrat adalah

penerimaan

Jika sSnrat tersebut diternukan, rnaka hulilm bertumpu pada

awal atau permulaan alasan, sernentara dahm unsiat dan pemerdekaan

tidak diternukan adanyra ahsan. t

Sang rnajikan mernberi unst* untuk mdalnrkannSra, yaifu

pemerdekaan. Jil<a qprat ditenrukan,'malo hukum padanya

tidak berlaku.

Oleh karena ifu, pihak yang diberi wasiat berhak menerima

sendiri, sedangkan di sini budak fidak merniliki hak unfuk

mernerdekakan diriqa sendiri. Jika budak ihr meninggal dunia setelah

meninggal dunia dan sebelum pernerdekaannya, maka

penghasilannya diberikan kepada pihak ahli uraris berdasarkan pendapat

kami, dan kami tidak menernukan ada ularra yang b€rbeda pendapat

dengan kami dalam masalah ini.

PamL Majikan mengaitlnn pemerrdekaan budakn5;a

dengan ryarat tertenfu, kerrudian hal ifu ditemukan dalam

mkitqya

Jika seoftrng rnajikan mengaitkan p€rn€rdekaan budakn5a

dengan ryarat tertenfu, kernudian hal ihr diternukan dalam sakibr5n,

rnalo itu dianggap jurnlah yang l€bih dari sepertiga. Pendapat ini

dikernulokan oleh Abu Bakar.

' Selain ifu, Abu Bakar iuga berkata, "Irnam Atmad menetapkan

seperti ini dalam masalati thalak.'

Abu Al Khaththab berkata: dalam rnasahh ini ada pendapat

madzhab lainn5ra, bahwa itu dimerdekakan dari harta pokok. Ini juga
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merupakan madzhab AsySyafi'i, karena tidak bisa diduga, sehingga

mirip dengan kasus pemerdekaan saat sang majikan sehat.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: itu adalah bentuk

pemerdekaan dalam kondisi mengaitkan hak ahli waris dengan dua

pertiga hartanya, sehingga dianggap termasuk sepertiga harta.

Pemyataan mereka bahwa ifu tidak bisa diduga menurut kami, begifu

pula dengan pemerdekaan lpng dilaksanakan, tidak bisa diduga, karena

manusia tidak boleh disangka melakukan findakan berat sebelah kepada

pihak bukan ahli waris dan lebih mendahulukonn5n daripada ahli waris

sendiri. Sebenamya hal itu dilarang karena ada dampak negatif yang

ditimbulkannya terhadap ahliwaris dan ini terjadi dalam kasus ini.

Seandainya sang majikan berkata, "Jika Taid datang saat aku

sedang sakit, maka kamu merdeka," kemudian Zaid datang saat sang

majikan sakit, maka budak ifu masuk dalam sepertiga harta.

Pasal: Majikan lpng memerdekakan seorang budak

lrang memiliki harta

Jika seorang rnajikan menrerdekakan seorang budak yang

memiliki harta, maka hartanya itu menjadi milik majikannya.

Pendapat ini diriun5ratkan dari hnu Mas'ud, Abu Ayub, dan

Anas bin Malik.3e Pendapat ini juga dikemukakan oleh Qatadah, Al
Hakarn, Ats-Tsauri, AqlSyafi'i, dan ulama yang mengedepankan logika.

Pendapat yang sama pun diriwayatkan dari Hamrnad, Al Busti, Daud

bin Abu Hind, dan Humaid

3e Disebutkan oleh Al eaihaqi datm Sunan At hihaqi (5/926) dari lbnu
Mas'ud, dan Abdurrazzaq dalan Muslnnnaf AMumzaq (9/1y dan 135) dari
Ibnu Mas'ud dan Anas.
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Sementara ifu, Al Hasan, Atha, AsySya'bi, An-Nakha'i, Malik,

dan ulama Madinah berpendapat bahwa harta budak itu mengikuti

pemiliknya. Hal ini didasarkan pada riwayat Nafi dari Ibnu Umar r$,

dari Nabi $, beliau bersabda,

"Bamngsiapa mqnerdel<akan seorang budak yang memiliki

harta, maka harta tersebut menjadi milik budak tersebut." (HR. Ahmad

dan lainnya)e

Hammad bin Salamah juga medwayatkan hadits yang sama dari

Ayyub, dari Naft, dari hnu Umar, bahwa iika seorang majikan

memerdekakan budaknya, maka dia tidak menyinggung hartanya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: Al Atsram telah

meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad dari Ibnu Mas'ud rS, bahwa

dia pemah berkata kepada budaknya yang bemama Umair, "Wahai

Umair, sesungguhnya aku ingin memerdekakan dirimu dengan cara

yang menyenangkan, maka beritahukanlah kepadaku hartamu, karena

sesungguhnya aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

o ) ozl$

);J.iiu'ir; 4(u

:4'ru L)b'rl ;.t?'6'l ,yr t:-5

eb.td

..o1o t

fl r-t

4Jt:,
// 

a

'Pria manapun Wng mqterdelakan budakn5n abu pela5nnn5n,

kemudian sang budak tidak mqtbqitahukan harta milikryn, maka harb

tasebut majadi nilik sang majiku'i."4r

40 HR. Abu Daud dalam Sunan Abu Daud (4/396i1 dan Ibnu Majah dalam
Sunan lbnu Majah (2/25291.

Sanadnya shahih.
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Juga karena budak ifu dan hartan5ra semuanya milik majikan,

kemudian hak kepernilikanryn hilurrg dari salah satunya, sehingga yang

tinggal adalah hak kepernilikannSp pada png lain, sebagaimana jika dia

menjmlnp. Hal ini pun ditegaskan oleh hadits Nabi $ berikut ini:

iA.
db jLfu- bf vr eq,td ,:c trt:r*LG.';

L#t
"hmngsiap menjual budak dan budak ifu memiliki harta, maka

hartarya mmfiadi milik panjualrya, kquali sang pembeli menebpkan

s5nmt tercebut"4z

Sdangkan hadits lbnu Umar, menunrt Imam Ahmad,

diriwayatkan oleh AMullah bin Abu Ja'far dari penduduk Mesir yang

dinilai dha tf, dan dia dikenal memahami fikih.

Dalam hadits tersebut pun tidak diternukan periwapt png
qawiy(knnrl.

Abu Al Walid berkomentar bahwa hadits ini keliru. Sedangkan

perbuatan 1nng dilal$kan oleh hnu Umar itu sebenam5a findakan

sukarela 1nng dilahfian kepada mu'tiqihi.

41 HR- Ibnu Maph dalam furnn lbnu l,talahl2/25fi1.
Dahm kibtb Az-hw:a'ld disebutkan bahwa dalam sanadnln ada periwaSnt

bemama Ishaq bin Ibrahim Al l'las'udi, lnng menurut Al Bukhari periwayatannya
secian marfu' ldakbisa diFdikan sebagai mutab'ah.

Sementara itu, Ibnu Adi berpendapat bahun dia fidak memiliki dua hadits.
Salamah berkomentar, nDi periwaSrat tsiqah."
Disebutkan oleh lbnu Hibban dalmim Ats-Tsiqat
Selain itu, gunrn5ra Urnair disebutkan pleh lbnu Hibban dalam Ab'Tsiqatyga.
Senrentam itu, Al Muththalib bin Ziyid dinilai foQalr oleh Imam Ahmad, Ibnu

Ma'ir; Al lili, dan hinnlra, sedangkan periwayat lainnlra tsiqah.
42 Taktuiin!,a telah disebutkan lno.5/2841.

@ - AI Mughni



Imam Ahmad perrrah ditanya, "Apakah ini menurutmu tindakan

sukarela?" Dia menjawab, 'Ya, derni Allah."

Dia juga ditanya, 'Sepertin3n kasus ini menurufu.nu menjadi milik

majikan?" Dia menjarrrnb, 'Ya, itu menjadi milik sang majikan, seperti

kasus iual-beli."

lg6S.Masalah: Abu At Qasim berkata, 'Jika seorang
majikan berkata kepada budaknS;a, 'Engkau merdeka pada

wakhr tertenfu', yaifu uraktu lnng disebutkannya, maka

budak itu tidak boleh dimerdekakan sampai waktu tersebut

tiba."

Maksudn5n, jika sang majikan merrgaitkan pemerdekaan

budaknSn, baik laki-laki maupun wanita, dengan tibanya waktu tertentu,

seperti sang majikan berkata, "Engkau merdeka di awal tahun," maka

budak itu tidak dimerdekakan sampai awal tahun tiba dan sang majikan

boleh menjualnln, menghibatrkannlp, manyannkannya, dan menggauli

budak wanitan5ra. Pendapat ini dikernukakan oleh Al Auza'i, Asy-Syafi'i,

dan Al Mundzir. Sedangkan tmam Ahmad berpendapat bahwa jika

majikan berkata kepada budakn5n, "Engkau merdeka sampai si fulan

datang atau tiba atau sampai awal tahun atau hingga awal bulan," maka

yang dimaksudkan oleh rnajikan ifu adalah, jika akhir tahun atau awal

hilal rnaka budak itu merdeka.

Jika seorang suami b€dota kepada ishinSn, "Kamu dithalak jika

hilal muncul," maka sang istoi diiafuhi thalak k€fika awal hilal tiba.

Ishaq pun berpendapat sama dengan pendapat Imam Ahmad.

Dhikaptkan dari lrnam Malik, bahwa jika sang majikan berkata

kepada budaknln, "Kamu merrdeka di awal tahun," maka budak itu
dimerdekakan saat itu juga. Uangkan pendapat yang dihikayatkan dari
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Ibnu Al Mundzir menyatakan bahwa jika budak itu adalah budqk wanita,

maka majikan tidak boleh menyefubuhinya, karena sang majikan tidak

lagi mempunyai hak kepemilikan pada budak wanita itu secara utuh.

Majikan fidak boleh juga menghibahkannya dan fidak boleh

mengembalikannya sebagai budak dengan alasan tersebut. jika sang

majikan meninggal dunia sebelum wakfu yang ditenfukan, maka budak

wanita itu merdeka saat waktunya tiba dari harta pokok.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa majikan tidak boleh

menyetubuhi budak wanita tersebut, karena hak kepemilikannya pada

budak wanita itu tidak sernpuma lagi.

Pendapat pertama dalam masalah ini lebih shahih, berdasarkan

hadits yang dirirvayatkan dari Abu Dzar d&, bahvrn dia pemah berkata

kepada budaknya, "Kamu merdeka ,saat awal tahun tiba." Jika

pemerdekaan ifu berkaitan dengan waktu satu tahun, maka tidak akan

dikaitkan dengannya lantamn tidak ada gunanya.

Selain itu, sebab itu merupakan pengaitan pemerdekaan budak

dengan kondisi tertenfu, sehingga dia wajib komiknen dengannya.

Seperti kasus majikan Snng berkata, "Jika engkau mernbayar seribu

dinar kepadaku maka engkau merdeka.' dan tidak wajib mukatabah,

karena budak wanita itu telah membeli dirinya dari sang majikan dengan

membayar kompensasi, dan hak kepemilikan sang majikan terhadap

penghasilan budak wanita ifu hilang. Ini berbeda dengan permasalahan

Pasal: Jika waktunya tiba sedangkan budak itu masih
menjadi milik majikan, rnaka budak itu dimerdekakan tanpa
ada perbedaan pendapat ulama. Jika budak itu keluar dari
kepemilikannlra dengan 

"ur.'dijual 
atau menjadi warisan

atau dihibahkan, maka budak itu tidak boleh dimerdekakan

EI - At Mughni



I

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Asy-

Syafi'i.

Sedangkan An-Nakha'i dan hnu Abi Laila berpendapat bahwa

jika majikan berkata kepada budaknp, "Jika engkau melakukan seperti

ini maka engkau merdeka,n kerniHian rrniikan ifu menjualnya dengan

transaksi jual-beli yang sah, kemudian budak ifu melakukan yang diminta

majikannyra, maka budak itu dimerdekakan dan jrmLbeli tersebulbatal.

Ibnu Abi laila juga bahwa iika seseorang

bersumpah akan menjatuhkan thalak dan berkata, 'Aku tidak akan

berbicara dengan si fulan," kernudian sang rrnjikan menjafuhkan thatak

bain, lalu berbicam dengan si fulan, rnaka sang rrajikan dinilai telah

melanggar sumpah.

Mayoritas ulama berpendapat beda dalam masalah ini, karena

Nabi $ bersabda,

?',1 ;.t e, ,{-v r; e r) 6rb r) o>\b \
"\halak, pernadel<aan hrdak, en int-fuli Mak sah unfuk

sesuatu jnng b'dak dimilik oleh amk Ahn ftmnusa)."$

Selain ifu, majikan tdak hgi merniliki tnk keeernilikan, sehingga

thalak yang dijatuhkan dan pernerd€loan 3Bng ditetapkannya tidak

berlaku, seperti kasus omng 5ang tidak merni[ki harta.

Pasal: Jika sang maiilran berlnta t(epada budaknya,

"Jika aku fidak memukulmu selanyak sepuluh kali
cambukan, maka engkau merdeka,' dan dia tdak meniatkan
waktu tertenfu

43 Takh,rilnya telah disebutkan bo- 5/3291.
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Dalam kasus tersebut, budak itu tdak boleh dimerdekakan

sampai majikaq itu meninggal dunia dan tidak ada pemukulan.

Jika majikan itu menjual budak tersebut sebelum waktu tersebut,

maka jual-belinya sah dan tdak rusak atau batal menurut pendapat

mayoritas ulama.

Sedangkan Irnam Malik berpendapat bahwa majikan tidak boleh

menjual budak tersebut. Jika sampai dijual maka tmnsaksi jual-beli

tersebut batal atau rusak.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: jika majikan menjual

budaknya itu sebelum ditetapkannya syarat, maka transaksi jual-beli itu

sah dan akadnya tidak rusak. Kasus ini sama dengan kasus orang yang

berkata, "Jika aku telah memasuki rumah ifu, maka engkau merdeka,"

dan dia pun menjualnya sebelum memazuki rumah tersebut.

Pasal: Jika majikan berkata kepada budaknya, 'Jika

aku telah memasuki rumah ifu, maka engkau merdeka,"

kemudian sang maiikan menjualn5p, lalu membelinSp lagi

dan memasuki rumah tersebut

Dalam kasus tersebut, budak ifu dimerdekakan. Pendapat ini

dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.

Sedangkan Imam AsySyaf i mengatakan bahwa dalam masalah

ini ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, budak itu fidak dimerdekakan karena hak

kepemilikannya pada budak itu terlambat atau ditangsuhkan dari akad

kondisi yang ditetapkan, sehingga pemerdekaan tidak bisa dilakukan.

Kasusn5ra sama dengan k1;us onmg lrang mengadakan akad

dengan kondisi tertentu saat hak kepemilikannya hilang.
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Dalil kami dalam masalah ini adalah: dalam kasus ini majikan

mengaitkan pemerdekaannya dengan kondisi tertentu dalam masa

kepemilikannya, dan syarat pun terealisasi dalam kepemilikannya,

sehingga dia wajib melanggar sumpah. Kasusnya sama dengan kasus

hak kepemilikan majikan masih adl pada seomng budak.

Hal yang perlu dibedakan adalah kasus jika sang majikan

mengaitkan pemerdekaan budaknya dengan kondisi hak kepemilikannya

yang hilang, dan syarat itu ditemukan dalam kepernilikannya, karena jika

kami membolehkan pernerdekaan ifu maka pemerdekaan tersebut tidak

terjadi. Jika sang majikan mengaitkannya dengan sesuatu, maka lebih

utama pemerdekaan ifu tidak terjadi. Ini tenhrnya berbeda dengan

masalah kami di sini. Jika majikan memasuki rumah tersebut setelah

menjual budak ifu, kemudian membelin5ra kembali, dan memasuki

rumah ifu, maka menurut nash dari Imam Ahmad, budak ifu fidak boleh

dimerdekakan.

Diriwayatkan juga dari riwagnt Imam Ahmad yang lain bahwa

budak itu dimerdekakan. Sedangkan dalam masalah thalak, menurut

Imam Ahmad, thalak ifu jafuh, karena pengaitan dan syarat tersebut

ditemukan dalam kepernilikannya, sehingga mirip dengan kasus orang

yang tidak menyelinginya dengan mernasuki rumah tersebut.

Alasan pendapat pertama adalah, pemerdekaan berkaitan

dengan syarat dan tidak menunfut adanya tindakan berulang-ulang. Jika

hal ifu ditemukan safu kali ada, maka sumpah ifu pun terlepas, dan

perbuatan memasuki rumah ditemukan dalam kepemilikan orang lain,

sehingga sumpah itu pun halal dan pemerdekaan tidak terjadi setelah

itu. Pemerdekaan berbeda dengan thalak, yang pemikahan kedua

dibangun pada pemikahan kedua berdasarkan dalil bahwa thalak yang

dijatuhkan pada pemikahan pertama dihitung dalam pemikahan kedua.
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Jumlah thalaknSra berkurang sedangkan kepemilikan dengan sumpah

berbeda.

Kedua, Jika sang majikan berkata kepada budakqn yang

terikat, "Kamu merdeka jika ikatannya terlepas," atau "Kamu merdeka

jika ikatannya tidak memiliki sepuluh kati,n kemudian dua omng saksi

melakukan persaksian di depan hakim bahwa berat ikatannya lkna kati,

kernudian hakim itu memutuskan budak itu merdeka dan

memerintahkan unfuk melepaskan ikatannln, lalu setelah ditimbang

kembali, terbukti bahwa berahrln sepuluh kau, maka budak itu

dimerdekakan dengan lepasnSa ikatan tersebut. Selain ifu, jelaslah

bahwa budak ifu tdak dimerdekakan dengan syarat yang diputuskan

oleh hakim. Apaloh kedua saksi tersebut hanrs menjamin nilai budak

tersebut?

Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama madzhab, yaifu:

Pertama, kedua saksi itu wajib memberikan jaminan, karena

kesaksian keduanln yang palsu menyebabkan budak itu dimerdekakan

dan sang majikan kehilangan hartan5a.

Oleh karena itu, jaminan ganti rugi 3ang diberikan oleh pihak

sal$i itu sarna seperti kasus kesaksian yang ditarik kernbali.

Pemerdekaan budak itu iuga teriadi berdasarkan keputusan hakim yang

didasarkan pada keterangan kesaksian palsu, sehingga ketetapan hukum

berdasarkan kesaksian yang ditarik kernbali. Ini pendapat Imam Abu

Hanifah.

Kedua, kdtra sal$i itu tidak membapr iaminan uang. Ini

pendapat Abu Yusuf dan Muhamrnad.

Pernerdekaan budak ifu fidak terjadi berdasarkan ketetapan

hakim yrang didasarkan pada kesakian keduanln, tetapi terjaii karena

ikatan budak ifu terlepas dan kedua saksi itu belum memberikan
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kesaksiannya. Oleh karena ifu, seharusnya tidak ada jaminan ganti rugi,

seperti kasus seandainSn hal ifu tidak diputuskan oleh hakim.

PasaL Jika seorang majilran berkata kepada
budaknya, 'Kamu merdeka #o"" pun aku mau."

Dalam kasus tersebut, budak ifu fidak boleh dimerdekakan

sampai majikan itu berkeinginan larrat r.rngkapan verbal. Kapan pun

majikan mau, maka budak itu boleh dimerdekakan langsung atau pun

tidak langsung.

Jika sang majikan berkata, "Engkau merdeka jika aku n'lau,"

maka ketetapan pun sarrrir. Ada kemungkinan hukum

lainn5la, bahrla pemerdekaan itu berhenti pada majelis tersebut, karena

bemda dalam kondisi mernilih. Jika seseomng berkata kepadir istrinya,

"Pilihanku adalah dirimu," rnalo sang isti frdak memiliki pilihan kecuali

secara langsung, karena jika dilahrkan s@ara tidak langsung maka

pilihannSn pun dianggap batal.

Begitu pula dengan pengaitan rnajikan dalam kasus

pemerdekaan budakry;a dengan keinginan pribadin3n tanpa

membatasinya dengan u,aktu tertenfu, yang mengindilGsikan bahwa ifu

dilakukan s@aria tidak langsung.

Jika sang rnajikan berkata kepada budaknlp, "Engkau merdeka

bagainEnapun aku mau,' rnalo mengandung bahwa

budak itu dimerderkakan saat itu j1rga. Ini pendapat Abu Hanifah. Kata

.&ari (bagairnana) tidak menunfut adanln qrarat, waktu, atau tempat,

sehingga tidak perlu adan5ra penghentian proses penrerdekaan. Bahkan

ini menrpakan ciri kondisi tertenfu, sehingga menunfut adanya realisasi

pernerdekaan dalam kondisi bagairnanapun sang rnajikan mau.
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Selain ifu, kemungkinan lainnya adalah, budak, itu tidak

dimerdekakan hingga sang majikan berkehendak. Inilah pendapat Abu .

Yusuf dan Muhammad. Keinginan atau kemauan menunfut adanya

pilihan atau opsi, sehingga menimbulkan konsekuensi budak itu tidak

dimerdekakan sebelum ada pilihan dari sang majikan. Sama dengan

kasr.rs majikan png berkata, "Engkau merdeka kapan pun aku mau,"

sebab katd kaik memberikan makna gnng tidak diberi oleh kata mataa

dan aj6ntn,jadi, ketetapan hukumnya seperti ifu.

Abu Al Khaththab menyebutkan tentang masalah thalak, bahwa

jika seseomng berkata kepada isfuinya, "Engkau terthalak kapan pun

aku mau, bagaimanapun aku mau, dan dimanapun aku mau,r' maka

iskinya fidak dijatuhi thalak sampai dia mau. Masalah ini juga seperti itu.

PasaL Pengaitan pemerdekaan budak dengan

pelakmnaan sesuatu diklasifikasikan dalam tiga kategori,

1nitu:

Pertama, pengaitan pernerdeloan budak dengan kondisi atau

sifat mumi, seperti ucapan rnajikan "jika engkau mernbalnr tnng senilai

seribu dinar kepadaku rnaka engkau merdeka". Inilah sifat atau kondisi

lazim yrang tidak boleh dibatalkan, karena sang rnaiikan menghanrskan

dirinp melakukan hal itu sebagai bentuk sumbangsihnp, sehingga dia

tidak merniliki hal unfuk mernbatalkan akad tersebut. Kasusnya sama

dengan kasus orang 5nng berkata, "Jika engkau telah mernasuki rumah

ifu maka engkau merdeka.n

Jika majikan dan budak sepakat untuk membatalkan akad

tersebut, maka akad tersebut tetap fidak bisa dibatalkan. Jika majikan

membebaskannya dari tunfutan seribu dinar, maka budak ifu tidak

dimerdekakan dan tidak bisa m.mblatalkan syarat tersebut karena sang

majikan fidak Iag memiliki hak untuk tanggungannya yang
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membebaskan dirin5n. Ifulah bentuk pengaitan pemerdekaan budak

dengan syarat mumi.

Jika sang majikan meninggal dunia, maka sifat atau kondisi

tersebut batal, karena hak kepemilikannya hilang, sehingga

pemerdekaan budak itu fidak bita dilaksanakan dalam kepemilikan

orang lain. Jika hak kepemilikan majikan hilang lantaran transaksi jual-

beli atau hibah, maka sifat atau kondisi tersebut pun hilang.

Jika budak itu kembali menjadi milik majikannya, maka itu pun

kembali seperti yang telah kami jelaskan

Kapan pun sifat atau kondisi tersebut diternukan, maka budak

tersebut dimerdekakan, dan tidak perlu pembaruan sifat seperti thalak.

Sedangkan penghasilan budak yang diperolehnSn sebelum adanya qnrat

tersebut menjadi milik sang majikan, karena tidak ditemukan sebab yang

menghalangi penghasilannya menjadi milik maiikan,'f,** saja jumlah

yang diambil oleh majikan diluar hitungan seribu dinar yang harus

dibayar budak. Jika pernbayarcm budak itu lunas, maka budak itu

dimerdekakan, sedangkan sisa harta budak diberikan kepada majikan.

Jika gnng dikaitkan dengan pernerdekaan itu adalah budalt

wanita, kemudian budak wanita ifu melahirkan anak, maka anaknSp

Udak mengikuti stafus ibun5n menurut salah safu pendapat ulama

madzhab, sebab budak wanita itu adalah hambasahaya, sehingga sama

dengan kasus orang png berkata, "Jika aku telah mernasuki ntmah ifu,

maka engkau merdeka." Selain ifu, budak wanita tersebut tidak wajib

membayar nilai dirinya, karena ifu adalah pernerdekaan dari pihak

majikan yang dilakukan dengan kondisi tertenfu, sehingga sama dengan

kasus majikan yang memerdekakan budak wanitanya secara langsung.

Budak tadi tidak boleh dimerdekakan sampai dia membayar

seribu dinar secam utuh.
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Al Qadhi menyebutkan bahua pendapat asal kami adalah,

pemerdekaan 5nng dikaitkan dengan kondisi tertenfu ditemukan saat

ada sebagiann3n, seperti kasus omng png berkata, "Engkau merdeka

jika aku men5nntap roti gandum,n kernudian rnajikan itu menyantap

sebagian roti gandum tersebut. Namun hal ini dinilai tdak sah dari dua

sisi, pitu:

1. PernbaSnmn seribu dinar mempakan qprat pernerdekaan,

sedangkan qprat ketetapan hukum-hukum lfu
keberadaannp dianggap sempuma karena adanlp

ketetapan hukum-hukum tersebut dan dinafikan ketika tidak

ada, berdasarkan dalil sernua qTarat hukum.

Jika penrerdekaan tersebut dikaitlon dengan kondisi atau

qBrat Snng berbilang, malra bilangan itu menrpakan lriteria

dalam qprat. Kefika suatu hukum dikaitkan dengan qpmt

yang memiliki kriteria, rnaka ifu fidak sah selama tidak

diternukan adanln kondisi tersebut. Ini seperti kasus majikan

yang berkata kepada budaknSn, "Jika dru keluar telanjang

rnalo engkau merdeka,u kernudian rnajikan ifu keluar dalam

kondisi mengenakan pakaian, rnaka budak itu fidak

dimerdekakan. Jadi, begifu pula ketetapan hukum untuk

kondisi Fng Milang
K€fika ada lafazh Snng mengindikasikan rnakna keseluruhan,

rnalo dia dinilai tidak melanggar sumpah kefilo hanln

melalrukan sebagiannya. B€gifu pula iika dia bersumpah, aku

fidak akan melaksanakan satu shalat, maka dia dinilai fidak

melanggar sumpah hir,gga selesai melaksanakan apa yang

disebut dengan shalat. Jika dia bersumpah, 'Aku fidak akan

berpuasa,n maka dia dinilai tidak melanggar sumpahnya

hingga dia berpuasa sath hari. SeandainSn seomng suami

berkata kepada istin5n, "Jika kamu mengalami haid maka

Ifi.| - Al Mughni



4.

kamu terthalak," maka isti itu frdak diiafuhi thalak sampai

dia suci dari haid.

Al Qadhi merryebutkan p€rrnasalatnn ini dan yang sepadan

dengannyn

Penyebutan nilai seribr-Idi sini men$ndilesikgn bahwa sang

majikan ingin memerdekakan dengan kompensasi

membayar seribu dinar saara ufuh-

Kami tidak menerinra bahwa ini ketetapan

hukum asal ynng diklaimnlp, dan iika majikan berkata

kepada budaknya, "Engkau merdeka iik uk, menyantap roti

gandum," maka dia tidak dimerdekakan lantamn menyantap

separuh roti itu. Sebenamya iika rnaiilon bersumpah tidak

melakukan sesuafu, kenrudian dia metakukan sebagian,

maka dia dinilai telah melanggar srnpah menurut satu

riwayat dalam kondisi ada kernungkinan png dimaksud

orang itu adalah sebagtm.

l-afazh ifu mencakup rnalma tersebut seperti orang yang

bersumpah fidak akan shalat, narun kernudian dia mulai

melaksanakan shalat. Atau bersumpah frdak akan berpuasa,

narnun dia mulai berpuasa.

Objek syarat dalam Al Qlr'an dan hadits serta ketetapan

hukum ryariat menegaskan bahuaa yang disyaratkan

dianggap fidak sah tanpa adarrya slnrat, karena Nabi $
bersaMa,

^-ir ;;t llr vt ait v iC;

5.
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"kmngsiap mengatakan laa ilaaha illallaah, maka dia

masuk surga."M

Seandainya dia mengatakan sebagiannya secara ringkas,

maka dia hanya berhak menerima sanksi.

Nabi $ juga bersabda,

,i, ', l.o. , .o( .o ( o,il6P*8t,,€tA
-z

"Elamngsiap menghidupkan sebuahtanah mati (lahan tidw),

maka bnah ifu merladi miliknya."+s

Seandainya dia mulai menghidupkan tanah; maka itu tidak

menjadi miliknp.

Jika dia berkata, "Siapa saja yang berhasil mengenai lima

sasarern, maka dialah pemenangnya," kernudian lomba

dilakukan dan dia yang mengenai empat ssarern, maka dia

dinilai belum menjadi pernenang.

Begifu juga jika dia berkata, "Siapa saja lrang berhasil

mengembalikan heuranku !,ang hilang, maka dia akan

memperoleh uang," kerrudian heunn itu dicari lalu

ditemukan dan dikenrbalikan, maka dia fidak berhak

menerima apa-apa. Jadi, apalagi dengan omng yang

merqnlahi kaidah sl,rariat dan bahasa tanpa dilandasi dalil?

Riurapt yang berasal dari Irnam Ahmad tentang sumpah

berkenaan dengan orang lnng bersumpah fidak akan

melakukan sesuahr, n firun kemudian dia melakukan

sebagiannya, maka dia dinilai telah melanggar sumpah,

sebab sumpah yang diucapkan untuk fidak melakukan

sesuafu dirnaksudkan r.rnhrk melarang atau menghalangi,

I
ce fakluihp telah disebutkan (no.48/12731.
+s Tat<tui;np telah disebutkan (no. 7/505).
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sehingga menggantikan posisi lamngan. Sedangkan lamngan

unfuk melakukan sesuafu menunfut adanln ketidakbolehan

melakukan sebagian, berbeda dengan pengaitan lnng
dj+nratkan dengan qprat.

Kedua, sifat atau kondisi lang menggabungkan ganti rugi dan

sifat, sedangkan yang dominan adalah hukum'ganti rugi. Inilah

pemerdekaan secara mul<abbh lnng sah, pifu menyarnakan atau

menyejajarkan sifat mumi dalam pemerdekaan dengan keberadaannya,

dan bahwa budak itu Udak wajib mernbapr nilai diringa dan hak

perunlian jafuh ke tangan rnajikanqTa. Hal 5ang menyelisihinp adalah

bahwa kalau majikan mernbebaskannln dari harta tersebut, maka budak

ifu pun ditetapkan bebas dari tanggungan dan dimerdekakan, sebab

tanggungannya disibukkan, sehingga dia dinSntakan bebas dari

tanggungan tersebut dengan pern5ntaan sang rnajikan, seperti harta

atau nilai bamng yang diirral. Akad tersebut fidak n sak atau batal

lantaran sang majikan meninggal dunia atau budak mukatab dijual atau

pun dihibahkan

Oleh karena itu, prcesi ganti rugi waiib dilakukan, sehingga

sama dengan jual-beli. Penghasihn diperoleh budak tersebut sebelum

penrbayamn cicilan menjadi miliknya, sedangkan harta lebih png
berada di tangannya setelah pemba5ramn cicilan menjadi miliknSn,

sedangkan anak dari budak unnita mukatabah Snng dilahirkannya dalam

rnras kibbhdimerdekakan saat ibunya dim€rdekakan

Ketiga, sifat atau kondisi lnng mengandung ganti rugl,

sedangkan yang dominan di dalamnya adalah sifat atau kondisi tersebut.

inilah pemerdekaan secam lo'bbh yrang n$ak, seperti pemerdekaan

secara kibbah kepada oftmg y'ang tidak diketahui keberadaannya atau

dengan safu kali cicilan atau disertai dengan penghapusan satu sSnrat

kibbh, sehingga sifat atau kondisi tersebut dengan kitabh sama dalam
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hal budak ifu fidak dimerdekakan dengan pembayaran cicilan, karena itu

adalah pemerdekaan yang dilakukan dengan s5rarat tertentu, dan budak

itu pun tidak wajib membayar nitai dirinya. Selain itu, akad tersebut tidak

bisa dinilai batalatau rusak lantaran budak mukatabmengalami kegilaan

atau a/ hajr alaihi; sebab al hajr untuk perbudakan tidak menjadi

penghalang sahnya pemerdekaan budak secam kitabah, sehingga

terjadinya hal itu tidak membatalkannya, meskipun budak itu membayar

cicilannya saat masih gila, karena kondisi atau sifat tersebut masih ada.

Abu Bakar berpendapat bahwa budak tidak boleh dimerdekakan

dengan kondisi seperti itu. Hal yang membedakan keduanp adalah,

majikan memiliki hak unfuk membatalkannya dan mengangkatnya,

karena akad tersebut rusak, sedangkan sesuafu yang rusak disyariatkan

unfuk diangkat dan dihapus. Berbeda dengan pemerdekaan secam

kitabah yang sah, yang bisa dibatalkan lantamn majikan meninggal

dunia, atau grla, atau dilamng mengelola hartanya karena tidak

mumpuni, sebab itu adalah akad yang boleh dilakukan dari sisinya,

sehingga bisa dibatalkan dengan hal-hal tersebut, seperti kasus u/akalah

dan mudhambah.

' Imam Ahmad pemah mengemukakan pendapat bahwa jika dia

mengalami rasa was-was, maka dia bemda pada posisi mati- Ini juga

pendapat yang dikemukakan oleh Al Qadhi. Sementara Abu Bakar

berpendapat bahwa akad tersebut tidak bisa dibatalkan dengan apa pun,

karena itu merupakan akad pernerdekaan budak secara kitabah,

sehingga tidak bisa dibatalkan dengan hal-hal tersebut, seperti halnya

akad yang sah.

Perbedaannya dengan sifat atau kondisi mumi tersebut adalah

penghasilan budak sebelum pembayaran cicilan menjadi miliknya,

sedangkan harta lebih yang beradl di tangannya setelah pembayaran

cicilan menjadi milik budak dan anak budak wanita mukatabah yang
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hamil semasa proses kitabah yang sah mengikuti status ibunya (budak

mukatabah) menurut salah satu pendapat. Sedangkan pendapat lainnya

menyebutkan bahwa budak itu tdak berhak memperoleh penghasilan

yang didapatkannya dan anak budak mukatabah pun tidak bisa

mengikuti status ibunya, karena ryrnerdekaan tersebut terjadi dengan

kondisi tertentu, bukan karena pemerdekaan secam kitabah.

Adapun pemerdekaan secara kiafuh yang dilakukan dengan

barang haram, seperti khamer dan babi, maka menurut Al Qadhi, "ltu

adalah akar pemerdekaan budak secam kibbah png rusak atau tidak

sah; dan ketetapan hukumnya seperti ketetapan hukum 1nng telah kami

kemukakan, sedangkan budak ifu dimerdekakan setelah melakukan

pembayamn cicilan.n

Abu Bakar berpendapat bahwa budak itu fidak dimerdekakan
.karena 

pembayaran cicilan. Ini juga pendapat gnng zhahir dari Imam

Ahmad dalam riwayat Al Maimuni, yang jika seorang majikan

melakukan pemerdekaan budaknSn secam kiabah'namun akadnya itu

msak, kerrrudian budak ifu membayar cicilannya kepada sang majikan,

maka budak ifu tetap dimerde}akan selama pemerdekaan secara kitabh
itu fidak dengan barang hamm.

Jika majikan mengaitkan pemerdekaan budak dengan cara

budak membayamya dengan barang hamm, maka budak ifu tetap

dimerdekakan. Seperti halqn kasurs rnajikan yang mengaitkan

pernerdekaan budaknya dengan pencurian dan menenggak minuman

keras atau khamer. Jika sang rnajikan berkata, "Aku memerdekakan

dirimu secara kitabah dqgan cara menenggak khamer," maka budak ifu

tidak dimerdekakan setelah melakukan hal ifu, seperti pendapat ynng

dikemukakan oleh Abu Bakar.
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Pas:aL Jika seorang maiikan berkata kepada

budakqTa, 'Engkau merdeka, dan ahs dirimu seribu dinar-"

Dalam kasus terseb4 budak itu dimerdel<akan dan dia tidak

berkamjiban mernbayar apa-aPa, karena rnajikan mernerdekakan

budakryn tanpa ada q;amt dan meniadikanry;a sebagai kompensasi

yang tidak diterirnaryn, kernudian budak itu dimerd€kakan dan dia tidak

berkamjiban merrrbalnr seribu dinar-

Begitu puh pendapat Spng dikernukakan oleh ularna mutakhiin

madzhab lorni-

Menurut nukilan Ja'far bin Muharnrnad, dia berkata: Aku

menderrgar Abu Abdullah ditanga, "Jika majikan berkata kepada

budakngra, 'Engkau merdeka dan atas dirimu seribu dirham'?" Dia

menjawab, 'Elaik' Dia dihnya hgi, 'Jika budak itu tidak terima?" Dia

menjaurab, "Budak ifu tidak dimerdekakan, dan majikan mengatakan itu

kepada budaknp dengan keterrtuan budak ifu mernbayar seribu dirham

kepadanya. Jika budak itu fidak kuniuns memba5ramya maka dia tidak

boleh dimerdekakan."

' Pertama, Jika sang rnajikan berkata, 'Engkau merdeka atas

seribu," -gkl begitu pula pendapatrya dalam salah safu riwayat, karena

l<ata alaa bukan adarnt atau pun bdal, sehingga sama

dengan kalimat vn alail<a alf(abs dirimu seribu dirham).

Kedua, Jika budak ifu menerima, -gku dia dimerdekakan dan

harus mernbayar seribu dfotar. Jilta budak itu tidak menednul, maka dia

Udak dimerdekakan. Ini pendapat Imam Malik, Aqfsyafi'i, dan Abu

Hanifah. Maiikan mernerddokan budak itu dengan kompensasi

tertentu, sehingga budak ifu tidak boleh dimerdekakan tanpa ada

penerimaannln- Hal ini sarna dengan kasus majikan yang berkata

kepada budaknya, "Engkau merddo dengan seribu dinar," dan riwayat
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ini lebih shahih, kareea l<aa alaa digunakan trnhrk menentukan syarat

dan kompensasi atau ganti rugi.

Allah I berfirrrnn,

a29 \, v-G ; {F e,$t Ji ui' :i' Ju'
@ \1:j,

$Musa berkab kepadania, fulehlah aku mangikutimu agar

mgkau mengajarkan kepdaku (itmu yans bqar) 5nng telah diaiarl<an

kepadamu'?'(Qs.Al lGhfi [18]: 66)

Allah juga dB berfirman,

"Maka botehkah lami mqnfu5nryu imbalan agar engkau
'menbuatkan 

dinding patghalary anbm kami dan merekaT' (Qs. Al

Kahfi [18]: 94)

Seandainya seseomng berkata dalam pernikahan, 'Aku

menikahkan kamu dengan puhiku fulanah dengan mahar lima ratus

dirham," kernudian yang lain menjawab, "Aku men€trimanya," maka

pernikahan tersebut dianggap sah dan mahar harus dibayar'

Ulama fikih berpendapat bahwa jika seseomng menikahinya

dengan mernberikan seribu dinar kepada calon isbi dan seribu dinar

lainngn untuk agnhnya, mal{a itu pun boleh dihkukan. 
.

Namun jika sang majikan berkata kepada budaknya, "Aku

mernerdekakan dirimu dengan ketenfuan engkau melayaniku selama

fu'F"6 Sit\-r?e;il l:+ J;3
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safu tahun,' lalu budak ifu menerima ketentuan.terpebut, maka ada dua

riwayat dalam masalah ini seperti sebelumnya

Ada yang berpendapat, "Jika budak ifu tidak menerimanya,

maka dia tidak dimerdekakan menurut satu riwayat." Berdasarkan hal

fni, jika budak ifu menerima ketentuan yang disebutkan, maka saat itu
juga dia dimerdekakan dan berke'ruajiban melayani majikan selama satu

tahun. Jika sang majikan meninggal dunia sebelum genap satu tahun

pelayanannya, maka dia kembali menjadi budak dengan nilai pelayanan

yang tersisa

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat, 'Nilai budak ifu gugur

dengan pelayanan selarna safu tahun, kemudian dibayar dengan cara

mencicil sebanyak yang telah diselesaikan dan dikembalikan sisa nilainya

kepadanya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: pemerdekaan ifu adalah

akad atau kontmk yang diikuti dergan faakhatau rusak."

Jika pelunasan kompensasi fidak bisa dilalsanakan karena safu

kendala, maka nilai budak itu kembali, seperti kasus khulu'dalam
pemikahan dan shulh atau perdamaian dalam kasus pembunuhan

secam berencana.

Jika sang majikan berkata kepada budaknya, "Engkau.merdeka

dengan ketenfuan engkau memberikan seribu dinar kepadaku," maka

menurut pendapat yang shahih, budak itu fidak dimerdekakan hingga

dia menerimanya. Jika budak menerima ketenfuan tersebut, maka dia

boleh dimerdekakan dan berkewajiban membayar seribu dinar.

Jika sang majikan berkata kepada budaknya, "Engkau merdeka

dengan seribu dinar," rnaka buda! ifu tdak dimerdekakan hingga dia
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menerima ketentuan tersebut, dan jika dia meneriman5n maka dia

berkanajiban mernbaym seribu dinar tersebut-

PasaL Jika maiikan mengaitkan pemerdekaan budak

wanitanya dengan kondisi tertentu, sedangkan budak wanita

itu sedang tra rfl
Dalam kasus tersebut, anaknya mengikuti status ibunSn, karena

dia menrpakan bagian anggota tubuh budak uranita tersebut. Jika budak

wanita ifu melahirkan anaknp sebelum adanya ketenfuan kondisi

tersebut, kernudian kondisi ifu ditemukan, maka dia dimerdekakan

karena anak ifu ikut dalam kondisi tersebut, sehingga sama dengan

kasus kondisi png ditentukan dalam akad pemerdekaan budak, dan

sama dengan kasus bayr yans rnasih bemda dalam mhim budak wanita.

Jika budak u/anita ifu hamil saat pengaitan tersebut, kemudian

kondisi tereebut diternukan saat sedang hamil, maka budak wanita ifu

dan bayinlp dimerdekakan, kmena pernerdekaan ifu ditetapkan dengan

kondisi tertenfu, yaifu hamil, sehingga anaknya mengikuti status ibunya.

Jika budak wanita itu hamil setelah pengaitan itu dan melahirkan

bayinya sebdum adanlp ketentuan kondisi tersebut, setelah ifu baru

ditemukan adanln kondisi itu, maka anak tersebut tidak ikut

dimerdekakan, karena siht atau kondisi ifu tdak ada kaitanngra dengan

bayi ihr, baik saat mengitlonrrya rnaupun saat pernerdekaan.

Ada juga pendapat ularna madzhab lainn5n, bahwa anaknya itu

dimerdef<al<an dengan ibunln, berdasarkan q$ns terhadap anak budak

wdnita Fng dimerdeloton secara bdbir.

Jika sifat atau kondisi itu batal dengan adanln transaksi jual-beli

atau kernatian rnajikan, maka anak tersebut fidak dimerdekakan, karena

dia hanp boleh dijual dalam pernerdekaan, bukan dalam sifat atau

kondisi tertenfu.
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L964- Masalah: Abu Al Qasim berkata, 'Jika ummul

walad yang dulung;a beragama Nasrani memeluk keyakinan

Islam, maka majikann5Ta fidak boleh menyetubuhinln,
menikmati fubuhn5ra, dan dia dipaksa untuk memberi nafkah

kepada ummul walad tersebut. Jika sang maiikan memeluk

keyakinan Islam, maka ummul walad itu menjadi halal

bagrnf. jika majikan itu meninggal dunia, maka ummul

w,ad;T,*liftr; 
dijerasr*n pada bab: pemerdekaan

ummul walad, karena dipandang lebih cocok dan sesuai.

1965. Masalah: Abu Al Qasim berkata, 'Jika sang

majikan berkata kepada budak unnitaqn, 'Anak pertama

lrang kamu lahirkan merdeka', kemudian budak uranita ifu
melahirkan dua otiang anak, matta keduanp diundi bila

memang penenfuan anak lrang lebih dahulu lahir menemui

kendala. Anak lnng keluar sebagai pemen.rng undian lalu

dimerdekakan-"

Kondisinla seperti itu karena salah satunya berhak

dimerdekakan dan belum diketahui secam pasti, sehingga harus

dikeluarkan leurat undian. Hal ini seperti kasus majikan yang berkata

kepada budaknln, "Sahh seorcrng dari kalian merdeka."

Penjelasan tentang masalah ini telah dikernukakan sebelumnp.

Jika diketahui bayi mana 5nng lebih dahulu keluar dari rahim ibunya,

maka dialah yang berhak dimerdel<akan. Ini pendapat Imam Malik, Ats-

Tsauri, Abu Haryim, Asy$nfi'i, dan lbnu Al Mundzir. Sedangkan Al

Hasan, AqrSya'bi, dan Qatadah berperrdapat bahwa jika budak wanita

ifu melahirkan dua orang anak, t""tl" merdeka.

1
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Dalil kami dalam masalah ini adalah: anak yang dimerdekakan

adalah anak png pertama kali keluar dari rahim ibunln. Anak yang lahir

lebih dahulu adalah anak pertarna sehingga pelnerdekaan diberikan

kepadanya secam khusus. Hal ini sep€rti lGsus budak wanita yang

melahirkan dtra orang anak. I

Pasa} Jika anak !,ang pertama lahir meninggal dunia,

dan kedua hidup, mal<a anak lpng masih hidup yang berhak

dimerdekakan

Pendapat ini juga aif."rr,rf.f,* oleh Abu Hanifah-

Sernentara ifu, Abu Ytrsuf, Muhammad, dan Asy-Syafi'i

berpendapat bahwa tidak ada satu pun dari kdua anak tersebut yang

dimerdekakan. Inilah pendapat yang shahih, karena syamt pemerdekaan

budak hanya diternukan dalam pihak yang meninggal dunia, dan dia

fidak berada pada posisi dimerddolon, sehingga sumpah ifu lepas.

Alasan kami mengatakan bahwa q,rarat pernerdekaan hanya

diternukan pada pihak yang meninggal dunia adahh karena dia adalah

anak pertarna 1nng dilahirkan, berdasarkan dalil bahwa jika sang

majikan berkata kepada budak wanitan5ra, 'Jika kamu melahirkan

seorang anak lah-laki maka kamu merdeka,n kemnudian budak wanita ifu

melahirkan anak lal+'lah hlu meninggal dunia, rnaka budak wanita itu

dm€rddolon

Alasan pendapat p€rtarna adalah: Pernerdekaan ifu sangat tidak

mungkin dilal$lon pada orang png telah meninggal dunia, kemudian

sumpah itu berkaitan dengan orang png nrasih hidup. Hal ini sama

dengan kasus rnajikan yang berkata, "Jika aku mernukul si fulan maka

budakku merdeka,n kemudian rnajikan ifu mernukul omng yang masih

hidup, maka dia dimerdekal{an. Jika rnaiikan ifu memukulnya dalam

kondisi meninggal, rnaka budak itu fidak dimerdekakan. Selain itu,
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biasanya yang dimaksudkan oleh majikan adalah akad sumpahn5a

terhadap seorang anak laki-luki yang sah dimerdekakan, dan anak
tersebut masih hidup, sehingga kondisi hidup menjadi syarat. Seakan-

akan sang majikan berkata, "Anak pertama yang kamu lahirkan dalam

keadaan hidup maka dia merdeka."

Pasal: Jika sang majikan berkata kepada budak
wanitanya, "Setiap anak yang kamu lahirkan merdeka.,,

Dalam kasus tersebut, sernua anak yang dilahirkan oleh budak

wanita ifu dimerdekakan menurut pendapat jumhur ulama, seperti Imam
Malik, As5rSyafi'i, Al Auza'i, Al-laits, dan Ats-Tsauri.

Ibnu Al Mundzir berkata, 'Aku tidak menemukan ada urama yrang

berbeda pendapat dalam masalah ini."

Jika majikan ifu menjual budak wanitanya, kemudian budak itu
melahirkan m*, maka anakn5ra tidak dimerdekakan karena budak

wanita itu melahirkannya setelah hak kepemilikan majikan hilang.

PasaL Jika si.rng majikan berkata, 'Anak pertama
!/ang aku miliki akan dimerdekakan."

Dalam kasus tersebut, ini menjadi dasar atau pijakan dalam
pemerdekaan budak sebdum kepernilikan. Dalam masalah ini ada dub
riwa5rat.

Jika kita katakan bahwa pemerdekaan anak pertama yang

dimiliki majikan itu sah, muka kefika majikan itu memiliki dua orang
anak, salah safunya dimerdekakan dengan cara diundi, merlun,d- qi5as

pendapat Imam Ahmad.

Dikarenakan Imam Ahmah dahm satu riwayat menyatakan

bahua jika sang majikan berkata, "Anak pertama yang muncur dari
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budakku maka dia merde&a," kemudian yang hhir dr.ra orang anak atau

banpk, rnaka mereka sernu.l diundi, lalu yang k€luar sebagai pemenang

undian dimerdel<akan.

Kemungkinan hinnla adalah, semua anak tersebut

dimerdekakan, karena stats lebihtdahulu ditenrukan pada kedua anak

tersebut, sehingga kernadel<aan ada @a kedrnnp. Sarna dengan

kasus orang Snng b€rlata dalam alms p€slsrfiaan, "Siapa yang ikut

dalam perlombaan maka dia mernperoleh sepulrfi dinar," kernudian ada

dua orang ikut berlomba, maka keduanya sdrrla€drna meririliki hak

dalam sepuluh dinar tersebut

An-Nakha'i berpendapat bahwa s&rpa sajn dari kedua anak

tersebut boleh dimerdelolon.

Sernentara ifu, Abu Hanihh berpendapat, 'Tidak ada safu pun

dari kedua anak tersebut yang dimerdekakan, karena stafus lebih dahulu

lahir tidak ada pada keduanya. Selain ihr, rnasing-masing dari kedua

anak ifu sarna, sementara st/arat prioritas adalah yang lebih dahulu.u

Dalil kami dahrn rnasalah hi adalatr: kedua anak itu fidak

didahului oleh anak yarg hin, sehingga keduarryn dianggap menduduki

posisi pertarffr, seperti safu orang. &lain itq q,rarat menjadi yang

p€rtarna adalah tidak ada lug !,u"S lain setdah ifu, berdasarkan dalil

bahrrn jika sang rnajikan merniliki s€omrg anak, rnaka dia tidak lagi

merniliki apa-apa irctelah itu. JilG siht atau kondisi tersebut ditemukan

pada kedu anak ihr, rnalo keduar4p bol€h dimerdekakan atau salah

safunya dimerdelokan. Undian digrrnalon sebagai samna unfuk

mernbanfu proses penentnn, s€p€rti yang liami jelaskan tadi. Bq;itu

pula dengan hukum Xl<a rnaiikan berkata kepada budak

wanitanln, "Anak pertarna Spng kamu lahirlon akan dimerdekaton,n

kernudian budak uanita ifu melahi*an drn omng anak dan keluar

berbarengan, maka kaeapan pun sann unfuk keduanya.
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Pasal: Jika majikan berkata, 'Budak terakhir lnng aku
miliki akan dimerdekakan," kemudian majikan ifu memiliki
seor.rng budak

Dalam kasus tersebut, safu orang pun dari budak-budaknya tidak

dimerdekakan sampai majikan ifu meninggal dunia, karena dia masih

hidup. Ini mengandung kernungkinan bahwa majikan ifu memiliki

seomng budak yang terakhir. Jika majikan meninggal dunia, maka

budak yang temkhir itu dimerdekakan.

Jelaslah bahwa kemerdekaan budak wanita kefika masih dimiliki

oleh majikan menyebabkan penghasilannya menjadi miliknln, dan jika

budak wanita itu memiliki anak-anak maka anak-anaknya merdeka sejak

dia melahirkan mereka, karena mereka adalah anak dari wanita yang

merdeka. Jika majikan menggauli budak wanita ifu, maka majikan harus

mernba5nr mahar, karena majikan menyefubuhi wanita yang telah

merdeka dan asing. Majikan fidak halal lagi menggauli budak wanita itu

sejak memilikinya hingga dia memiliki budak yang lain setelah itu, sebab

selama majikan belum memiliki budak lainnya setelah budak wanita ifu,

maka budak wanita itu adalah akhir dalam kondisi tersebut. Hak

kepemilikan itu hanya bisa dihapus dengan memiliki budak lainnya,

sehingga dia haram menggaulinya. Jika majikan memliki dua omng

budak wanita sekaligus, kemudian sang majikan meninggal dunia, maka

ketetapan hukum memerdekakan kedua budak wanita ifu seperti

ketetapan hukum majikan yang memiliki dua orang budak dalam

masalah sebelumnya

L966- Masalah: Abu Al Qasim berkata, 'Jika seor.rng

budak berkata kepada seseorang, 'Belilah aku 'dari
majikanku dengan uang ini $u merdekakanlah diriku', lalu
pria ifu melakukannya, maka budak ifu menjadi merdeka,
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sedangkan pria yang membeli tadi membalnr uang kepada

pihak penjual seperti yang dibelinln, dan hak perwaliannya

jatuh kepada pihak yang membeli budak itu- Kecuali sang

budak berkata, 'Juallah aku dengan harta ini', maka

pembelian dan pemerdelmln tersebut batal, sedangkan

majikan budak itu mengambil hartanSn-"

Maksudnya, iika budak telah membayar kepada orang lain

sejumlah uang, dan budak itu berkata, "Belilah diriku dari majikanku

dengan uang ini, kemudian merdekakanlah aku,u lalu orang ifu

melakukan permintaan sang budak tersebut, maka orang itu tidak bisa

lepas dari mcjmbeli budak itu dengan uang atau dalam tanggungannya,

kemudian uang ifu dibayar secarEr funai. Jika orang ifu membeli budak

itu dalam tanggungan dan jaminannya, kemudian dia

memerdekakannya, maka pernbelian ifu sah dan pemerdekaan seperti

itu pun boleh, karena kepernilikannya terjadi dengan membeli lalu

pemerdekaan dilaksanakan. Bagi pihak pembeli harus membayar harta

yang ditetapkan, karena harga tersebut harus baginln dalam transaksi

jual-beli, sedangkan uang yang dibayar kepada sang majikan menjadi

miliknya tanpa menghitungnya bagian dari harga.

Jadi, harga itu tetap menjadi kewaiibannya yang harus

diselesaikan, sedangkan pemerdekaan dari harta budak ifu dan hak

perualian rnenjadi miliknya. Berdasarkan hal ini Imam AsSrSyafi'i dan

hnu Al Mundzir berpendapat.

' Namun jika orang itu mernbeli budak tersebut dengan uang

tersebut, maka pembelian tersebut batal atau tidak sah, sedangkan

pemerdekaan tidak bisa dilakukan, sebab dia membeli sesuafu dengan

uang orang lain tanpa izinnya, sehingga pembelian tersebut dinilai tidak

sah dan pemerdekaan pun tidak terjadi.
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Ifu karena dia memerdekakan budak orang lain tanpa izin
pemiliknya, dan majikan sendiri telah mengambil hartanya, karena uang

yang ada di tangan budak tersebut ditetapkan sebagai milik majikannya.

Berdasarkan riwaynt yang menyatakan bahwa uang tidak bisa

ditenfukan dengan sesuafu yang spesifik dalam masalah akad, maka jual-

beli dan pemerdekaan tersebut dinilai sfr, sedangkan ketetapan

hukumnya seperti ketetapan hukum orang yang membeli budak yang

berada dalam tanggungannya. Pendapat seperti ini juga dikemukakan

oleh An-Nakha'i dan Ishaq, karena keduanya berpendapat bahwa
pembelian dan pemerdekaan budak adatah dua transaksi yang boleh

dilakukan.

Al Hasan berpendapat bahwa jual-beli dan pemerdekap seperti

itu batil atau tidak sah.

Sedangkan AsySya'bi berpendapat bahwa bansalsi seperti ifu
tidak boleh dilakukan dan harus dihalangi pelaksanaannya.

Kami pun telah memaparkan apa saja yang perlu dibedakan,

yang di dalamnya mengandung sikap moderat antara pendapat kedua

madzhab tersebut, dan itulah yang lebih utama.

Pasal: Jika seorang budak dimiliki oleh dua orang
majikan l7ang bermitra, kemudian budak ifu memberikan
uang sebesar lima puluh dinar kepada salah safu majikann3n
dengan ketenfuan dia memerdekakan bagran yang
dimilikinya dari budak itu, kemudian majikan itu
memerdekakan bagiannya dari budak ifu, maka budak ifu
dimerdekakan dan dialihkan kepada sisa lainnya

Jika majikan itu dalam kgndisi lapang secara finansial dan

mitranya mengembalikan separuh dari lima puluh dinar tersebut, dan
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separuh nilai budak tersebut. sebab, apa yang ada di tangan budak

tersebut merupakan harta milik kedua majikan tersebut dan tidak bisa

dipisahkan dari keduanya kecuali jika bagian pihak lrang mernerdekakan

dibayar dalam pemerdekaan, jika kompensasinya dianggap befiak

diberikan ketika pernerdekaan tidil< bisa dilakukan pada bamngnya.

Uang tersebut diistilahkan dengan lima puluh kemudian diserahkan

kepada orangnya.

Jika pemerdekaan bisa terjadi pada bamngnga, maka dia wajib

mengembalikan budak itu dengan nilai 1nng dimerdekakannya, dengan

kompensasi yang berhak diserahkan, dan pemerdekaan itu'dialihkan

kepada separuh bagian milik mibanp, lalu dia mengernbalikan nilainln

sehingga hak perwalian menladi milik pihak 5nng memerd€kakan.

PamL Jika salah satu pihak -.irt-r, yang bermiha
menyerahkan pemerdekaan bagian miliknya, kemudian

berkata, "Bagianku merdeka,"

Dalam ltas ps tersebut, budak ihr dimerdelokan dan dialitrkan

kepada bagian mitran5a. FIak pmmlian pun menjadi miliknya.

Jika bagian pihak png menrberi kuasa dimerdekakan, malta

budak itu dimerdekakan dan dialihkan kepada bagiann5n, sedangkan

hak perunlian menfrrdi milik pihak Snng memberi kuasa.itu. Jika

se,partrh budak itu dimerdekakan, sernentara dia belum meniatkan

sesuafu, rnaka ada kennmgkinan ifu dialihkan kepada bagiannya, karena

findakan tersebut mernerlukan adanSn niat. Baglan mihanya

mernbufuhkan adan5ra niat, sernentara dia sendiri belum berniat. Bisa

juga ihl dialihlon kepada bagan miban5a, karena dia llang

mernerintahkan unfuk mernerdekakan budak, sehingga didihlon kepada

isi perintahnln. Atau bisa juga dialihlon kepada keduanya, karena

keduanya sarrn atau sejalar. Siapa pun dari keduanla maka l<ami
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pufuskan pemerdekaan untuknya dalam jaminan bagian mitranya. Bisa

juga tidak ada jaminan, karena jika pihak yang diberikan kuasa

memerdekakan bagiannya, lalu dialihkan kepada bagian mitranya, maka

tidak bisa dijamin, sebab dia diberi izin untuk melakukan pemerdekaan,

sementara dia telah memerdekakan bagian dengan pengalihan (saraghl,

seperti kasus orang yang membeli izin kepada orang lain dalam kasus

menghilangkan sesuafu, Vang dia tidak menjaminnya, meskipun dia

menghilangkannya dengan pengalihan (sanghl.

Jika dia memberikan bagian mitranya, maka mitranya tidak

wajib memberikan jaminan, karena dia melakukannya secara langsung

lantaran adanya kehilangan, sehingga dia tidak wajib memberikan

jaminan sesuafu yang telah hilang. Ini seperti kasus orang yang berkata

kepada orang lain, "Merdekakanlah budakmu," kemudian orang itu

memerdekakan budak tersebut.

Bab Budak Mudabbar

Kata mudabbar dibentuk dari kata tadbir yang artinya

mengaitkan atau menetapkan batas waktu pemerdekaan budak yang

dimiliki dengan kematian sang majikan.

Dalam bahasa Arab kalimat daabam ar'raiut ytdaabiru

mudaabantan arfinya adalah pria ifu meninggal dunia.

Oleh karena itu, pemerdekaan budak yang dilakukan setelah

sang majikan meninggal dunia diistilahkan dengan tadbir sebab sang

majikan memerdekakan budak yang dimilikinya setelah ajal

menjempufurya. t
Dasar hukum bdbiradalah Sunnah dan ijma.
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1. Sunnah

Diriwaptkan dari Jabir, bahua suahr ketika seotang pria ingin

memerdekakan budaknya setelah dia meninggal, lalu dia

mengemukakan keperluannlp, rnaka Rasulullah $ be,rsaMa, "Siap

gng akan mernbelinSa &nku? I(trnudian dia menjualnSn dari Nu'aim

bin AMullah dengan harga delapan rafus dirham, lalu dia menyerahlon

budak itu kepadanya. Setelah itu dia berkata, "Engkau lebih butuh

darinya." tiR. Muttakq'Alaifil\o

2.ljt:a
Menurut ijma ularna, hnu Al Mundzir b€rkata, "lJlama Snng aku

hafal sepakat atau menetapkan secara konsensus bahwa majikan yang

mengafur pemerdekaan budak pria atau budak wanitanSn merdeka

setelah dia meninggal dunia, dan tidak menarik niatnSra itu hingga dia

menemui ajal. Budak mudabbr mengehnrkan sepertiga 'hartanya

setelah melunasi utang-utang, iika mernang sang majikan memiliki

utang, dan memenuhi pesan wasiat jika mernang sang majikan

menitipkan wasiat. Kefilta itu sang rnajikan telah berusia baligh dan

boleh berfindak sendiri, rnaka k€filo itu hak kernerdekaan dari

perbudakan menpdi milik sang h.dak."

tg67 - Masalah: Abu Al Qasim berkata, 'Jika sang

majikan berkata kepada budakn5Ta (pria dan uranita), 'Kamu

adahh budak mrdabbr'. Atau, 'Sungguh, aku telah
menjadilranmu sebagai hdak mudabbr'. Atau, 'Kamu

46 HR. Al Bukhari dalan. Shalrih Al fuIlnri(perrrbri}nsrln: Jrnl beli, 4/2141;
Mnslim dahm Shahih Mushn (pernbahasan:7akat,2/l4l/6921; Abu Daud dalam
Sunan Abu Daud (pembahasan: Memerdekakan h.dak, 4/39551; dan Ahmad
dalrrm Musnad,ttfunad(3/305, 308, dan 319).
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merdeka setelah aku meninggal dunia', maka budak tersebut
menjadi budak mudabbar.'

Maksudnya, jika sang majikan mengaitkan pemyataan

pemerdekaan budaknya secara jelas dengan kematiannya, seperti

berkata, "pngkau bebas atau merdeka atau dimerdekakan setelah aku

meninggaldunia," maka budak tersebut menjadi budak mudabbar, tanpa

ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Jika sang majikan berkata, "Engkau adalah budak mudabbaf'
atau "aku telah menjadikanmu budak mudabbr,', maka budak tersebut

menjadi budak mudabbar berdasarkan pemyataan majikan tersebut

tanpa perlu adanya niat. Ini adalah nash dari Imam Asy-Syafi'i.

Sebagian ulama madzhab AqrSyafi'i berpendapat, "Ada
pendapat lain dalam masalah ini, bahwa sang majikan sebenamya tidak
mengungkapkan pernyataan bdba secara jelas, dan ifu perlu diniatkan,
karena keduanya adalah ungkapan yang jamng digunakan, sehingga

diperlukan adanSa niat, seperti halnya bahasa kinalah.

Dalilkami dalam masalah ini adalah: keduanya adalah ulskapan
yang dibuat untuk keperluan akad ini, sehingga tidak membufuhkan niat,
seperti halnya hansaksi jual-beli. Berbeda dengan kinawh karena

ungkapan tersebut tidak dibuat untuk akad ini, dan ada hal lain yang ikut
bersamanya, sehingga diperlukan niat unfuk menenfukan secara spesifik

dan menguatkan salah safu kemungkinan.

Pasal: Budak mudabbar dimerdekakan setelah
majikannya meninggal dunia dari sepertiga harta
peninggalan maiikan

Budak mudabbr dimerdek3kan setelah majikannya meninggal

dunia dari sepertiga harta peninggalan majikan.
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Ini pendapat rnaSnritas ularna.

Pendapat ini prm dfripatptran dari Ali, Ibnu Urnar,47 Syuraih,

Ibnu Sirin, Al Flasan, Sa'il| bin Al Musalryib, Urnar bin AMul Aziz,

Makhul, Az-7ilrrt, Qatadah, flanrnad, tt'Ialik' ularna Madinah, Ats-

Tsauri, ularna lrak, Aqrqpfi'i, I&t4, Abu Tsarr, dan ulama yang

mengedepankan logika"

Sernentam ifu, mernrnrt lbnu Mas'uds, Masnrk, Mujahid, An-

Nakha'i, dan Sa'id bin Jubair, I&dak m.futfur dimerdekakan dari

harta pokok, karena ihr adahh tindalon mernerdekakan budak,

sehingga diambil dari harta pokolq seperti halnya menrerdekakan budak

saat masih sehat, dan mcrnerdekalon unmu uralad-

Dalil karni dalam rnamlah ini adalah: sang rrnjikan sebenam5n

ingin melalnrkan derna setelah dia meninggal dunia dari sepertiga harta

5nng dimilikin!,a. IGst s ini befteda dengan lostrs pernerdekaan saat

masih sehat, karena sang rnajikan frCak mengaitkan hak selain budak

fng dimerdekakan, sehhgga serua dilaldran, sep€rti halnya hibah.

Dalam s€buah nutdtan Harftal !EI{I kasal dari Imam Ahmad

menlpbufikan bahwa brdak mfubbr dimerde&akan dari harta pokok

rnajikan SBng mafnggal dunia, dan fidak ada arnalan baginlra.

Abu Bakar b€rp€ndapat batun ini adalah pendapat lama png

telah ditarik oleh lrnam Ahrnad dan b€lafih keeada pendapat ynng

dinuhl olchprnaah.

Pasal: Pemerrdekaan hdak rm&di satu dengan saht
dat dbir

a7 Disehrtkan oleh Al Baihad dahm Suw, Al kiMOOl3l4).
'18 Hadits ini diriwaptkan d€h Sa'il bin tltanshr dahm gtnan &'id bin

Man*ur ll/132/2641 dengan redak{'barangsiapa mergumprftan harta".
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Jika pemerdekaan budak menjadi safu dengan sakit dan tadbir,

maka pemerdekaan tersebut yang didahulukan, karena itu yang muncul

terlebih dahulu. \

Namun jika tadbir dan wasiat menjadi safu dengan

pemerdekaan, maka keduanyn disamakan, karena keduan5n adalah

pemerdekaan setelah sang majikan meninggal dunia. Ada kemungkinan

juga bahwa bdbir yang didahulukan, karena hak kebebasan jatuh pada

saat sang majikan meninggal dunia, sedangkan wasiat terganfung pada

pemerdekaan setelah ifu .

Pasal: Tadbir boleh ditakukan secara muthlaq dan

muqaytmd

Tadbirbleh dilakukan secara muthlaq dan muqa54ad.

1. Tadbir muthlaq adalah mengaitkan pernerdekaan budak

dengan kematian tanpa ada syarat lainnya. Contohnya

adalah kalimat "engkau bebas setelah aku meninggal dunia".

2. Tadbir muqayad. Ada dua jenis, pitu:
Perbma, khash, seperti pemSrataan sang majikan, "jika aku

meninggal lantaran sakitku ini atau perjalananku ini, atau di

negeriku ini, atau pada tahun ini, maka kamu merdeka".

Pernlntaan seperti ini dibolehkan berdasarkan pemyataan

yang diungkapkannya, bahwa jika dia meninggal dunia

seperti kondisi yang dijelaskan tadi, maka sang budak

merdeka, dan jika 6dak rnaka sang budak tidak dibebaskan.

Muhanna berkata, "Aku pemah bertanya kepada Imam

Ahmad tentang orcmg yang berkata kepada budaknya,

'Kamu bebas mudabbar pada hari ini', maka Imam Ahmad

menjawab, 'Budak ters6but menjadi budak mddabbar pada

hari itu juga. Jika sang majikan meninggal dunia pada hari
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itu juga, maka budak ifu bebas'. MaksudnSra jika majikannya

memang meninggal dunia."

Kdua, tadbir dikaitkan dengan silat atau kondisi tertentu,

seperti pem5ptaan sang majikan, "Jika aku masuk ke rumah

atau jika Zaid datang ahu jika Allah menyenrbuhkin sakitku

hi, maka kamu bebas secaftr mudabbr atau engkau

merdeka setelah aku meninggal dunia-' Ini tidak membuat

sang budak menjadi budak mudabbar dalam satu kondisi,

karena sang majikan mengaitkan proses tadbir dengan

sebuah syamt. Jika sgnrat itu ada, maka budak tersebut

menjadi budak mudabbar dan dimerdekakan k€fika

majikann5ra meninggal dunia. Namun jika tdak ditemukan,

syarat tersebut tetap diternukan walaupun dia telah

meninggal dunia, maka sang budak tidak dimerdekakan. Itu

karena pemuthlaqkan sSnmt selama sang majikan masih

hidup menimbulkan konsekuensi qpmt tersebut harus ada

selarna dia nnsih hidup. Ini berdasarkan argumen katu iika

sang maiikan mengaitkan sebuah pemerdekaan yang

dilakmnakan kepada sang budak. Kemudian sang majikan

berkata, 'Jika aku masuk ke rumah ifu, maka kamu

merdeka". Kernudian sang majikan mernasuki rumah

tersebut setelah dia meninggal dunia, rnalo budak itu fidak

dimerdekakan.

Begifu juga dalam kasr.rs rnajikan yang berkata kepada

wakilnlp, "Juallah budakku,n kemudian pihak yang

memberikan hak kuasa itu meninggal dunia sebelum. budak

itu dijual, mal<a hak kuasa ifu batal. Selain itu, karena budak

adalah budak 5,ang pernerdekaannln dikaitkan dengan

kernatian sang rnajikan. Sementara ini teriadi sebelum sang

majikan meninggal dtrnia, sehingga dia tidak menjadi budak
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mudabbardan setelah sang majikan meninggal dunia proses

tadbir itu tidak bisa terjadi.

Jika sang majikan berkata, "Bila aku memasuki rumah itu
setelah aku meninggal dunia, maka kamu bebas,', maka Abu Al
Khaththab menyebutkan dua riwayat dalam masalah ini, yaifu:

Pertama, sang budak fidak dimerdekakan. Ini adalah g{as
yang ditetapkan darinya tentang pemyataan sang majikan, "Kamu bebas

sehari atau satu bulan setelah aku meninggal dunia," maka menuruhya
sang budak tidak boleh dimerdekakan, karena sang majikan mengaitkan
pemerdekaan tersebut dengan adanya kepemilikan orang lain, sehingga
budak itu tidak boleh dimerdekakan

Kasusnya seperti kasus majikan yang berkata, "Jika aku
memasuki rumah ifu setelah aku menjualmu, maka kamu merdeka."
Selain ifu, pemerdekaan budak terjadi setelah adanya ketetapan
kepernilikan omng lain, maka dia tidak boleh dimerdekakan.

Kedua, budak itu dimerdekakan. Ini pendapat yang disebutkan
oleh Al Qadhi dan juga pendapat png dianut oleh madzhab Aqlsyafi'i.
Alasannya, sang majikan dalam kasus ini men5ratakan hal ifu dengan
jelas, sehingga maknanSra digiring kepadanya. Kasusnln sama dengan
kasus orang yang menitipkan wasiat unfuk memerdekakan budaknya.

Juga sama dengan kasus omng yang menitipkan wasiat untuk
menjual barangnya dan menyedekahkan hasil penjualannya. Ini berbeda

dengan perlakuan setelah diadakannya bansaksi penjualan, karena Allah
& membolehkan unfuk mengelola sepertiga harta orang yang

meninggal.

Pendapat pertiama dalam masalah ini yang lebth shahih.

Hal Snng perlu dibedakan 3dalah wasiat unfuk memerdekakan
budak dengan penjualan barang, karena hak kepemilikan tidak tetap

I
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dimiliki oleh pihak ahli waris dan mereka tidak memiliki hak untuk

mengelolanya, berbeda dengan masalah kita tad!.

Pemyataan mereka "orang yang meninggal boleh melakukan

sesuatu pada sepertiga hartanya," menurut kami adalah tindakan

mengelola harta yang dikukuhkanlet"tuh sang pemilik harta meninggat

dunia dan tidak dibenarkan dipindahkan kepada ahli waris. Jika harta

tersebut menjadi milik ahli waris, maka ketetapan itu tidak kuat.

Ada yang berkata, "Jika pihak yang dititipi wasiat tersebut

menerima, maka terbukti bahwa hak kepemilikan budak itu menjadi

miliknya sejak kematian sang majikan. Namun jika dia tidak menerima,

maki terbukti bahwa hak kepemilikan budak itu jatuh kepada ahli

waris."

Berdasarkan pendapat kami, rnaka budak itu udak

dimerdekakan setelah sang majikan masuk ke rumah itu setelah

meninggal dunia, sedangkan ahli waris boleh mengelola harta ifu seperti

yang dikehendakinyn.

Berdasarkan sSnrat yang shahih, ada kemungkinan pihak ahli

waris tidak diboletrkan mengutak-atik hak pernerdekaan budak tersebut,

karena dia berhak dimerdekakan, sehingga kasusn5n sama dengan kasus

orang yang diberi wasiat memerdekakan budak mudabbar.

Ada juga kemungkinan ahli waris tidak dihalangi mengutak-atik

warisan tersebut, sebab sang majikan mengaitkan pemerdekaan budak

mudabbar dengan kondisi selain kernatian, sehingga ahli waris tidak

dihalangi unfuk mengutak-atik harta itu. Ini se.perti kasus orang lnng
berkata kepada budaknp, "Jika aku mernasuki rumah ifu, maka kamu

merdeka."

Sedangkan hasil jerih paSnh budak itu sebelum dimerdekakan

jafuh ke tangan ahli waris, karena hak kepemilikan ada padanSaa

sebelum adanya syarat tersebut.
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Pasal: Jika seorang majikan berkata, 'Engkau
merdeka sesudah kematianku setelah safu bulan atau safu

hari."
Menurut Imam Ahmad dalam riwayat Muhanna, budak tersebut

tidak dimerdekakan dan sifat !/ang disebutkan majikan dalam

sumpahnya itu tidak shahih.

Muhanna juga mengatakan bahura dia pemah bertan5ra kepada

Imam Ahmad tentang seorang majikan ynng berkata kepada budaknya,

'Engkau merdeka sesudah kematianku setelah satu bulan dengan harga

seribu dirham." Imam Ahmad menjawab, "lni semua tidak terwujud

dalam benfuk apa pun setelah sang majikan meninggal dunia."

Ini juga menjadi pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar.

Sementara itu, Al Qadhi hnu Abi Musa dan Abu Ya'la

menyebutkan riwayat lainnya, bahwa budak tersebut tetap

dimerdekakan jika ditemukan ada dua kondisi, Snitu kematian sang

majikan dan tenggat waktu yang disebutkan. Pendapat ini juga

dikernukakan oleh Ats-Tsauri, Abu Yusuf, dan Ishaq.

Wajah kedua riwayat tersebut sama seperti Snng dikenrukakan

sebelumnya.

Ulama lrang mengedepankan logika berpendapat bahwa budak

itu fidak dimerdekakan hingga pihak ahli waris yang mernederkakannya.

Juga terhadap pendapat.kalangan yang mengatakan bahwa budak ifu

dimerdekakan sebelum meninggal menjadi milik ahli waris dan

penghasilannya pun menjadi milik ahli waris, seperti urrmu owlad dan

budak mudabbar. Jika budak tersebut wanita, kemudian melahirkan

anak setielum adanya kondisi atau syarat tersebut, maka arnk ummul

walad tersebut mengikuti ibunya dalam kasus tadbir dan dimerdekakan

ketika ditemukan adanya kondisi terlebut.
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Pasal: Jika sang maiikan berkata kepada budaknya,
.Jika engkau membaca Al Qur'an, maka engkau merdeka

setelah aku menioggd," kemudian sang budak membaca Al

Qur'an hingga selesai

Dalam kasus tersebut, bildak itu menjadi budak mudabbar.

Namun jika budak ifu mernbaca separuh Al Qur'an, maka dia belum

menjadi budak mudabbar.

Jika sang majikan berkata, "Jika engkau telah membaca Al

Qur.an, maka engkau merdeka setelah aku meninggal," kemudian

budak itu membaca separuh Al Qur'an, maka dia menjadi budak

mudabbar, karena di awal pernyataan majikan ifu menggunakan bentuk

deftnitif (lam at-tahf, sehingga dikernbalikan ke semuanya. Dalam

masalah ini kami memandang makruh, sehingga yang dituntut adalah

separuhnya.

Jika ada yang mengatakan bahwa Allah {h berfirman,

@ r#i,;t'i tt ; {;u, 
gX'b6f' ;6 ftg

"Apabila katnu memba Al Qr'an mal<a hendaHah kamu

meminta perlindungan kepda Allah dari syetan 5ang terkutuk." (Qs.

An-Nahl [16]: 98)

Dia juga berfirman,

i,5i A: 6*64 ,iLl'or.i-{ 'bbi 3-13

@6;:r$_r*{\
"Dan apbila kamu mqnbca Al Qur'an nisa5n Kami adakan

antam kanu dan omngomng gng tidak beriman kepada kehidupan

akhimt, suatu dinding tnng tututup." (Qs. Al Israa' [17]: 45)
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Dalam ayat ini Allah & tidak memaksudkan semuanya.

Dalil kami dalam masalah ini'adalah: permasalahan lafazh

tersebut mencakup semua, karena kata defenitif (lan at-ta'rifi berfungsi

untuk mencakup semua. Guna menggiring maknanya kepada sebagian,

perlu ada dalil, sehingga tidak boleh m€nggiring maknanya kepada

sebagian tanpa didasari dalil. Selain iht, qarinah al halmqrtxrtrtt agar Al

Qur'an dibaca semuanya, sebab terlihat bahwa sang majikan

sebenamya ingin memotivasi budaknya unfuk membaca Al Qur'an

dengan mengaitkannya pada pemerdekaan dan membalas jerih

payahnya ifu dengan kemerdekaan.

Jelasnya, kasus seperti ini seringkali hanya diberi balasan

setimpal dalam kondisi yang sulit dilakukan, sernentara membaca satu

atau dua apt Al Qur'an tidak termasuk perbuatan yang sulit.

PasaL Jika sang maiikan berirata kepada budaknya,

'Jika mau, engkau merdeka setelah aku meninggal' atau

sang majikan menggunakan ungkapan lain yang semakna

seperti 'kapan pun kamu mau, waktu m.rnapun yang kamu

mau,'

Dalam kasus tersebut, ini dianggap sebagai tadbir dengan

kondisi tertenfu. Kapan pun budak ifu mau selama majikannya masih

hidup, dia menjadi budak mudabbar yang dimerdekakan setelah

majikannya meninggal dunia.

IGsus ini seperti kasus orang lnng berkata, "Jika engkau

memasuki rumah ifu, maka engkau merdeka setelah aku meninggal

dunia," kernudian sang budak memasuki rumah ifu selama majikannya

masih hidup. Namun jika sang majikan meniggal dunia sebelum budak

itu mau, maka kondisi atau syarat tersebut batal. Begifu pula dengan
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kasus majikan yang meninggal dunia sebelum budak itu memasuki

rumah.

Jika sang majikan berkata, "Kapan pun engkau mau atau wakfu

manapun yang engkau mau setelah aku meninggal, engkau merdeka,"

maka ini adalah pengaitan pemtlrdekaan budak dengan syarat atau

kondisi setelah majikan meninggal dunia. Kami telah mengernukakan

bahwa ini tidak shahih, sementara pendapat Al Qadhi menilainya

shahih.

Berdasarkan pendapatrya ifu, maka ada jeda waktu, sehingga

kapan pun sang budak mau setelah kematian majikannya, maka dia

dimerdekakln. Sedangkan hasil jerih payah budak itu sebelum muncul

kemauannya, menjadi milik ahli waris keluarga majikannya, sebab dia

kefika itu masih dianggap sebagai budak.

Berbeda dengan kasus oftmg.yang dititipi wasiat, karena dalam

masalah hasil jerih payah sebelum diterima ada dua pendapat ulama

madzhab, salah satunya adalah hasil jerih payah itu menjadi milik pihak

yang dititipi wasiat, karena terbukti secara jelas bahwa itu adalah harta

miliknya sejak orang yang menitipkan wasiat itu meninggal dunia.

Dalam kondisi ini, hak kepemilikan tidak ditetapkan sebelum adanya

keinginan dari sang budak. Selain ifu, hal tersebut merupakan proses

pemerdekaan yang dikaitkan dengan syamt tertenfu, sehingga

pemerdekaan ifu tidak dikukuhkan sebelum syarat tersebut terpenuhi.

Dalam pemyataann5n, Al Qadhi mengatakan bahwa jika engkau

mau atau jika engkau berkehendak, maka engkau merdeka setelah aku

rheninggal, bahwa ifu terjadi saat itu juga, jika budak itu mau di dalam

pertemuannya dengan sang majikan saat itu juga, maka dia bisa menjadi

budak mudabbar, dan jika keinginannp diulur, maka budak itu tidak

menjadi budak mudabbardengan keinginannya yang muncul setelah ifu

berdasarkan pemyataan "buatlah pilihan unhrk dirimu". Pilihan biasanya
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berkaitan erat dengan tempat pertemuan dan ini masuk dalam kategori

kasus ini.

Jika sang majikan berkata, "Bila engkau mau setelah kematianku

atau jikb engkau mau setelah aku mati, menjadi omng bebas," maka ifu

terjadi saat itu juga. Ketika budak itu berkeinginan setelah kematian

majikannp, atau dalam perternuann5n dengan rnaiikannya tersebut,

maka dia menjadi orang bebas atau merdeka. Namun jika keinginan

budak itu ditunda, maka kemerdekaannya tidak bisa dikukuhkan

Dalam kasus thalak (perceraian) disebutkan bahwa jika seorang

suami berkata, "Kamu dithalak iika engkau dan ayahmu

menginginkannya," kemudian sang isti dan ayahnya berkeinginan

seperti ifu secara bersamaan, maka thalak itu pun jafuh, baik keinginan

keduanya muncul saat itu juga maupun difunda. Atau salah safu dari

keduanya berkeinginan sedangkan yang lain menundanya. Kasus ini

sama dengan tadi, sehingga dalam setiap permasalahan disimpulkan

sama seperti yang dikernukakan dalam masalah tersebut.

PasaL Jika sang majikan berkata kepada budaknya,
'Jika aku meninggal rnaka kamu merdeka atau tidak?' Atau
maiikan berkata, 'Jika aku meninggal dunia maka engkau

bebas atau tidak merdeka?'

Dalam kasus tersebut, budak itu fidak bisa menjadi budak

mudabbar, sebab pemyataan png dikeluarkan sang majikan adalah

kalimat tanSn dan tidak menetapkan hukum pemerdekaan budak.

Kasusnya sama dengan kasus orang yang berkata kepada ishinya,

"Kamu dithalak atau tidak?" kami pun telah menjelaskan masalah ini

dalam bab thalak.
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PasaL Jika salah satu dari dua majikan lrang memiliki

seorang budak bersama-sama memerdekakan bagia. n yang

dimilikinp dari budak tersebut, lrang proses tadbir fidak

mempengaruhi Uan Wfif, bagtan rekannyn, baik

memudahkan maupu menYrus{rkan

Abu Al Khaththab menyebutkan sebuah pendapat ulama

madzhabnln, bahwa proses tadbimya mernpengaruhi jika memang

memudahkan, dan nilai bagian rekannSra pun dihitung dan dibayar. Ini

pendapat Abu Hanifah. Alasannya, budak itu berhak dimerdekakan

ketika majikannya meninggal dunh, sehingga hal itu berlaku padanya.

Imam Aqr$af i merniliki dua pendapat seperti kedua madzhab

tersebut.

Dalil kami dalam rnasahh ini adalah: ini merupakan bentuk

pemerdekaan yang dikaitkan dengan kondisi atau syqrat' tertentu,

sehingga tidak berlaku s€p€rfi p€ngaitan omng lpng bersumpah dengan

memasuki rurnah. IG$.rs ini berbeda dengan kasus melahirkan anak,

karena dia lebih leat. Oleh karena itu, budak tersebut dimerdekakan

dari semua ienis harta meskipr.rn rnajikannya mati terbunuh, tetap tidak

mernbatalkan hukum mdahirlrann3Ta dan fidak boleh dijual'

Budak mudabbr b€rbeda dengan kastrs melahirkan ini.

Berdasarkan hal ini, rnaka jika budak mudabbr meninggal dunia,

bagiannya dimerdekakan saat kelgar dari sepertiga harta. Tapi apakah

berlaku pada bagian rekannSp? Bagaimana jika itu mudah dilakukan?

Ada dm riwalnt dari Al lcarqi. Jika salah satu dari dtra rekanan

memerdekakan bagian yang dimilikinlp dari satu omng budak sebelum

budak mtilabbritu meninggal dan ifu mudah dilakukan, maka bagan

itu dimerdelmkan dan diberikan kepada bagian rekannya'
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Al Qadhi dan Abu Al Khaththab menyebutkan bahwa ada dua

pendapat ulama rradzhab dalam masalah ini, sedangkan Imam Aq1

Syafi'i memiliki dua pendapat, yiaifu:

Pertama, seperti pendapat kami tadi.

Kedua, pernerdekaan bagan rekannln tidak diberil<an (taa

Wsri). Ini pendapat Abu Hanifah- Alasanryn adalah, budak mudabbar

berhak mendapatkan perunlian dengan kernatian majikannya, sehingga

bagi rekannln tdak bisa merrrbatalkann3n

Dalil karni dahrn rnasalah ini adalah: Rasulullah $ bersaMa,

eGAaK*.-e{gr*'6;'l';
.e!
?e;3s') ,pfr.l;ir ^12 ,lL

*:lir L;3

fr

.. to / r. o'u ; - "ov + ,y -l.;i yli )dt # n'&24
,*

'hmngsbp m@radd<akan bg*n tpng dimilikiryn dari hilak
gng dimiliki fuerrE, hn ifu mancapi nilai budak tersebut, maka

nilanSn ditqtula n datgan harg,a 5ang adil, lalu bagian rel<annga

diberikan. Namw jil<a fuk ,rnka sunsgrh dia telah memerdekal<an apa

5nng telah dia maddakan dad budak itu.4e

Jika itu diberlakukan untuk mernbatalkan hak kepernilikan 37ang

dikuatkan oleh hak perualiam budak, rnaka hak peruralian budak lebih

utama.

l

4e Takhrijnya tehh dbehrtton bo.7 /!Il.

@I - AI Mughni



Pendapat yang mereka kemukakan tadi tidak berdasar dan

mementahkan pendapat mereka tentang kasus jika majikan mengaitkan

pemerdekaan bagian yang dimilikinya dari budak bersama dengan satu

syarat atau kondisi.

,l

Pasal: Jika masing-masing rekanan menetapkan

bagian budaknya menjadi budak mudabbar, kemudiin salah

safu dari mereka meninggal dunia

Dalam kasus tersebut, bagan lnng meninggal tadi

dimerdekakan, sedangkan bagian yang lain tetap mengalami

proses tadbAjika dia tidak mernenuhi sepertiga nilai bagian rekannya.

Jika masih ada sisa, apakah pemerdekaan itu berlaku padanya? Ada dua

riwayat.

Jika masing-masing rekanan berkata, "Bila kami meninggal,

maka kamu (budak mereka) merdeka," maka menurut Abu Bakar, Imam

Ahmad berpendapat, "Jika salah safu rekanan yang memiliki budak

meninggal dunQ, maka bagian yang dimilikin5n dari budak tersebut

dinyatakan merdeka. Zhahimp, Imam Ahmad menjadikan ungkapan di

atas seb6gar tadbir dari masing-masing majikan yang memiliki bagian

dari budak tersebut. Maknanya, jika salah safu dari rekanan ifu

meninggal dunia, maka bagan lrang dimilikinya dari budak itu

dinyatakan merdeka. Ini tenfun5ra konbas dengan kalimat tadi, sehingga

dialihkan kepada lawan safu sama lain. Seperti ungkapan "orang-orang

menaiki tunggangan mereka, mengenakan pakaian mereka, mengambil

lbmbing mereka" yang maksudnya sernua orang mengenakan

pakaiannya, mengendami funggangmnga, dan mengambil lembingnya.

Begitu pula dengan kalimat "merdekakanlah budak mereka" yang

maknanya yaitu, merdekakanlah budak dari masing-masing mereka.
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Al Qadhi berpendapat, "lni adalah benfuk pengaitan atau ta'liq

terhadap kemerdekaan budak setelah kedua majikannya meninggal

dunia."

Sebenamya Imam Ahmad mengernukakan pendapat bahwa

bagian majikan yang meninggal ifu dimerdekakan, didasarkan pada

adanya sebagian kondisi atau syamt yang mengganti posisi semuanya.

Selain ifu, kami telah membatalkan pendapat ini dengan

pandapat yang telah kami kemukakan tadi.

Konsekuensi dari pendapat Al Qadhi adalah, bagian apa pun

dari budak itu fidak boleh dimerdekakan sebelum kedua majikannyh

meninggal dunia. Jika dia mengatakan bahwa kedua majikan budak itu

berkeinginan agar budak itu merdeka setelah salah satu dari mereka

yang terakhir meninggal, didasarkan pada pengaitan pernerdekaan

budak pada suatu kondisi yang ditemukan setelah kematian. Kami pun

telah menjelaskan perbedaan pendapat tentang masalah ini.

Jika kami katakan, "Pemerdekaan seperti ifu boleh setelah salah

safu majikannya yang paling terakhir meninggal dunia," maka itu

menjadi kar.ajiban keduanya secaftr bersamaan. Namun jika [<ami

mengatakan bahwa pemerdekaan seperti bagian majikan yang terakhir

meninggal dari keduan5n ifu tidak dibenarkan dengan tadbir dan

pemberlakuan hal itu pada sisa bagian sepertiga haria, maka ada dua

riwayat dalam masalah ini. Jika masing-masing dari kedua majikan itu

berkata, "Jika aku meninggal sebelum rekananku, maka bagian budak

milikku menjadi miliknya," maka budak ihr merdeka. Namun jika aku

meninggal setelahnya maka bagianku merdeka, maka ini artinya kedua

majikan tersebut telah menitipkan wasiat satu sama lain.

Jika salah satunya meninggal, maka budak itu menjadi milik

rekari:i''majikannya. Jika iang mafkan meninggal, maka budak itu

dimerdekakan seluruhnya dan hak perwaliannya menjadi miliknya.

EI - Al Mughni



Jika karni mengatakan bahwa pengaitan penrerdekaan budak

dengan kondisi setelah meninggal tidak dibenarkan, dan jika kami

.mengatakan bahwa pemerdekaan bagi kedtra majikan itu dibenarkan,

maka hak perwalian budak tersebut jatuh kepada mereka berdua'

t

1968. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Budak

mudabbarboleh diiual urrtuk menutupi ubng-'

Pendapat yang zhahAdari Al Kharqr menyatakan bahwa budak

mudabbarfrdak boleh diitnl untuk menutupi utang.

Pendapat yang sama pun diisyaratkan oleh Imam Ahmad'

Sedangkan Imam Malik berpendapat, 'Budak mudabbar hun!

boleh dijual dalam kasus utang yang melebihi harga pemerdekaan

budak."

Jika harga budak ihr senilai sgribu, sedangkan sang rnajikan

masih merrriliki kauajiban lima rahrs maka dia tdak boleh menjual budak

tersebut.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahura majikan boleh menjual

budak mudabbar untuk keperluan membaSnr utang. Jika majikan

tersebut memang fakir dan tidak memiliki harta lainn5n, maka aku

berpendapat bahwa sang majikan boleh menjual budak mudabbar,

sebab Nabi $ pemah menjual budak mudabbar ketika mengetahui

bahwa pemilik budak tersebut tidak memiliki harta apa pun selain budak

itu. Saat itu Nabi $ menjualnya karena mengetahui adan5a kebutuhan

yang mendesak pernilikqn.s

Ini juga pendapat png dikernukakan oleh Ishaq, Abu Ayrb, dan

Abu Khaitsamah. selain ihr, Abu Ayrb dan Abu l$aitsamah berkata,

so faEuiinp telah disebtrtkan.
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"Apabila sang rnaiikan menjual budak mudabbamln tanpa ada

kebutuhan png mendesak, rnaka kami menganggapnln sah."

Serurnlah ularna menukil dari Imam Ahrnad, bolehnya menjual

budak muhbbr secara mutlak r-rnfuk mernbayar utang baik didesak

oleh keperluan maupun tdak

Isrnail bin Sa'id berkata, "Aku pernah bertanya kepada Imam

Ahmad tentang menflnl budak mudabbr saat sng. majikan

mernbufuhkan uang, malo Imam Ahrnad menjawab, 'Majikan ifu boleh

menjualnln, baik dalam kondisi mendesak rnaupun Udak'." Demikianlah

pendapat yar$ slnhih.

Hal yang sanr.r pun diriuaptkan dati Aislnh 6, Umar bin

Abdul Adz, Thamus, Mulahid, dan ini pun menjadi

pendapat Irnam Aqfqrafi'i. Sernentam itu, hnu Umar, Sa'ad bin Al

Musa1ryib, Aqfqra'bi, An-Nakha'i, Ibnu Sirin, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Al

Auza'i, Al Hasan bin Shalih, ulama lnng mengedepankan logika, dan

Imam MaUk mernaknfikan menjual budak mudabbr, sebab hnu Umar

S meriwayatkan bahura Rasulullah $ bersabda,

,sfi.'1,
"Budak mtdafur udak bleh diiual aau pun dibeli."st

s1 HR. M-Daraqrdhni dahm Surnn AeDaAuthnt (4/1381dan Al Baihaqi
dalam Snnan Al hih4 ll0/314l

Redalsi Al Baihaqi dahm meriwayatkan hadits ini adalah, "Budak mudabfur
tidak boleh dijual dan fidak bol€h dihibahlon. Dia dimerdekakan dari sepertiga
harta warisan-"

Kemudian dikatakan bahwa hadits ini hanln diriwayntkan secara musnad oleh
Ubaidah bin Hassan, Fng dinilai dha'if. t

Tetapi sebenamya hadits ini dari lbnu Umar secara mauqu{ dari ucapannya
sendiri, dan tdak benar hadits irrl nartu'.
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Selain itu, budak tersebut berhak dimerdekakan setelah

majikannya meiringgal dunia seperti halnya wrunul walad.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: diriwayatkan dari Jabir 4S,

bahwa seorang pria pemah mernerdekakan seorang budaknya secara

bdbir, kemudian ketika dia terdesak kebutuhan, Rasulullah S pun

bersabda, -"Siapa t/ang mau membeli budak mudabbar ini dariku."

Kemudian beliau menjualnya kepada Nu'aim bin Abdullah dengan harga

tiga rafus dirham, lalu beliau menyerahkannya kepadanya, dan berkata,

"Engkau lebih membutuhkan dariku." tiR. Muttafaq Alailu)s2

Jabir berkata, "seorang budak qibthi pemah meninggal di awal

tahun pemerintahan Ibnu Az-Zubair. "

Abu Ishaq Al Jauzajani berkata: Hadits-hadits tentang menjual

budak mudabbar nilainya shahih karena jalur-jalur periwayatannya yang

lurus. Meskipun hadits tersebut memang shahih, tetapi masih

memerlukan pendapat lainnya, karena pemerdekaan budak merupakan

kondisi yang dikukuhkan dengan pemyataan pihak lnng
memerdekakan, sehingga menjual budak mudabbar Udak terlarang.

Seperti halnya kalau ada omng png berkata, "Jika aku rhemasuki

rumah ifu, maka kamu merdeka."

Selain ifu, karena sang majikan ingin berderma dengan hartanS7a

setelah ajal datang menjemputrln, sehingga menjual budak mudabbr
serrr.rsa hidupnSn tidak terlarang seperti halnf wasiat.

Imam Ahrnad berpendapat, "Mere,ka mengatakan seperti orang

yang berkata, 'Budakku ini merdeka di al'trir bulan', maka sang majikan

boleh menjualnya sebelum aktrir bulan tiba. Jika sang majikan berkata,

Disebutkan oleh Al Albani dalam lrun'Al Ghalil (1756), bahwa hadits ini
maudhu'.

s2 Taktuilnya telah disebutkan
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'Budakku merdeka besok', maka majikannya boleh menjual budaknya

sebelum hari esok tiba. Jika sang majikan berkata, 'Kalau aku

meninggal', maka budak ifu tdak boleh dijual, karena kematian adalah

batas rnalcsimal dan ini tidak terrnasuk qlyas jil<a mernang menjual budak

mudatbhr iht boleh sebelum akhir bulan, sehingga fidak boleh

menjualn5n sebelum datangn5ra kernatian. "

Mereka juga mengatakan tentang oremg ynng berkata, "Jika aku

meninggal dunia karena sakitku ini, maka budakku merdeka," kemudian

sang majikan ifu tdak kunjung dengan penyakitrya tersebut,

maka tidak ada konsekuensi apa pun. Namun jika sang majikan berkata,

"Bila aku meninggal, maka budakku ifu merdeka dan tidak boleh dijual,"

maka ini bertentangan dengan sepatiga harta yang menjadi wasiat,

sehingga dia boleh merubah isi wasiatrya selama masih hidup.

Sedangkan hadits yang digunakan mereka tidaklah shahih bemsal dari

Nabi $. Selain itu, ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah

setelah kematian majikan atau sebatas anjumn.

Adapun urrunul unkd jika dimerdekakan secam sah tanpa

pilihan dari majikannya, dan bukan dengan sumbangan, serta berasal

dari semua harta, sehingga tidak mungkin mernbatalkannln dengan safu

kondisi dan bdbh berbeda dengan kondisi ini. Sernentara pendapat Al
Kharqr yang menlntakan bahwa Nabi $ menjual budak mudabbar itt
ketika sang rnajikan terdesak kebufuhan, sebenamya tidak boleh

melebihi batas kebutuhan

1959. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Budak

wanita mudabbr fidak boleh dijual untuk membayar utang,
kecuali dalam dua riwalnt yang berasal dari Abu Abdullah
rahimahullah. Juga riwayat rlainn5n lnng menyebutkan
bahwa budak wanita sama seperti hulnrc budak laki{aki."
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Kami tidak mengetahui ada perbedaan antam budak mudabbar,

laki-laki dan perempuan selain dari imam kami. Alasan kehati-hatian

yang terdapat dalam riwayat yang menyatakan bahwa budak wanita

mudabbarhdak boleh dijual, karena faktor budak wanita itu boleh digauli

dan penguasaan pembelinya untu\ menggaulinya, bersamaan dengan

terjadinya pertentangan dalam masalah menjual budak wanita mudabbar

dan status kehalalannya

Oleh karena ifu, findakan tersebut dimakruhkan bersamaan

dengan adanya perbedaan dalam masalah tersebut. Zhahit'nya,

pelarangan ini dalam rangka menjaga sl<ap wam'bukan karena status

haram, karena sebenam5ra dia berkata, 'Aku tidak merasa tertarik unfuk

menjual budak wanita mudabbar."

Pendapat yar;rg shahih adalah: menjtnl budak wanita mudabbar

boleh, karena Aisyah & pemah menjual budak unnita mudabbamya

yang pemah menyihim1B.s3

Selain ifu, budak wanita mudabbarmasuk dalam makna budak

mudabbar, sehingga yang berlaku pada budak mudabbarjuga berlaku

pada budak wanita mudabbr.

L97O. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika majikan

membeli kembali budak mudabbar yang telah dijualnya,

maka budak itu kembali meniadi budak mudabbar-"

Maksudnya, jika majikan ingin memerdekakan budaknya secara

bdbir, kemudian dia menjualn5n, lalu mernbelinya kernbali, maka stafus

mudabbarkembali disandang budak tersebut.

ss Takhrilnya telah disebnrtkan (no. 155020).
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Alasann5ra adalah, sang majikan memerdekakan4ya dalam

kondisi jika dia menjualnya lalu menrbelinya kelnbali, maka stafus

lamanya kernbali disandangnln.

Kasus ini seperti kasr.rs orang Snng berkata, "Kamu merdeka jika

aku telah mernasuki rumah tersebut,' kemudian majikan ifu menjual

budak itu, lalu kembali.

Al Qadhi menSntakan bahwa hal ini didasarkan pada ketentuan

tadbif berkaitan erat dengan kondisi yang ditenfukan oleh sang majikan.

. Dalam masalah ini ada riwalnt lain Snng menSntakan bahwa itu

adalah wasiat, dan dibatalkan dengan transaksi jual-beli, dan status yang

lama tidak bisa kembali disandang budaknya. Selain itu, jika majikan

menitipkan wasiat, kernudian dia menjualnlp, maka wasiat ifu dinilai

batal dan statusnp tidak kernbali dengan mernbelin5n lagi.

Pendapat Imam A+rsyaf i seperti ini, hanya saja kembalinya

status.yang dulunya disandang budak memiliki dua sudut pandang.

Pendapat yalrry shahih adalah pendapat yang dikemukakan oleh Al

Kharqi, karern tadbir tersebut menriliki keterkaitan dengan kondisi

tertentu, sehingga ketenfuan hukum 5nng dikaitkan ifu fidak hilang

dengan adanya malma wasiat di dalamnya. Bahkan ifu menggabungkan

kedua permasalahan tersebut dan tidak menghalangi adanya ketetapan

hukum dengan dua alasan, sehingga ketetapan pun menjadi

kukuh.

1971- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'Jika sang maiikan memedekakan budakq7a secara tadbir,

kemudian dia berkata, 'Aku telah menarik kembali

pemerdekaanku ifu', atau 'aku telah membatalkan

pemerdekaanku ifu,' maka fiemyataan maiikan ifu tidak

menggugurkan pemerdekaan tersebut, karena sang maiikan
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sebenamya mengaitkan pemerdekaan dengan kondisi yang

terdapat dalam salah safu dari dua riwayat tadi."

Ulama lain menyatakan bahwa pemerdekaan secara tadbir itu
gugur.

Riwayat dari Imam *,mla tentang batalnya atau gugumya

pemerdekaan secara tadbirduryan pemyataan sang majikan (bahwa dia

menarik kembtrli pemerdekaannya) jenisnya beragam. Pendapat yang

shahih menyatakan bahwa pizmerdekaan secara tadbir itu tidak batal

karena sang majikan mengaitkan pemerdekaan dengan kondisi atau

syarat, sehingga tidak batal.

Kasusnya sama dengan kasus majikan yang berkata kepada

budaknya, "Jika aku telah memasuki rumah ifu, maka kamu merdeka."

Pendapat lainnya menyatakan bahwa pemerdekaan itu batal

karena sang majikan menjadikan dirinSn sebagai tenggat waktu

pemerdekaan budaknya, laitu setelah dia meninggal, dan itu menjadi

wasiat, sehingga sang majikan boleh menarik kembali pemyataannya ifu

dengan ucapan. Kasusnya seperti kasus orcmg yang menitipkan wasiat

budak yang lain. Ini pendapat lama Imam AsSr$nfi'i.

Sedangkan pendapat baru Imam AsySyafi'i sama seperti riwalnt
pertama, dan inilah yang shahih, sebab sang majikan mengaitkan

pemerdekaan budak secara tadbir dengan safu kondisi dan tidak bisa

dibenarkan pendapat ynng menyatakan bahwa ifu adalah wasiat untuk

dirinya sendiri, sebab dia tidak bisa memiliki diri sendiri, tetapi yang

diperoleh adalah kemerdekaan, dan perbudakan gugur darinya.

Oleh karena fu, kernerdekaan budak tidak tergantung pada

penerimaannya dan tidak pula pilihannya, serta dilaksanakan setelah

sang majikan meninggal dunia. Selain ifu, menggabungkan dua perkara

tdaldah dilarang, sehingga ketetapan hukum b'liq atau pengaitan dalam

I

t
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lamngarn menarik kembali ucapan dikukuhkan dan dikumpulkan dalam

memperoleh kemerdekaan budak setelah'sang majikan meninggal dunia.

PasaL S.ng majikan berkata kepada budak
mudabbam3Ta, 'Jika aku telah berbuat se$rilfu unfuk ahli
warisku, malra kamu merdeka".

Jika sang majikgn berkata kepada budak mudabbam5n, "Jika

aku telah berbuat sesuafu unfuk ahli warisku, rnaka kamu rnerdeka,"

rnalo ini dianggap sebagai penarikan kenrbdi ucapan majikan yang

akan menrerdelokan budaknya secam bdb? dan didasarkan pada dua

riwayat.

Jilra karni mengatakan bahua sang rnajikan itu boleh menarik

kernbali dengan ucapannln, maka secara zhahir ifu membatalkan

pemerdekaan budak secara bdbir. Namurn jika kita mengatakan bahwa

sang majikan tidak boleh menarik kembali pemgataannyra, maka ucapan

sang majikan tidak berdampak apa-apa. Jika majikan itu memerdekakan

budakqn secam tadbir seluruhnln, kernudian dia menarik kernbali

pernyataannSa ifu separuhnya, maka dinilai sah. Jika sang majikan

merubah pemerdekaan secarEr bdbir, ynng awalnya bersifat muthlaq,

lalu dirubah meniadi muqaSryd (terbatas), rnaka pernlptaannya tersebut

menlrdi muqa54nd.

Jika kami mengatakan bahwa penarikan kembali pernerdekaan

budak itu secara bdbAbqar, dan jika fidak rnaka tidak benar.

Jika pemlntaan r*S;ujik* bersifat muqaySad, kemudian dia

merubahnln menjadi muthlaq, maka ifu tetap shahih, sebab ifu hanyalah

tambahan, sehingga tidak dilarang. Jika yang memerdekakan budak

secara tadbir ifu bisu, sedangkan 
rbahasa 

isyamt atau fulisannya bisa

dipahami, maka pernerdekaan tersebut sah dan dia pun boleh menarik

kernbali pernerdekaannlp itu.
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Kami mengatakan bahwa majikan tersebut boleh menarik

kembali pemerdekaan budaknya secarzr tadbir, karena bahasa isyarat

dan fulisannya bisa menggantikan posisi ucapan secara verbal.

Jika sang majikan yang bisa berbicara normal memerdekakan

budaknya secam tadbir kernudianrdia mengalami kecelakaan hingga

bisu, maka penarikan kernbali budaknya ler,vat bahasa isyarat atau

tulisannya yang dipaharni, hukumnya sah. Jika bahasa isyarat dan

tulisannya tidak bisa dipahami, maka tidak bisa dijadikan sebagai

ukuran, karena penarikan pernerdekaan budaknya tidak bisa dideteksi.

PasaL Sang
mudabbam3Ta

maiikan menggadaiton budak

Jika sang majikan menggadaikan budak mudabbam5ra, maka

stafus mudabbrbudak tersebut tidak batal, karena pemerdekaan budak

itu dikaitkan dengan satu kondisi.

Jika sang majikan ifu meninggal dunia dan menggadaikan

pernerdekaan budak, malo harta warisan majikannya diambil senilai

budak tersebut, sehingga gadaian itu mengganti posisin5n, sebab

pemerdekaanryn adalah sebab dari pihak majikannya.

PasaL Jika hdak mudabbar menjadi murtad dan

tinggd di dan l harb (witayat atau negara musuh), maka

pemerrdekaannla secar bdbir frdak batal
' 

Ifu karena hak kepenrilikan majikan pada budak tersebut tetap

ada dan sang rnajikan b€rhak mengelola halmf. dengan cara

memerdekakan, menghibatrkan, atau menjual kalau mernang dia

mampu melakulorurSn
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Jika umat Islam menahan budak mudabbar yang murtad itu,

maka mereka tidak bisa memilikinya, karena dia termasuk budak yang

dilindungi dan dikembalikan kepada majikannya jika diketahui sebelum

pembagian. Budak murtad itu pun diminta untuk bertobat.

Jika budak itu bertobat dan kembali memeluk keyakinan Islam,

maka dia diperlakukan sebagaimana mestinya.. Namun jika dia tidak

mau bertobat dan kembali kepada keyakinan Islam, maka budak itu

dijatuhi hukuman mati.

Jika tidak diketahui pemilik budak murtad itu hingga dibagikan,

maka budak itu tidak dikembalikan kepada majikannya, menurut salah

safu riwayat.

Riwayat lain menyatakan, "Jika budak ifu memilih majikannya,

maka majikan yang ditunjuk ifu boleh mengambilnya dengan membayar

uang senilai harga yang ditetapkan."

Namun jika budak itu tidak memilih majikannya sendiri,

kemudian ada yang mengambilnya, maka pemerdekaannya secara tadbir

batal.

Ketika itu kembali ke majikannya yang pertama, maka

pemerdekaannya secara tadbirkembali seperti awal. Jika budak itu tidak

kembali ke majikannya, maka pemerdekaannya secara tadbirbatal.

Seperti halnya jika budak itu dijual maka dia menjadi budak bagi

pihak yang membelinya. Jika majikannya meninggal dunia sebelum

ditahan, maka dia dimerdekakan. Namun jika dia ditawan setelah itu,

maka dia tidak dikembalikan kepada ahli waris majikannya, sebab hak

kepemilikan majikannya hilang dengan kernerdekaan sang budak,

sehingga dia seperti orang merdeka yang tinggal di darul harb, namun

dia tetap dimintai untuk bertobat dan memeluk keyakinan Islam.
1
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Jika dia bertobat dan memeluk kryakinan Islam lagi, maka dia

menjadi budak yang dibagikan kepada pihak penerima harta ghanimah.

Namun jika dia tidak mau bertobat dan memeluk kembali lleyakinan

Islam, maka dia dijatuhi hukuman mati dan tidak boleh dimerdekakan,

sebab kita tidak boleh mengakuiny4 saat masih dalam keyakinan non-

Islam.

Al Qadhi berpendapat, "Da tidak boleh dijadikan sebagai budak

jika telah memeluk Islam."

Ini juga pendapat Fng dikernukakan oleh Imam Aqrslnfi'i.

Alasannya adalah, findakan menjadikann5n sebagai budak

menghilangkan hak perunlian mtrslim yang memerdekakannya.

Menurut kami, kondisi tersebut tidak bisa diiadil<an kendala

budak ifu tdak dilatuhi hukurnan mati, mengasingkan dirinp dan hak

perualiann5n, kareria yang utama adalah fidak dihalang.inlp hak

kepqmilikannya. Selain itu, budak Snng dimerdekakan oleh rnajikann5n

boleh dimiliki oleh pihak 5rang berhak mendapat harta ghanhnh iika

memang benar majikanqp fidak diketahui.

Selain itu, boleh juga membagikan budah itu sebelum

mengetahui perniliknya- Kepemilikan lebih kuat daripada penpatian.

Berdasarkan hal ini, rnaka jika budak mudabfur berstatus

dzimmi, kernudian dia tinggal di darul harb,lalu rnajikannln meninggal

dr,rnia atau dia dim€rdekalGn oleh majikannp, lantas budak itu

ditangkap dan ditawan oleh umat Islam, maka umat Islam boleh

mernilikinya dan mernbagikannln

Sedangkan menurut pendapat Al Qadhi dan rnadzhab Aq1

qrafi'i, urnat Islam fidak boleh mernilikinln

Jika majikannya berstahs dzimmi, rnaka dia boleh diiadilon

sebagai budak, menurut pendapat Al Qadhi. Sementara menurut
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pendapat ulama Asy-Syafi'i, ada dua ketetapan hukum dalam masalah

ini, dan salah safunya menyatakan bahwa dia boleh dijadikan sebagai

budak. Ini tenfunya menjadi bantahan terhadap pendapat mereka,

karena perlindungan terhadap harta dzimmi seperti halnya perlindungan

yang diberikan kepada harta muslim, berdasarkan dalil bahwa sanksi

hukuman potong tangan berlaku sama kepada muslim dan dzimmi.

Juga berdasarkan dalil bahwa harta dzimmi wajib dilindungi dan

tidak boleh dimiliki oleh pihak lain jika diambil oleh pihak non-muslim,

kemudian umat Islam menangkapnya, lalu pemilik budak ifu
menemukannya sebelum dibagikan.

Al Qadhi berpendapat bahwa perbedaannya adalah, di sini

majikan itu jika tinggal di darul harb maka dia boleh dimiliki, sehingga

pemerdekaannya pun boleh dimiliki, berbeda dengan muslim.

Menurut kami, majikan budak mudabbar.itu boleh dijadikan

sebagai budak, karena hak perlindungan itu hilang dan pihak yang

memberikan perlindungan pun tidak ada sehingga dia berada dalam

tanggungan dan jaminannya. Sedangkan jika budak mudabbarmemeluk

keyakinan iain (murtad), maka hak perlindungan perwaliannya tetap

diberikan dengan perlindungan orang yang memiliki perwaliannya. Dia

dan muslim memiliki hak yang sama.

Jika hak perwalian salah satunya boleh dibatalkan, maka yang

lain pun boleh seperti ifu.

Pasal: Jika majikan budak mudabbar murtad atau
memeluk keyakinan agama lain

Al Qadhi menyebutkan bahwa madzhabnya berpendapat,

"Kondisinya perlu dilihat. Jika *uiik* itu kembali memeluk keyakinan

Islam, maka pemerdekaannya secara tadbir tetap berlaku, karena hak
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kepemilikan belum hilang. Jika majikan itu dibunuh atau meninggal

dunia dalam kondisi murtad, maka budak mudabbar yang dimiliki

majikan tersebut tidak dimerdekakan, karena kami telah menjelaskan

bahwa hak kepanilikan majikan tersebut hilang karena status

murtadnya.

Abu Bakar mengatakan bahwa menumt qiyas pendapat Abu

Abdullah, pemerdekaan majikan tersebut secara tadbir batal karena dia

menjadi murtad. Namun jika majikan itu kembali merneluk keyakinan

Islam, maka pernerdekaan budak s@ata tadbiriudiulang kernbali.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat, "Pemetrdekaan budak secara

tadbir itu tetap berlaku dan budak mudabbar tersebut dimerdekakan

kefika majikannya meninggal dunia. "

Alasannya adalah, penrerdekaan budak ifu secara bdbir lebth

utama daripada kemurtadan majikannya, sehingga dia sama dengan

kasus menjual dan menghibahkanqn sebelum majikannya murtad. Ini

berkaitan dengan perkataan tentang apakah pernerdekaan budak secam

tadbir itu tetap menjadi miliknya atau hilang lantamn dia murtad?

Jawabannya pun telah dijelaskan dalam bab: murtad.

Jika sang majikan menrerdekan budaknya secata tadbir saat

murtad, dan majikan ihr kernbali merneluk Islam, maka

pemerdekaan budaknyra secam tr,dbLdinilai shahih. Namun jika majikan

itu terbunuh atau meninggal dunia dalam kondisi murtad, maka

pernerdekaalnya secara tadbb batal dan budak mudabbamya tidak

dimerdekal<an.

' Ibnu Abu Musa berpendapat, "Pemerdekaan budaknyra secam

adba batal." Ini juga pendapat Snng dik€rnukakan oleh Abu Bakar.

etaBannf adahh: hak kepernilikan hilatg karena kernurtadannya.

Namtrn jika majikannya kernbali merneluk Islam, maka hak

kepernilikannya dikerrbalikan kepadaqn dari atral.
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L972. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika budak

wanita !/ang dimerdekakan secara tadbir melahirkan anak

setelah proses tadbir-nya ditetapkan, maka stafus anaknya

seperti status ibunya-"

Maksudnya, m* yang terlahir dari budak wanita yang

dimerdekakan secala tadbir setelah proses pemerdekaannya itu

ditetapkan, tidak bisa lepas dari dua kondisi, yaitu:

Pertama: Anak itu ada saat ibunya ditetapkan akan merdeka

secara tadbir, dengan cara budak wanita ifu datang membawbnya saat

kurang dari enam bulan sejak penetapan tadbir. Anak tersebut tenfunya

masuk dalam kategori tersebut bersama ibunya tanpa ada perbedaan

pendapat, sebab anak tersebut termasuk salah satu anggota fubuh

ibunya. Jika pemerdekaan budak wanita itu secara tadbir batal karena

dijual atau meninggal, atau majikannya menarik kembali pemyataannya,

maka stafus mudabbarpada anak tersebut tidak ikut batal, karena secara

prinsip stafusnln kuat.

Kedua, budak wanita yang dimerdekakan secara tadbir iht
mengandung setelah penetapan pemerdekaan ibunyra secara tadbir,

maka anaknya mengikuti status ibunya dan dia diperlakukan seperti

ibunya, yaitu dimerdekakan kefika majikannya meninggal dunia,

menunrt pendapat mayoritas ulama. Pendapat ini diriwayatkan'dari Ibnu

Mas'ud dan hnu Urnar. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Sa'id bin

Al Musayyib, Al Hasan, Al Qasim, Mujahid, AsySya'bi, An-Nakha'i,

Umar bin AMul Adz, Az-7,;uil:rri, Malik, Ats-Tsauri, Al Hasan bin Shalin,

dan ulama lnng mengedepanlon logika.

Sementara itu, Al Qadhi : Hanbal menukil dari

Imam Ahrnad, bahwa anak dari budak wanita Snng dimerdekakan secara

bdbir adalah budak jika tidak disnmtkan. Dia juga mengatakan bahwa

se.cam zhahir ini artiryTa anak dari budak wanita mudabbar bdak
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mengikut status ibunya dan tidak dimerdekakan kefika majikann5n

meninggal dunia.

Ini pendapat Jabir bin 7.aid dmAtha.

Imam ASyS5rafi'i mernilik dua pendapat seeerti kedua pendiipat

ulama madzhab tadi, dan salah safuryra bahwa anak dari

budak wanita mudabbartdak mengikuti statr.rs ibunya. Ini iWa pendapat

pilihan Al Muzani adalah, penrerdekaan budak wanita

mudabbar berkaitan dengan kondisi yang dil$atkan dengan pernlntaan

pihak yang memerdekakan sernata, sehingga losrrs budak wanita

mudabbaritu mirip dengan losus orang yang rn€ngaitlon pernerdekaan

budak wanitanya dengan rnasuk ke dalam rurnah.

Jabir bin Zaid berpendapat nPosisi anak hdak unnita mudabbr
itu sama dengan kasus kebun 1prig disedekatrkan oleh pernililqn kefika

meninggal dunia. Sang pernilik berkata, 'Alu merryedekatrkan kebun ifu

jika aku meninggal dan hasilnya untukmu selarna aku rnasih hidup.'

Selain ifu, tadbir adalah u,asiat dan anak adalah pihak 1ang diunsiatkan

kepada majikannya sebelum ainl datang menjernpul

Menurut kami, dari Urnar, Ibnu fJrnar, dan Jabir,

mereka berpendapat, "Posisi anak dari budak urdnita mrdadbr sana

dengan ibun1n."

Pendapat ini pun frdak ada 5ang menentaqgnya dari kalangan

sahabat, setringga dianggap sebagai ijrna. Sdain itr, ibu itr.r berhak

dimsdelokan setetah rnaiilrannraa dunia, sehingga anaknln

punikut dimerdekakan s€e€rti halnlp unanul unlil.

Pengaitan dalam pern€md*aan budak unnita mudabbr

dibedakan dengan kondisi rnasih hidup dari sisi bahwa pernerdekaan

s@ara bdbir lebih kuat dari keduanla, sebab ada dua perkara 1nng

tqabung di dalamnSn. Selain ihr, penanglopan oleh pihak urnat ldam

dalarn rnasalah ini lebih krrat daripada apa !Er{I diternukan dalam
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keduanya. Begitu pula pemerdekaan secam tadbir tidak bisa dibatalkan

dengan kematian atau pun penarikan kembali pemyataan.

Berdasarkan hal ini, jika pemerdekaan budak wanita s@ara tadbir

dibatalkan karena makna yang dikhususkan unfuknya seperti menjual

atau kematian atau penarikan pemyataan, maka ketetapan bagi anak

budak wanita mudabbar itu fidak dibatalkan dan tetap dimirdekakan

ketika majikan ibunS;a meninggal dunia.

Kasusnya sarna dengan kasus ibunya, tetap dalam stafus

mudabbar, kalau mernang tidak diikutkan dalam sepertiga harta warisan,

maka keduanya diundi, kemudian siapa gnng keluar sebagai pemenang

undian tadi dimerdekakan.

Ini dilakukan kalau memang diikutkan dalam sepertiga harta

warisan, dan jika tidak maka dimerdekakan sejumlah sepertiga harta

warisan. Kalau jumlahnya lebih dari sepertiga harta warisan setelah

dimerdekakan, maka hasilnya digenapkan. Hal ini sama seperti kasus

majikan yang mernerdekakan budaknya dan ibunya secam tadbir-

Sedangkan anak yang ditemukan sebelum proses tadbir

dilakukan, maka ulama sepakat bahwa stafut anak itu tidak mengikuti

ibunya, karena dia memang tidak disertakan dalam pemerdekaan,

kelahiran, dan kibbh.

Selain ifu, utaman5ra anak tersebut tidak mengikuti status ibunya.

Al Maimuni berkata, "Aku pemah bertanya kepada Imam

Ahmad tentang anak budak wanita png dimerdekakan secam tadbir

sebelum ibunya ditetapkan setagai budak mudabbar, apakah stafus

anakn5ra mengikuti status ibun5n?" Dia menjawab, "Stafus anak tersebut

tidak mengikuti status ibuqn jika mernang seperti ifu. Anak itu hanya

mengikuti stafus ibunya jika dia ada atau ditemukan setelah proses tadbir

terhadap ibunya dilakukan." t
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Hanbal berkata, "Aku pemah mendengar pamernku berkata

tentang pria Snng memerdekakan budak wanitanSa secanr bdbirdan dia

memiliki seorcmg anak," maka dia berpendapat, "AnaknSa ifu bersama

ibunya."

Sementara itu, Abu Al Khilththab menjadikan hal ini sebagai

riwayat bahwa stafus anak budak wanita yang diternukan sebelum

proses bdbir dilakukan status ibunya. Pendapat ini tentunya

sangat jauh. Zhahimp, Imam Ahmad sebenamya tidak bermaksud

menyatakan bahwa anak budak wanita mudabbarihr bersamanp, tetapi

yang dimaksudkannp adalah anaknla setelah tadbir, seperti 57ang telah

kami nyatakan dalam riwayat lain.

Alasanqn adalah, anaknlp png ada tidak mengikuti status

ibunln, baik dalam pernerdekaan, kitabh, kelahimn, penjualan, hibah,

gadai, maupun sebab-sebab y'ang mengakibatkan hak kepemilikan

berpindah dalam perbudakan.

Pasa} Majikan mengaitkan pemerdekaan budak
unnitan5Ta dengan kondlsi tertenfu.

Jika seormg majikan mengaitkan pemerdekaan budak

wanitanya dengan kondisi tertentu maka hal itu perlu dilihat. Jika jiwa

budak wanita ifu sedang hamil saat proses pemerdekaan secara tadbir,

maka status anakqn mengikuti ibunya, sebab anak adalah bagian dari

tubuh ibunyra. Jika budak unnita itu hamil saat adanya kondisi tersebut,

maka anakngra dimerdekakan bersama ibunya. Jika budak wanita itu

hamil setelah penetapan pemerdekaan secaftt tadbh, dan budak itu

melahirkan sebelum adanyn kondisi tersebut, maka anaknya fidak

diilnrtkan bersama ibunln dan tidak dimerdekakan

Ada juga pendapat ularna madzhab tainnSn, bahvra anak budak

wanita itu dimerdekakan dan mengikuti stafus ibun5n.
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Sementara itu, ulama madzhab Asy-Syafi'i memiliki dua

pendapat seperti kedua pendapat ini.

Alasan mengikutkan status anak kepada ibunya adalah, ibunya

berhak memperoleh kemerdekaan, sehingga anaknya pun mengikuti

ibunya, laSnknya budak mudabbar.

Menurut kami, majikan itu memiliki budak wanita tersebut secara

penuh dan boleh melakukan apa saja dalam masalah perbudakannya

tanpa ada yang berbeda pendapat. Anak budak wanita itu tidak

dimerdekakan ketika ibunya dimerdekakan, seperti halnya orang yang

berwasiat unfuk memerdekakan budak wanitanya atau orang yang diberi

kuasa untuk melakukan hal tersebut. Ini berbela dengan budak wanita

mudabbar, karena tadbir lebih kuat berdasarkan argumen yang telah

kami kemukakan. Oleh karena itu, stafus hukum menjual dan bertindak

terhadap pemerdekaan budak wanita m uda bbar beragam.

Pasal: Stafus hukum anak budak mudabbar

Status hukum anak budak mudabbar seperti halnya status

hukum ibunya, dan kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat

dalam masalah ini. Ini pendapat Ibnu Umar, Atha, Az-Zuhrt, Al Auza'i,
dan Al-L-aits. Hal itu karena anak tersebut mengikuti status ibunya, baik

menjadi budak maupun dimerdekakan.

Jika diberlakukan dengan. izin majikannya lalu dia dikaruniai

beberapa orang anak, maka menurut Imam Ahmad, anak-anak ifu

mengikuti stafus orangfuanya yang dimerdekakan secara tadbir.

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Malik dan salah safu pendapa't

ulama madzhab Asy-Syafi'i. Alasannya adalah, ketetapan hukum

bolehnya didasarkan pada adanya hak kepemilikan, dan anak dari orang

yang merdeka hasil hubungannya fengan budak wanitanya mengikuti

status merdeka ayahnya, sedangkan budak wanita ifu atau ibunya tidak

@I - At Mughni



ikut dalam stafus tersebut. B%ifu pula dalam kasus anak budak

mudabbar hasil hubungannya dengan budak wanihn5ra, sedangkan

budak wanita itu atau ibunya tidak ikut dalam stafus tersebut-

Selain itu, anak tersebut adalah anak dari orang yang berhak

dimerdekakan dari budak wanitanyi, sehingga stafus anak itu mengikuti

status bapaknya, seperti kasus anak milik budak mulabb hasil

hubungan dengan budak wanitan5n.

Pasal: Jika budak wanita mudabbar melahirkan anak,

kemudian sang majikan menarik kembali pernSptaan

pemerdekaannya secara tadbir, dan kami pun berperrdapat

bahwa penarikan ifu sah

Dalam kasus tersebut, status arnk budak u,anita ifu fidak

mengikut ibunya, sebab anak yang sudah terpisah dari rahim ibungn

tidak diikutkan dalam status merdeka atau pun bdfir.

Jika sang rnajikan menarik kelrrbali perrptaan pernerdekaannya

secara tadbir seormg diri, maka itu boleh. Selain ifu, iika dia boleh

menarik kernbali pernptaann5a bagi sang ibu yang bersenfuhan

langsung dengan proses bdbir, maka untuk Snng lain lebih boleh lagi.

Jika sang majikan menarik kernbali pern5ntaan pernerdekaann5n

secara bdbh, maka itu boleh dilakukanryra, seperti hahrya kalau dia

mernerdekakan budak wanita secara tadbir sedangkan anak budak

wanitia itu sudah di luar rahim. Jika sang majikan mernerdekakan budak

r,ranitanya kefika hamil, kernudian dia menarik kernbali pern3ntaan

pemerdekaan budak wanita ifu secara bdbir saat rrnsih hamil, maka

stafus anak itu tidak mengikuti status ibunya Snng ditarik hgi, karena

bdba adalah proses perrerdekaan, sedangkan pernerdekaan dibangun

di atas pondasi kghlibi, dan penarikan'kernbali perrryntaan.

Jika sebaliknya, maka anak itu tidak mengikuti stafus orang tmryn. Ini
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sama dengan kasus majikan memperoleh dua orang anak kembar,

kemudian dia mengakui salah safunya, maka keduanya tetap menjadi

anaknya.

Jika majikan ifu menafikan salah safunya dari garis

keturunannya, maka yang lain tidak dinafikan. Jika dia menarik kembali

pemyataannya terhadap kduanya, maka hal itu boleh. Jika dia menarik

kembali pemyatannya terhadap salah safu anak kembar itu, maka itu

pun boleh. Jika seorang anak ditetapkan akan merdeka secara tadbir

tanpa menyertakan ibunya, atau ibunya ditetapkan akan merdeka secara

tadbirtanpa menyertakan anaknya, maka ifu pun boleh, karena masing-

masing dari keduanya boleh dimerdekakan ta,.pa menyertakan yang

lain.

Namun kebolehan memerdekakan salah satunya tanpa

menyertakan yang lain secara tadbirlebih utama.

Itu juga merupakan pengaitan memerdel<akan budak dengan

satu kondisi, sehingga dia boleh memerdekakan salah safunya tanpa

menyertakan yang lain, seperti kasus s€seorang yang akan

memerdekakan budaknya jika dia memasuki rumah.

Jika seseorang memerdekakan budak wanitanya .".uru aiba,
kemudian berkata, "Jika aku telah memasuki rumah ifu, maka aku

menarik kembali pemyataan pemerdekaan dirimu secara tadbir,'maka

ini tidak shahih.

Alasannya adalah, majikan menarik kembali pemyataannya yang

telah ditetapkan dengan kondisi tertentu, tidaklah dibenarkan. Namun

jika sang majikan berkata, "Setiap kali kamu melahirkan seorang anak,

maka aku menarik kembali pemyataan pemerdekaan dirimu secara

tadbir,u maka ini juga ttdak shahih.
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Pasal: Jika budak u,anita !,ang dimerdekakan secara

tadbir berselisih dengan pihak ahh unris maiikannya perihal

anaknya, kemudian budak uranih ifu berkah, 'Aku
melahirkan anak-anak ini setelah penetapan pemerdekaan

diriku secara tadbir, lalu mereka dimerdekakan bersamal<u,'

sedangkan pihak ahli unris berleta, 'fidak, kamu

melahirkan anak-anak ifu sebelum penetapan pemerdekaan

dirimu secara tadbir, maka mereka adalah budak-budak
kanrir"

Dalam kasus tersebut, yary digmalcn adalah

pemyataan ahli waris 5ang dip€rknt dengan s.unpah, karena hul$m

asalnp menSntakan bahwa anak-anak ihr t&p dalarn status budak, dan

tidak mernilik status merdeka. Jika tdak ada buld p€nduhmg, maka

pernSntaan 5nng digunakan adalah perrqptaan pihah yang sefrrlan

dengan ketetapan hukum asal.

PasaL Pendapatan hdak mdabbr seliama

majikannp masih hidup

Pendapatan (al l{as}r.t budak mtdabbar selarna rnaiikannla

masih hidup menjadi milik rnaiikarurlp dan dia boleh mengarnbilnya dari

budaknya, sebab bdbir fidak ,arfi berbeda dengan unsiat untuk

mernerdekakan atau pengaitan p€rn€rddoan dengan kondisi tertenfu

atau melahir*an. Flasil s€mua ifu dib€rilon k€pada rnaiilcannya. B€gitu

pula dengan budak muhfur.

Jika dia dan ahli waris bersdisih dahm rnasalah apa lnng
dimilikinp. setelah dim€rddolon, kerrudian dia berkata, "Aku

menrperoleh uang ini, aku merddra" sedangkan ahli u,aris Hata,
"Tidak, kamu mernperolehnya #urn dimerdelralon," rnaka pendapat

png digunakan adalah pendapat sang hdah karena harta tersebut
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bemda di tanganqp dan belum terbukfi bahun ha*a tersebut milik ahli

waris, berbeda dengan anak.

Jika masing-masing pihak mengajukan bukti atas klaim mereka,

maka bukt ahli uraris yang diutamakan di sisi orang lnng mengajukan

bukfi eksternal, dan bukfi budak mudabbr di sisi orang lnng
mengajukan bukti intemal.

Jika budak mudabbar mengakui bahwa dia mernperoleh harta

tersebut selama majikanqn masih hidup, kemudian hak kepemilikanriya

diperbarui setelah majikannya meninggal, maka perkataan yang

digunakan adalah perkataan ahli waris, sebab ketetapan hukum asal

bersama mereka.

Jika budak mudabbar mengajukan bukti atas klaimnya, maka

bukti itu diterima dan lebih diutamakan daripada bukt ahli waris jika

memang mereka memiliki bukti, sebab bukti budak mudabbar adalah

kesaksian disertai tambahan. Jika budak mudabbar tidak mengakui

bahwa harta tersebut diperolehnln serrrasa majikannya masih hidup, lalu

pihak ahli waris mengajukan bukti, apakah bukti mereka didengar? Ada
dua pendapat ulama madzhab yang akan dipaparlran pada pernbahasan

selanjufurSn.

1973- Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Majikan
boleh menggauli budak wanita mudabbarSmng dimilikinya."

Maksudnya, rnajikan yang telah menetapkan pemerdekaan

budak wanitanya secara tadbirboleh menggaulinya.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia pemah menetapkan

kemerdekaan dua omng budak wanitanya secam bdbir yrang pernah

digaulinya.
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Mereka 5nng berpendapat seperti ini juga adahh hnu Abbas,

Sa'id bin Al Musayyib, Aflia, Ab-Tsanri, An-Nalfia'i, illaik, Al Auza'i,

Al-Laits, dan Asy-Syafi'i.

Sedangkan Irnam Atmad mengatakan batru,a aku Udak

mengetahui ada ulama 5Bng menaknrhkan perlaratan t€rs€but kanli
Az-Zuhri.

Dceritakan dari Al Auza'i, bahwa dia penrah berkata, "Jika

sang majikan menggauli budal( unniArya sebelum kernerdekaannl,a

secarcl tadbir ditehpkan, rnaka ihr boleh dilakukan s€tdah itu. Namun

iika sang majikan tidak menggauliqB sebelum penetapan kernerdekaan

budak uanitanSn secam dbir, rnal6 dia tdak boleh menggaulinya

setdah ifu."

Menunrt karni, hrdak wanita ifu masih tetap budaknF yang

membeli kernerdekaan diringn sehingga dia masih halal digauli oleh

majikanngn. Ini didasarkan pada firrnan Allah {t[,

fb try #,tKJ1 v, 5 ir,-.tX dle )

@ <4&

!t

"Krcuali tahadap bti-isti mqela abu hfuk yang maeka
milild, naka sesungguhnta mq& &lam lnl ini tiila tac&." (Qs. Al
l"fukminuun [23]: 6)

Kasus ini juga seperti l<a$s unmul unlad.

P"asaL Status pubi dari budak wanita mtfubbar

Status pufui dari budak u,anita mudabbr sarna seperti ibunya,

iika rnernang rnaiikannp belurn nrerqpubuhi ibunp.
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Diriwayatkan juga bahwa sang majikan tidak boleh menyetubuhi
putri budak wanita mudabbarkarqta hak kemerdekaan dari perbudakan

telah ditetapkan unfuknya, sehingga kasusnln sama dengan kasus budak

wanita mul<abb.

Menurut kami, hak kepemilikan pada putri budak wanita
mudabbar itu penuh, sehingga dia boleh menggaulin5n, berdasarkan

ayat tadi. Ini juga sama seperti kasus ibunya dan hak kemerdekaannya

yang tidak menambah hak kepemilikan ibunya dan tidak jysa

menghalanginya unfuk digauli oleh majikannln. sedangkan anak budak

mukatab, dikaitkan dengan ibunya yang tidak boleh digauli.

Begitu pula putrinya, sedangkan ibunya halal digauli, sehingga

wajib dikaitkan dengan ibunya.

Pemyataan Imam Ahmad mengandung kemungkinan hukum
bahwa ibunya boleh digauli, kemudian halifu diharamkan.

i

L974. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Siapa saja
yang mengingkari pemah menetapkan kemerdekaan budak
secara tadbir, maka ketetapan hukumnya dipufuskan setelah
menghadirkan dua orang saksi yang adil atau satu orang
saksi dan sumpah sang budak."

Maksudnya, jika budak mengklaim bahwa majikannya telah
menetapkan kemerdekaan dirinya secara tadbh, maka klaimnya itu
shahih, karena dia mengakui hak kemerdekaannya.

Namun ada juga kemungkinan hukum, klaimnya itu tidak shahih,

karena jika sang majikan mengingkarinya maka tindakan mengingkari
tersebut sama seperti halnya pengingkaran terhadap wasiat, s'ementara

pengingkamn terhadap wasiat ada$h penarikan kernbali wasiat yang

pemah dibuat dalam salah safu pendapat. Dengan demikian
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pengingkaran terhadap penetapan kernerdekaan budak secara tadbir

dan menarik kembali pemlrataan tersebut mengharuskan' majikan

melakukan salah satu dari dm hal tersebut, sehingga klaim budak

dibatalkan.

Pendapat gnng shahih.duhh, klaim budak itu benar, karena

menurut pendapat yang shahih, menarik kembali pemyataan tadbir

tidak menuntutnya, dan seandainya membatalkan, maka sudah tentu

tindakan majikan mengingkari bdbir tidak benar dianggap sebagai

tindakan menarik kembali pemyataan. Jika mernang hal ifu benar, maka

tidak sepatutnya pengingkamn ihr dianggap sebagai jawaban terhadap

klaim budak, karena jawabannln boleh dikemukakan dalam bentuk

pengakuan. Jika hal ini t€rbuld benar, dan sang majikan mengakui hal

itu, maka tidak perlu ada pernlntaan se@ra verbal. Jika majikan

mengingkari klaim tersebut, sernentara sang budak tidak memiliki bukti,

maka ucapan yang dipegang adalah ucapan pihak yang mengingkari

klaim tersebut, diperkuat dengan sumpah, sebab ketetapan hukum asal

adalah tidak adanya klaim.

Jika sang budak merriliki alat buk6, maka ketetapannya

dipufuskan bagi sang budak, dan dua orang saksi yang adil pun diterima

tanpa ada perbedaan pendapat ulama.

Jika sang budak hanya memiliki safu orang saksi, dan dia

berkata, "Aku bersumpah bersarna saksi ini," atau dia memiliki satu

orang saksi pria dan dua oftmg salsi perernpuan, maka ada dua riwayat

dalam masalah ini, yaifu:
' 

Pertama: Ketetapannya tidak ditetapkan.

Ini pendapat madzhab AqlSyafi'i, karena yang kuat adalah

budak itu dimerdekakan dan kelengkapan hukum. Selain itu, ini bukan

perkara yang berkaitan dengan harta dan bukan objek untuk
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mendapatkan harta. Biasanyra, pihak pria yang mengetahuinya,

sehingga mirip dengan kasus pemikahan dan thalak.

Keduat Klaim budak itu bisa diputuskan dengan bukti tersebut,

karena ifu adalah ungkapan yang menghilangkan kepemilikannya dari

budaknya, sehingga kasusnya sarna dengan kasus jual-beli. Inilah

pendapat yang lebih baik, karena bukti hanya bertuluan mengukuhkan

suatu ketetapan hukum terhadap yang disaksikan, dan ini

menghilangkan hak kepemilikan majikan dari ,hartanya, sehingga

kasusnya dikukuhkan dengan ini. i.

Jika maksud yang lain terhadap yang disaksikan diperoleh

dengannya, maka sudah tenfu penetapan hukumnya bisa ditetapkan

dengan bulti tersebut.

Jika terjadi perselisihan antara budak dengan pihak ahli waris

setelah kematian majikan itu, maka kasusnya sama seperti perselisihan

yang terjadi bersama majikannya, hanya saja klaim tersebut benar tanpa

ada perbedaan pendapat.

Alasannya adalah: pihak ahli waris tidak berhak menarik kembali

pemerdekaan budak secara tadbir, dan sumpah mereka pun bertujuan

menghilangkan sesuafu yang telah diketahui. Perselisihan itu juga

berkenaan dengan tindakan terhadap warisan mereka, dan sumpah

mereka bertujuan menghapuskan tindakan tersebut.

Oleh karena itu, masing-masing ahli waris wajib bersumpah.

Siapa pun yang melanggar sumpahnya, maka bagiannya dari budak ifu

dimerdekakan dan sisanya dianggap belum memenuhi r,r-puh.

Begifu pula jika dia mengakuinya, karena pemerdekaannya

dilakukan oleh pihak ahli waris, bukan dengan tindakan pihak yang

mengakui pun yang melanggar sumpah.
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L975- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Jika seorang majikan memerdekakan budaknya secara

tadbir, kemudian dia meninggal dunia dan memiliki harta

yang tidak terlihat atau utang yang berada dalam

tanggungan orang yang rngmiliki kecukupan atau orang
yang susah, maka bagian sepertiga dari budak mudabbar ifri
dimerdekakan. Setiap kali utangnya ditagih atau harta yang

fidak terlihat itu dihadirkan, maka bagian sepertiga dari

budak itu dimerEekakan. Begitu pula dengan orang yang

memerdekakan sepertiga hingga genap meniadi

keseluruhan.'

Maksudnya, jika seorang majikan memerdekakan budaknya

secam tadbir dan meninggal, sedangkan dia memiliki harta lainnya yang

mencukupi dua pertiga hartanya, namun harta tersebut tidak terlihat

atau berbentuk utang yang ada pada pihak orang lain, maka budak

mudabbar itu tidak dimerdekakan secara keseluruhan, karena bisa saja

harta yang tidak berlihat itu lenSnp atau utang yang ada pada orang lain

tidak kunjung dilunasi oleh pihak pengutang, sehingga budak mudabbar

ifu menjadi harta warisan ufuh yang ditemukan.

Dalam kondisi seperti ini, budak itu memiliki hak sepertiga dari

harta warisan, sedangkan pihak ahli waris mendapat dua pertiga.

Budak itu tidak berhak memperoleh semua harta warisan,

narnun hanya bagian sepertiga yang dimerdekakan, sedangkan bagian

dua pertiga yang tersisa untuk ahli waris, sebab bagian sepertiga dari

budak itu dinilai bebas dalam kondisi apa pun. Selain itu, kondisi

terburuknya adalah budak itu tidak memperoleh apa-apa dari harta

warisan tersebut sehingga dialah yang menjadi satu-satunya harta

warisan, kemudian sepertiga darinya dimerdekakan, sebagaimana halnya

kalau majikan tidak memiliki harta lainnya.
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Setiap kali utang majikan dibayarkan atau harta yang tidak

terlihat diperoleh, maka sepertiga dari budak ifu dimerdekakan.

Jika jumlah hartanya seratus, dan harta dari yang tidak terlihat

serattis juga, maka sepertiga dari harta seratus yang kedua

dimerdekakan. Jika serafus lainnya dibawa, maka sepertiga dari harta

tersisa dimerdekakan, meskipun majikan ifu masih memiliki sisa utang

setelah itu atau harta yang fidak terlihat maka sisanya tidak

menimbulkan pengaruh apa-apa, sebab hasil dari harta tersebut

mengeluarkan budak mudabbar dari bagian sepertiga seluruhnya.

Ini adalah salah safu pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Mereka pun memiliki pendapat lainnya, bahwa tidak boleh

memerdekakan sedikit pun dari budak tersebut sampai harta majikannya

yang dalam benfuk utang lnng ada dalam tanggungan orang lain dibayar

atau harta yang tidak terlihat dihadirkan, kemudian baru budak itu

dimerdekakan sebanyak separuhnya, sebab ahli waris tidak memperoleh

apa-apa sedangkan budak mudabbar itu adalah rekanannya, sehingga

budak itu tidak boleh memperoleh apa-apa sebelum ahli waris

memperoleh dua pertiga harta warisannya.

Jika harta yang tidak terlihat hilang atau raib dan harta dalam

bentuk utang yang ada pada pihak lain tidak bisa diharapkan

kelunasannya, maka pada saat ifu sepertiga dari budak mudabbar

dimerdekakan, sedangkan dua pertiganya diberikan kepada ahli waris,

karena budak itu menjadi satu-safunya harta warisan yang tersisa.

Namun pendapat ini tidak shahih, karena sepertiga bagian dari budak

itu tidak masuk dalam cakupan sepertiga tersebut secara meyakinkan.

Keragu-raguan muncul dalam masalah penambahan, dan semua yang

keluar dari sepertiga secara meyakinkan harus menjadi bebas atau

merdeka secara meyakinkan pula, $arena tadbirifu shahih dan tidak ada

perbedaan pendapat dalam masalah budak ifu dilaksanakan dari
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sepertiga harta, dan bagian sepertiga ini tehp dfonerd€kakan bsamaan

dengan keyakinan diperoletrqn kernerdekaan.

Ahli waris tidak mernperoleh apa pun karena rnakna S;ang

dikhususkan kepada mereka. Brkankah iil<a da menrbebaskan pihak

yang benrtang unfuk tidak mehrlasi utargnya selnerilara dia adalah

seluruh harta yang dimilild rnajikanqla, rnaka dia merrbebaskan

sepertiganya sementara ahli unris tidak mernperoleh apa.apa?

Seandainya pembapran utang ifu m€nspnakan tertpo,

kemudian dia membebaskan tanggungan tersebut, rnaka dia telah

membebaskan bagian sepertiga 3nng dimilikinlp saat ifu, sedangkan

pemenuhan dua pertiga ditangguhkan hingga jahrh ternpo. SeandainW

pihak yang berutang mengalami kesulitan ekonomi rnaka dia bebas dari

sepertiganya saat itu juga, sedangkan sisan5ra ditangguhkan hi"bgu

kondisi ekonominya lapang.

Selain itu, penangguhan pernerdekaan bagran sepertiga sisa

tidak berguna bagi pihak atrli rmris, dan menghilqngkan manfaatnya

bagi budak mudabbar, sehingga seyogianln hal itu tidak benar.

Jika hal ini terbukti benar, maka kefika budak mudabbr ttl.t

dimerdekakan seluruhnya dengan kehadimn harta grang tidak terlihat

atau pelunasan utang, maka jelas bahwa budak ifu berstatus merdeka

setelah majikannya meninggal dunia, sehingga ifu menjadi harta dari

hasil kerjanya, karena budak itu dimqdekakan secara tadbir dan adanya

syarat yang sang majikan mengaitkannya dengan kemerdekaan

budaknya, yaitu saat ajal datang menjernpukrya.

Kami sengaja mengaitkanryla dengan kemguan karena kelmr

dari bagian sepertiga.
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Jika keragu-raguan tidak ada hgi, maka jelaslah bahwa ifu teriadi

sebelum keraguan. Jil<a harta tersebut hilang maka ielas
bahwa bagian dr.ra pertiganya adalah berstatus budak dan yang

diq€rdekalon hanyalah bagian sepertiga dari budak mudabbritu.

Jika sebagian harta hilang, rnaka budak mtilabbr itu
dimerdekakan sebanSnk bagian yang lebih dari sepertiga yang diperoleh

dari harta.

Pasal: Jika budak mtdabbar adalah drn orang budak,
sedangkan sang majikpn memiliki utang

. Jika budak mudabhr adalah dua orang budak, sedangkan sang

rnaiikan merniliki utang, maka sepertiga harta ifu dikduarkan dari
keduanSn seban5nk lnng diperoleh. Kemudian lomi mengundi
keduan5a, lalu budak Snng undiannya keluar dimerdekakan sebanSnk

sepertiga kedtmnya. Sedanglon sisa harta ters<but dan budak lainnya

mauquf Jika utangnSa dilunasi rnaka bagian budak Snng undiann5a

keluar digenapkan sebanpk sepertiganya, sedangkan selebihn5n

dimerdekakan dari budak png lain.

Begitu pula yang dilakukan hingga kedua budak itu
dimerdekakan secara bersamaan atau sebanyrak sepertiga dari keduanya.

Jika pelunasan utang mengalami kendala rnaka pernerdekaan sepertiga

dari kedua budak itu fidak dihkukan. Jika kedua budak itu diundi lalu

keluar hasilnya berhak, maka penrerdekaan ifu batal dan dari budak
lainnya dimerdekakan seban5nk sepertiga.

Pasal: Majikan memerdekakan budaknya sec.rftr tdbir
lrang hargangra senilai serltus, sementara majikan ifu
memiliki utang sebesar serafus juga
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Jika seorang majikan memerdekakan budaknya secara tadbb

yang harganya senilai serafus, sernentam majikan ifu memilfi utang

sebesar seratus juga, maka bagian sepertiga dari budak ifu

dimerdekakan, sepertiganp tetap sebagai budak, dan sepertiga sisanya

digunakan untuk menutupi utang[ Jika sang majikan memiliki harta

sebanyak seratus di tangan, maka bagian dari budak mudabhr ifu yang

dimerdekakan adalah dua pertiga, sedangkan sepertiga sisanya

dimerdekakan ketika utangnya dilunasi.

Pasal: Majikan yang memerdekakan budaknya secara
tadbir yang nilainya seratus, sementara majikan ifu memiliki
dua orang anak, dan dia juga masih memiliki utang sebesar
dua rafus pada salah safu anaknya

Dalam llasus tersebut, bagan dua pertiga dari budak mudabbar

itu dimerdekakan, karana bagian yang harus digunakan unfuk

membayar utang sama seperti halryn pelunas. Dengan demikian, pihak

yang memiliki tanggungan utang terbebas dari ka,rajibannya dari bagian

separuh budak mudabbr, karena itu adalah bagiannya dari harta

warisan, sedangkan sisa serafus lagi ditanggung oleh yang lain. Setiap

kali pelunasan utang ifu dilahkan, maka bagian sepertiga dari budak itu

dimerdekakan.

Jika rlang sebanyak dua ratus.ifu adalah utang pada kedua anak

tersebut,. maka sernua bagan dari budak ifu dimerdekakan, karena

masing-masing anaknya memiliki haknya, dan ifu sudah diperoleh

dengan menggugurkannya dari tanggungan utangnya.

PasaL Majikan memetdekakan budaknya yang bernilai
seratus secara tadbir, meninggalkan dua orang anak, dan
dua rafus dirham utang pada salah safu anaknya, serta
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menitipkan urasiat kepada seseoriang unfuk memberikan
sepertiga harta

Jika seorang rrajikan mernerdekakan budaknya 5rang bemilai

serahrs s@ara dbir dan meninggalkan dua omng anak dan dua rafus

dirham utang pada sahh safu anakqB, serta menitipkan wasiat kepada

seseorang unfuk mernberikan sepertiga harta, rnaka bagan sepertiga

dari budak mudabbr ifu dimerdekal@n dan tanggungan utang semfus

dirham itu digugu*an darinlp.

Bagi pihal( 1arrg dititipi unsiat mernperoleh sep€renarn baglan

budak mtfubb4 k€dua anakrya mernperoleh sepertiga

bagian hdak mfufur ihl" dan sim seperenam budak mtdabbr int
nnuqut

Alasanr$B adahh: hasil dari harta tersebut adalah dua pertiga,

1nifu budak, dan saratus Fng digqu*an dari tanggungan pihak png
benrtang, sedandon sepertlga ihl dibagi dr:a kepada budak m.dabbr
dan pihak 1nng &:b€rikanwasiat

Bagian hdak ,ndafuradatah seeertlga SBng dimerd€l<al<an

saat ifu iuga dan s&lar{Ia !,ang s@€r€nam nmuqut Srliap kali ada harta

serafus sisa tadi dibalnr, malra bagian s€p€rerutm dari budak mudabbr

itu dimerdekalran dan al mtsbthdibagikan kepada kedua anak ifu dan

pihak yang diberi u,asit Jika sernua utang tdah dibayrarkan, maka anak

mernperoleh dua pertiga seaan*an sepertiga budak mudabbr adalah

ukumn haknla, badan s€paruh h.dak mudafur digenapkan, dan bagi

pihak yang m€ndapat urasiat mernperoletr sep€rernm baghn budak dan

sepertiga harta yang lodar halmlp.

Jika utang ifu ada pada orarqg asing, rnalo Fng dimerdelolon

dari budak mu&bbrifuhanp s@€renam, karena hasildari warisan ifu

adalah budak, sedandan seeertlga liU"OL"" dan pihak 1nng

diberikan wasiat lainrya. Hftrak Frg diberi wasiat seperenam, anaknln
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seperenam, dan sisa sepertiga mauquf. Setiap kali utangnya dibayar,

maka hanya bagian seperenam dari budak ifu yang dimerdekakan.

Sedangkan sisanya diberikan kepada kedua anak itu dan pihak

yang diberikan wasiat seperenam seperenam.

Pihak yang diberi wasiJ mendapat seperenam, sedangkan

kedua anak tersebut memperoleh lima perenaln, sehingga masing-

masing pihak memperoleh separuh dari seratus tadi, sepertiganya, dan

seperenam budak mudabbaryang merupakan bagran haknya.

Sementara bagi pihak yang memperoleh wasiat seperenam dari

harta seratus tadi, dan seperenam dari budak mudabbar yang

merupakan bagian haknya. Dari budak mudabbar itu dimerdekakan

bagian separuhnya yang merupakan bagiannya sendiri.

L976. Masalah: Abu Al Qasim berkata, *Jika seorang

majikan memerdekakan budaknya secara tadbir sebelum

mencapai usia baligh, maka penetapan kemerdekaan secara

tadbir ifu berlaku kalau usianya sudah mencapai sepuluh

tahun ke atas dan mengetahui dengan baik tentang tadbir.

Apa yang aku kemukakan ini juga berlaku pada wanita kalau

memang wanita ifu telah berusia sembilan tahun ke atas. "

Maksudnya, pemerdekaan budak secara tadbir yang dilakukan

oleh anak yang sudah mumayyiz dan wasiatnya pun boleh. Ini adalah

salah satu riwayat Imam Malik dan salah safu pendapat Imam Asy-

Syaf i.

Sedangkan ulama madzhab Asy-Syafi'i menegaskan bahwa itu

adalah pendapat Imam fuy-Syafi'i yang paling shahih.

Pendapat yang sama diriwayatkan dari Umar, Syuraih, dan

Abdullah bin Utbah.
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Sementara Al Flasan dan Abu Hanifah berpendapat bahwa

hdbir tersebut tdak sah, karena sama dengan orcmg gila. Ini pun

riwayat yang kuat dari Irnam Malik, dan pendapat kedua dari pendapat

Imam Asy-Syafi'i, sebab anak tersebut tidak sah memerdekakan

budaknya, sehingga dia pun fidak sah menetapkann5la merdeka secam

tadbir, seperti hulr,S,a omng gila.

Menurut lorni, Sa'id meriwalntkan dari Huslaim, dari Yuhln,

dari lbnu Sa'id, dari Abu Balor bin Muharnrnad, bahrara seorang anak.

dari kelompok Anshar p€rnah mernberikan wasiat kepada parnan-

pamamya dari pihak ibu, benrpa tanah dari wilayah Ghassan Snng

disebut juga dengan bi'ru iuryum Spng nilainp sama dengan tiga puluh

ribu. Kemudian perkara ihr dilaporkan kepada Umar bin Khaththab, dan

dia pun mqnbolehkan u,asiat tersebut.

Yahya bin Sa'ili berkomentar, 'Udta anak tersebut saat ifu

adalah sepuluh tahnn atau drn bdas tahr.rn."il

Diriwa5latkan juga bahu,a sekelornpok omng pernah bertanp
kepada Umar Q, tentang anak kecil dari Ghassan lang mernberikan

wasiat kepada pufui porrnnrr5fa, kernudian Umar bin Khaththab

mernboleh u/asiat arnk teresbut.s

Selain itrf lomi b€&.un menerrukan ada pe,rbedaan pendapat di

kalangan ularrn disebablon oleh rnlllitas wasiat, dan bdbir yarry

dilakukan anak itu l€bih hnt secara megakinlon, sebab selarna itu rnasih

ada maka dia fdak berkamfrban. Jika anak itu meninggal dunia, rnaka

menjadi hubungan dan ganiuan, lalu ifu te6ukfi shahih rnalo kasusnSn

seperti wasiat ormg gnng dihalangi mengelola hartan5a karena idiot dan

bertentangan dengan p€rnerd*aan karena ada unsur penghambur-

5a Disebutkan oleh Sa'id bn Mansh& dahm &rnar, * td bn Manshur
(t/126/4301.

5s Taktuilnya t&h d!rchdran s&lumnlra @nll-
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hamburan terhadap hartanya selama hidupn5n dan ketika dia

membutuhkannya. Sedangkan pembatasan pihak yang membenarkan

tadbir yang dilakukan anak tersebut dengan anak yang telah berusia

sepuluh tahun keatas, maka itu berdasarkan sabda Nabi $,
o )zoz

r<*te
,o !9',.
t9 j) o. lt

-P.,

o lo I o.,t'rf
t*1t

" Pukullah merel<a (anak-anak) karena meninggall<an shalat saat

berusia sepuluh tahun dan pisahl<an mereka dai tunpat tidur."56

Ini pendapat yang menyebutkan hadits dari lbnu Umar rS dan

menganggap usia wanita yang boleh melakukan tadbirdan wasiat adalah

sembilan tahun ke atas, berdasarkan hadits Aisyah g, bahwa jika budak

wanita telah mencapai usia sembilan tahun, maka dia adalah wanita

der,l.lasa.

Riwayat yang sama diriwayatkan dari Nabi $ secara marfu'.S7

Selain ifu, usia tersebut merupakan usia yang memungkinkan si

anak mencapai usia baligh dan berketruajiban melakukan ketetapan

hukum Islam lainnya.

Pasal: Anak berusia seperti ifu boleh menarik kembali
pemyataan kemerdekaan budaknya secara tadbir.

' Anak berusia seperti ifu juga boleh menarik kenrbali pemyataan

kemerdekaan budaknya secara tadba, kalau kita mengatakan bahwa

penarikan kembali kemerdekaan itu dari mukattaf dianggap shahih,

55 Takhrilnya telah disebutkan lno. 2/L98).
57 Takhrilnya telah disebutkan (no. 1479 /1021.
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karena orang yang wasiabrSn dinilai shahih, maka penarikan kembalinln

pun dianggap shahih, seperti halnf mukallaf.

Jika anak itu in$n menjual budak mudabbr, maka walingn png
menggantikan posisiryn untuk melakukan bansaksi jual-beli. Jika

walinya mengizinkan anak ifu menjmlryn lalu dia menjualnla, rnaka itu

pwt shahih.

Pasal: Proses bdbirdan wasiat yang dilakukan orang

idiot

Proses dbirdan wasiat yang dilahfian omng idiot dianggap

shahih. Ini berdasarkan argurna 5ang telah kami kernukakan dalam

masalah anak tadi. S€danglon u,asiat dan dbir orang gila'dianggap

ndak shahih, karena dia tdak berhak mengelola hartanSa. Jika orang itu

gila han5ra dalam setrari dan sadar dalam sehari, maka bdbir yang

dilakukanqn pada saat sadar dianggap slmhih.

PasaL Proses bdbir lrang dila}ulran oleh orang kafir
dzimmi atau kafir hafii lnng tingsal di wilayah
pemerintahan Islam ahu di wila3Tah pemerintahan musuh

Proses bdbiryang dilakukan oleh omng l'afu dzimmi atau harbi

yang tinggal di wilafh pernerintahan Islam atau di wilalnh

pernerintahan mr.rsuh dianggap shahih, karena dia memiliki hak unfuk

mengelola hartanyla, seperti halnya muslim.

Jika ada yang berlnta, "Bfu mernang kepernilikannSn shahih,

maka dia tidak mernilikinya tidak atas dasar pilihann5a," maka menunrt

kami, ini pun tidak menafilon kepernilikan berdasarkan dalil bahua dia

memiliki hak dalarn p€rnikahan danlmerniliki isbinln tanpa kernauan

. sendiri. Jika orang !,ang merniliki tansgungan utang berhalangan
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melunasi utangnya, maka diambil darinya hartanya sebanyak utangnya

tanpa berdasarkan kemauannya sendiri.

Hukum bdbir-nya pun seperti hukum tadbir-nya muslim, seperti

yang telah kami jelaskan. Jika budak mudabbaryarry kafir tadi memeluk

Islam, maka hak kepemilikannya {lihilangkan darinya dan didesak agar

tidak tetap berada dalam kondisi kafir sebagai pernilik budak muslim,

seperti halnya budak lainnya.

Bisa juga budak muslim itu dibiarkan berada dalam tangan

keadilan dan dibiayai dari hasiljerih payahnya sendiri. Jika memang dia

tidak memiliki harta maka majikann5n didesak agar memberikan nafkah

kepadanya

Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Imam Asy-

Syafi'i dalam salah safu pendapatnya, yang didasarkan pada tidak

dibolehkannya jual-beli budak mudabbar.

Selain ifu, menjual budak mudabbar sama saja dengan

membatalkan alasan pemerdekaan dan menghilangkan tujuannya,

sehingga membiarkannya seperti ifu lebih baik dan posisinya seperti

Ummul Walad.

Jika kami mengatakan bahwa menjualn5n lalu budak mudabbar

itu dijual, maka tadbimya batal.

1977. Masalah: Abu Al Qasim berkata, 'Jika budak
mudabbar membunuh majikannya, maka penetapan
I(emerdekaan budak ifu secara tadbirgugur.'

Status mudabbar pada seorang budak gugur atau hilang jika

terbukti dia telah membunuh majikannya dalam dua kondisi, yaitu:

Pertama: Budak ifu bemiat mernpercepat proses

kemerdekaann5n dengan membunuhnya. Oleh karena itu, dia dijatuhi
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sanksi proses bdbA-nya dibatalkan, seperti halnya ahli unris tidak

mendapat unrisan lantamn mernbunuh p€rnilik harta warisan- Selain ifu,

kernqdekaan adalah rnanhat 3Bng diperoleh kefika ajal telah datang

menjernput, sehingga bdbir ifu gugur lantamn pemrbunuhan,

sep€rti halnya losrrs unrisan dan unsial

Kedrnt Tilbir adahh unsiat, sehingga digugu*an karena

t€ridi pernhmuhan rmfikan, sep€rti halnya wasiat harta. ndak
diharuslran juga mern€rddralran warul rreiladlarq:a ifu l€bih hrat dan

rnempalon kdahiran dahrn kondisi tertenfu yang fidak mtrngkin

mernindatrlmn hak kepernihlon padanta dahm kondisi apa purl.

Oleh s€bab itr" dia trdak bdei diiual, fidak bol€h dihibahkan,

dan udak boleh abadaikan" atau pun menarik kernbali pernyataannya

dengan ucapan afiau hinrrya.

Warisan ad.l"h salah safu bentuk p€rnindatnn kepernilikan,

scttorgga lcahu hdak ihr fidak dimerrdelokan kefika rnajilcannya

&mi4 rnaka hak keeernilikannla tdak b€rpindah kepada ahli

waris dan fdak bisa b€druat apEmpa kepadanf, berbeda dengan budak

ntfuffiar, karena at6an kerneridetraan adahh perhratan, dan sebagian

3Bng dip€rd€h di antara wrrntl .mlil dan rnajikanrrya leurat perantam

drdmtp.

hilah Frg lebih hrat. O[eh sebab itu, alod kelahiran

orang yang gih dan prces p€rnerd*aannta tidak dilahrlan rnaupun

dbimp-
Ketetapan hulmn kdatriran (isfrlad orang lraql kesrsahan

diberlalulmn pada bagian rdonrrya berbeda dengan pernerdekaan

hdak. Urnnrul Waldl dimerrddralon dari harta pokok sedangkan budak

mfub0ardfrmrldrdtalrrrn dari sep€rfi harta wasiat.
t
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Pihak-pihak yang memiliki utang pada majikannya tidak berhak

membatalkan kemerdekaan ummul watad meskipun majikannya

dinyatakan pailit, berbeda dengan budak mudabbar.

Jika hal ini mernang benar, maka tidak ada perbdaan antam

mernbunuh secara sengaia atau ttrencana dengan mernbunuh secam

tidak sengaja, sebagaimana halnln tidak ada perbedaan pada hal itu

dalam status kehamman harta warisan dan pembatalan wasiat pihak

yang membunuh.

Pasal: Semua sanksi iina5pt selain perkara

pembunuhan majikan budak mudabbar fidak membatalkan
proses tadbir-nya

Semua sanksi jinagtselan perkara pembunuhan majikan budak

mudabbar tidak membatalkan proses tadbir-nya. Namun jika kasusnln

terkait dengan sanksi jinagt yang mernngharuskan membayar dengan

materi atau qishash, kemudian keluarga pihak korban memaafkannya

dan mannjibkannya mernbayar denda materi, maka harta tersebut

berkaitan dengan pemerdekaannya.

Bagi yang membolehkan meniual budak mudabbr tersebut,

maka dia menempatkqn majikannya dalam posisi memilih antam

meneriman5ra lalu dijual, dan antara menebusnya.

Jika sang majikan menerimanya dalam kastrs iina5at,lalu dijual,

maka pros e-s tadbA budak tersebut batal. Jika budak hudabbr int

kenrbali ke majikannlra lnng dulu, maka proses kdbh-nyaberlaku lagi.

Jika sang majikan memilih menebusn3a dan tebusannya itu

seharga menebus budak, maka dia adalah budak mudabbrnajikan ifu.

BaSl 1nng tidak menrbolehkan menjualnya, maka tebtrsannSn

ditenfukan terhadap majikannya seperti halnya kasus ummul walad.
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Jika sanksi jinagat mengharuskannya menjalani qishash,

kemudian sanksi qishash dilaksanakan, rnaka proses tadbb-nya batal.

Jika yang dikenai sanksi qishash itu adalah thamf, maka dia adalah

budak mudabbamya saat itu juga. Jika majikannyn meninggal dunia

setelah sanksi jinaSptrln dijatuhlon dan sebelum pernenuhan haknya,

maka dimerdekalan dari setiap kondisi tadi, baik perkara jinagt iht
mengharuskan mernbayar rnateri maupun qishash, sebab kondisi

pernerdekaan budak itu diternukan di dalamnp

Jika yrang harus dilaksanalon adalah qishash, rnaka ka,vajiban ihr

dipenuhi, baik findalGn lnalnt ifu terhadap budak maupun terhadap

oftmg merdeka, sebab keurajiban qishashtetah ditetapkan secara qpriat

terhadap dirinln saat dia rnasih budak, sehingga tidak bisa dibatalkan

dengan adanga peristiwa pernerdekaan. Jika Fng harus dibayar adalah

materi unfuk status budaknln, rnaka ditebus dengan nilai png paling

rendah atau denda jinalntryn dibalpr.

Jika dia melakukan pelanggaran terhadap budak mudabbar it.t
maka dia mernbalnr denda jinafnbrya kepada majikannya.

Jika findakan iinalpt itu terhadap diri sendiri maka dia wajib

mernba5nr nilai budak ifu kepada rnajikanrya dan proses tadbir-nya pwr

batal seiring dengan kematiannSn

Jika ada 5nng berkata, "Kenapa kalian tidak menjadikan nilainya

sebagai pengganti posisin5n seperti budak yang digadai dan diwakafkan

kefika mendapat perlakukan lriminal?" rnaka menurut kami, sebenamSra

ada tiga perbedaan dalam kedu tnl ini, pifu:

Pabma, setiap u/akaf dan gadaian hukumnya wajib, sehingga

haLnfra berkaitan erat dengan penggantiannln. Sedangkan tadbir frdak

wajib, karena bisa dibatallon dengan iml-beli atau lainnln, sehingga

tidak ada hak yang b€rloitan dengandlp.
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Kdua, hak tadbir diperuntukkan basr budak mudabbar,

sehingga haLnln itu batal ketika orang yang berhak terhadap dirinya

meninggal, sedangkan pengganti Udak bisa menerrpati posisinya

sebagai pihak 5nng berhak.

Ketiga, hak budak mudfrbr hattln boleh diberikan ketika

majikannya meninggal dunia. Namun jika budak itu meninggal sebelum

majikannya, maka ifu artinya dia meninggal sebelum haknya dipenuhi,

sehingga tidak ada penggantian di sini, berbeda dengan gadaian dan

wakaf, sebab hak gadaian dan wakaf ditetapkan pada keduanya

sehingga penggantinln bisa menempati posisi keduanya.

Antam gadaian dan unkaf pun ada perbedaan, yaifu nilai yang

wajib dibayar, dart tadbir tidak bisa ada di dalamn5a. Pembayaran.nilai

itu juga tidak bisa mengganti posisi budak mudabbar. Jika seseorang

mengambil seomng budak sebagai gantinya, maka budak itu tidak bisa

dikatakan sebagai pengganti, tetap kompensasi nilai. Berbeda dengan

gadaian, karena nilai boleh dalam benfuk barang gadaian.

Jika dikatakan bahwa ini artinya ormg itu wajib meurakafkan,

karena jika dia dibunuh rnalo nilai budak itu diambil lalu digunakan

unfuk membeli budak lainnya sebagai ganti budak tadi, maka. menurut

kami perbedaan antam budak mudabbar dan gadaian dapat dilihat dari

ketiga poin tadi. Meskipun kondisinya tidak memungkinkan untuk

mernbedakan anhra budak mudabhrdengan wakaf dari sisi ini, namun

hal itu tdak boleh menghalangi adanSn perbedaan antara budak

muda bbr d€ngan gadaian.

PasaL Majikan memerdekakan budaknya secara

tadbir, kemudian dia menetapkan budaknya itu sebagai

budak mukatab
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Jika sang rnaiikan memerdekakan budakn5n secara tadbir,

kernudian dia menetapkan budakrya ihr sebagai budak mukatab, maka

itu boleh. Pendapat ini dahh nash dari Imam Ahmad. Ini juga

pendapat 5nng dikerrrukakan oleh hnu Mas'uds, Abu Hurairah, dan Al

Hasan.

Redalsi hadits Abu Humirah t dai MuFhid, dia berkata, "Aku

penrah mernerdekakan budak u,anita dad Qumisy sebagai pelayan

s@iara tadbir, kernudian alnr fugin menrerrdekakanq;a secaftt mukabbah,

maka aku muryawarahkan kepda Abu Humirah, lalu dia berkata,

'Merdekakanlah budak uanita ihr secara mul<aabh. Jika dia

menunaikan proses mukatabatrnp, rnaka ifu boleh. Jika t€riadi sesuatu

denganmu, rnaka tdah teriadi 'Ala nn laana alaki

lahu'.69

Selain itrr iil<a f*lDr*ra}ihpros€s pernerdekaan dengan kondisi

tertenfu, rnaka pernerdekaan s@ra mulabbh pun boleh, seperti

orang yang mernerde&akan hfrknl,a k€fika tdah merrasuki rumah.

Jika ifu adalah wasiat, rnalo pernerdekaan s@ara mul<atabah

pun tidak terlarang, sebagairnarn orang 3Bng menitipkan wasiat unfuk

memerdekal<an budaknya, kernudian dia merrerdekakan secara

mulabbh. Juga larena dbir hn ldbbah mempakan alasan

pernerdekaan, sehingga satu sarna lain tdak menghalangi 5ang lain

untuk dilaksarnkan, sep€rti pernerdekaan budak mudabbar menjadi

budak mul<aab.

Al Qadhi b€rpendapat, 'Pernetrdeloan budak secam bdbir

dibatalkan dengan p€rn€rddnarl secatia ldbbah abu mul<atabah-"

s8 Disehdkan deh lbru Abi qpftnh &m M.stnnrnf lbnu Abi Spibah
(pernbatrasan: Jual bd[, 6/47q- D

s9 Disehrdon oleh Al Bailtai dahm .*rnat Al hilrql (10/314) dan hnu
Abu qEibah dahm l'fishannf lht Au sgibh(p€mbahasan: Jual treli, 6/4751.

l
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Jika kita mengatakan bahwa itu adalah wasiat seperti kalau

seseorang memberi wasiat kepada orang lain, lalu dia

memerdekakannya secara mukatabah, maka ini tenhmya bertentangan

dengan pendapat yang zhahirdari Imam Ahmad, bahwa itu tidak shahih

untuk dirinya, dan antara tadbir dcngan wasiat kepada orang lain ada

perbedaaan karena fujuan pemerdekaan budak secara mukatabah dan

tadbirfidak saling menafikan ketika yang dimaksud dari keduanya adalah

keseluruhan pemerdekaan.

Jika keduanya berkumpul, maka itu lebih kuat untuk diperoleh,

karena jika pemerdekaannya luput dari salah safunya, maka itu bisa

terjadi dengan yang lain. Manapun yang diternukan dari keduanya

sebelum yang lain, maka pemerdekaan itu terjadi.

Sedangkan fujuan wasiat saling menaftkan karena mukatabah

dimaksudkan pemerdekaan budak, sedangkan wasiat dimaksudkan

memperoleh hak kepernilikan bag pihd( lnng diberikan wasiat.

Keduanya ini tidak bisa disatukan.

Jika hal ini memang benar, lalu proses pernerdekaan tersebut

dilakukan sernasa majikan masih hidup, maka budak itu merdeka secam

mukatabah sedangkan proses bdbhbabL Jika sang majikan meninggal

sebelum pelaksarnan tersebut, maka budak tersebut dimerdekakan

s@am tadbirjika keluar dari bagian sepertiga harta, sedangkan proses

pernerdekaan secara mukatabah batal. Jika budak itu tidak berada di

luar bagian harta sepertiga, maka budak itu dimerdekakan sebanyak

sepertiga dan pemerdekaan secam mukatabah digugurkan seban5nk

bagran yang dimerdekakan, sedangkan pemerdekaan secara mukatabah

mernperoleh sisanya.

Jil<a separuhnln telah dilaksanakan, kernudian majikannyra

meninggal dunia, rnaka sernu.r baghn budak itu dimerdekakan secara
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Iengkap, sedangkan sisa mukatabahnya digugurkan jika diluar bagian

sepertiga harta.

Jika tidak berada di luar sepertiga harta maka yang

dimerdekakan darin5n adalah sebanyak sepertiga dan sisa dari cicilan

mukatabahnya gugur sebanyak sepertiga harta, sedangkan sisanya

diselesaikan.

Bab Budak Mukabb

llab mularab te$€ntuk dari kata kiAbh png artinp sang

majikan mernerdekakan budaknln berdasarkan penrbayaran budakqn
kepadanp secarir berkala atau dengan ternpo.

Disebut kibbah karena sang rrniikan biasanya mencatat atau

menulis catatan atas kesepakatan pernbayaran cicilan yang dibuat antara

kedua belah pihak (rnajilon dan budak)

Ada yang mengatakan bahua l<ab kibbah berasal dari kata a/
kutbu yang artinSra menggabungkan, karena oftmg SBng mernerdelokan

menggabungkan baS;amn kredit satu sama lain.

Dasar hukum kibbah atau mukab6ah adalah Al Qur'an, hadits,

dan ijma.

Pertama, Al Qur'an.

Allah & berfirman,

;ti'ar'it#-$;t(i't:
-# 

3L ;r*$'# €& E ;-{Ji'oi,ii'uj5

i+-S'u-i!
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'rL-#

G$i ;fr )c dw{;
;r:1i

"'S*r

,ja6;, 'tj;tit(#;J
rf

,t'6#
U3ilk-$yfi ir'ifr 'b|'li^F-

"Dan oftng-oftng Sang tidak manpu kawin hqdaHah menjaga

ksucian (dirihzy, sehingga Allah memampulan mqeka dengnn

karunia-N5a. Dan budakSudak 5ang kamu miliki Wng memginginl<an

perjanjian, hqdatdah l<antu buat pufienjian dengan maela, jit<a kamu

mengebhui ada kefuil<an pda mael<a, dan bqikanlah kepda mqel<a

seba@an dart harh AIah gng dikaruniakan-Ng kepdamu. Dan

l<amu Ftcs budak-budak umnibnu wtuk melald<an
pelacumn, sdang merela sadiri mmgingini l<arqta lranu
hendak mqtcari kannfungan duniawi. hmngsbp 5ang manml<.n

muela, rraka Altah adatah Maha Pangarnpun lagi fuIaha

Penggng k pda merel<a) saudah mqel<a dipaksa itu" (Qs- An-Nuur

t24l:33)

Kedua, hadits

Diriwaptkan dari Sa'id, dari Sufun, dal5 Az-Zuhri, dari Nabhan

maulaUmmu Salamah, bahwa Nabi $ bersaMa,

U6J t*:U ok
tcI

c 9rl .tq)9- t, t5l
9

IL-
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"Jika salah seomng dari kalian berdua memiliki budak mukatab,

dan dia memiliki harta untuk membalnr maka berhijablah

dan budak tersebut."6o

Sahl bin Hunaif meriwayatkan bahwa Nabi $ bersabda,

,iq C qt*'r:t (-:c \:l
t .r t* o /
dLel ,t6)u

aa
YI J,t

,
ilb 't t;?nt ^tYl

" Barangsiapa menolong orang yang terlilit utang, atau peiuang,

atau budak mukatab, untuk menyelasaikan cicilannya, maka Allah akan

menaunginya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya."6t

Masih banyak lagi hadits-hadits tentang masalah ini.

Ketiga, ijma (konsensus ulama)

Ulama sepakat bahwa permasalah kitabah atau mukatabah

ditetapkan secara syariat.

Pasal: Budak meminta kepada majikannya agar

dimerdekakan secara kitabah

50 Takhrilnya telah disebutkan (no. 1040,234).
51 HR. Ahmad dalam Musnad Ahmad (3/487); Al Baihaqi dalam Sunan Al

Baihaqi(70/320); Al Hakim dalam Al Mustadnk(Z/89 dan271); dan Al Haitsami
dalam Majma' Az-Zawa' id (4/2At dan 242).

Imam Ahmad meriwayatkannya dengan redaksi, "Barangsiapa menolong
pejuang di ialan Allah atau oftrng yang berutang ketika mengalami kesulitan atau
budak mukatab dalam perbudakannya ...."

Imam Malik dan Al Baihaqi tidak berkomentar terhadap hadits ini.
Setelah meriwayatkannya, Al H:Jtsami berkata, "Dalam riwayat Ahmad,

sanadnya terdapat periwayat bemama Ubaidullah bin Sahl bin Hunaif yang tidak
aku kenal, sedangkan sisa periwayatnya hasan."
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Jika sang budak merninta kepada majikannya agar

dimerdekakan secara ldbbah, maka sang maiikan hendaknya

memerdekakannya kalau memang dia melihat ada kebaikan pada

dirinya. Namun secam zlzahirpqdapat madzhab ini fidak wajib.

Ini adalah pendapat mayori[s ulama, seperti Al Hasan, Asy-

Sya'bi, Malik, Ats-Tsauri, ASy$lafi'i, dan ulama yang mengedepankan

logika.

Sementara ifu, diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa

pemerdekaan tersebut urajib jika sang budak yang merniliki penghasilan

dan dikenal jujur meminta kepada rnaiikanrya. Ini juga pendapat gnng

dikemukakan oleh Atha, Adh-Dhahhah, Arnr bjn Dinar, dan Daud.

Ishaq berpendapat, 'Aku khauratir rnajikan tersebut berdosa jika

tidak melakukanqn. Namun, hal itu tidak pd<salon kepada dirin5n."

Dalilnya adalah firrnan Allah &,

\;ilyT'# i3{, U Q6ft'";:5-r-5,3

"Dan budak-budak gng l<amu nilild Fng maginginl<an

hendaHah karnu bmt pqianjian dangan maela, jil<a l<atnu

mangetahui ada kebil<an pda mael<a." (Qs. An-Nuur [24]: 33)

Secam zhahir,perkara ini hulnrmngn wajib.

Diriwayatkan bahua Abu Muharnrnad bin Sirin pernah menjadi

budak Anas bin Mdik, kernudian dia merninta kepada Anas agar

menrerdekakannSn sec-ara kibha6, namun dia tdak mau melakukannya.

Ketrka Sirin mengabarkan hal itu k€pada Urnar bin Khaththab, dia pun

mengangkat mutiara kepada Anas bh Malik, lalu mernbaca ayat,

-/.. 
o . .|-t/wreitr
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@ka-4
"Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan

perjanjian, hendaHah kamu buat perjaniian dengan.mereka, jika kamu

mengetahui ada kebaikan pada mereka." (Qs. [24|33)

Setelah itu Anas bin Malik memerdekakannya secara kitabah.62

Menurut kami, itu adalah pemerdekaan yang dilaksanakan

dengan kompensasi tertentu, sehingga hukumnya tidak wajib. Ayat

tersebut juga bisa jadi maknanya digiring pada anjuran yang bersifat

nadb (sunah). Ucapan Selain itu, ucapan Umar bin Khaththab tersebut

konhadiksi dengan perbuatan Anas bin Malik. Sebenamya tidak ada

perbedaan antara keduanya, bahwa budak yang tidak memiliki kebaikan

tidak wajib dimerdekakan.

Imam Ahmad berpendapat, "Kebaikan yang dimaksud adalah

kejujuran, kebaikan, dan pelunasan kredit kitabah dengan uang." Seperti

ini pula yang dikemukakan oleh lbrahim, Amr bin Dinar, dan lainnya,

dengan ungkapan yang berbeda-beda.

Ibnu Abbas berpendapat, "Budak itu kaya dan memberikan

harta."

Mujahid berpendapat, "Budak ifu kaya dan melaksanakan

cicilannya."

62 HR. Al Bukhari dahrm Shahih N Bukhad 15/219, secara mu'allaq); N
Baihaqi dalam Sunan At Baihaqi $tl379)i dan Abdurrazzaq dalam Mushannaf
A bdurnzas @ / 37 7 -37 2, 1557 7 ).
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An-Nakha'i berpendapat, "Budak itu iujur dan memenuhi

tagihan."

' Amr bin Dinar berpendapat, "Dia berharta dan baik."

Imam Asy-Syali'i

pendapatan, serta amanah. "

Apakah pemerdekaan budak yang tidak memiliki pendapatan

hukumnya makruh?

Al Qadhi berpendapat: Pendapat Imam Ahmad secam zhahir

memakruhkannya, dan lbnu Umar 4S pun memakruhkannya.63 Ini juga

pendapat yang dikemukakan oleh Masruq dan Al Auza'i.

Dalam riwa5nt lainnln Imam Ahmad berpendapat,

"Pemerdekaan seperti ifu tidak dimakruhkan."

Imam AsySlafi'i, Ishaq, Ibnu Al Mundzir, dan sekelompok

ulama tidak memakruhkannya adalah, Juwairiyah binti Al

Harits pemah dimerdekakan secara kitabah oleh Tsabit bin Qais bin

SSrammas Al Anshari, kernudian dia menemui Nabi $ unhrk meminta

bantuan beliau melunasi cicilan kemerdekaannya. Beliau pun melunasi

cicilan kemerdekaannla secaftt kitabahdan menikahinya.il

hnu Al Mundzir berargumen bahwa Barimh pemah

dimerdekakan secanr kibbah, sedangkan dia tidak memiliki keahlian

apa-apa, dan Rasulullah & pun tdak mengingkari tindakannya

tersebut.65

63 Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan Al hihaqi (10/318) dan

AMurmzzaq dalam Muslnma f Abdurnzaq l8 / 37 4 / 155851 -
4 HR. Abu Daud dalam Sunan Abu Daud (4/39311 dan Ahmad dalam

Musmd Ahmad(6/2771.
Sanadnya lnsan.
6 faklrril4B telalr disehrtkan lno.766/1021.

emen{anat, "Budak ifu kuat secara
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Argument pertama seperti yang dikemukakan dalam

pemerdekaan budak tersebut. Selain ifu, sudah sa;uajamya budak yang

akan dimerdekakan secara kitabah perlu dilihat. Jika memang seteiah

dimerdekakan secara kitabah menimbulkan dampak negatif kepadanya,

membuatrnya terlantar karena tidak mampu menafkahi diri sendiri, dan

tidak ada orang yang mau menafkahin5ra, maka pemerdekaan tersebut

dimakruhkan. Namun jika ada orang yang mencukupi kebutuhan budak

tersebut, maka pernerdekaannya secara kitabah tidak dimakruhkan

karena ada dampak positif grang dirasakan dengan stafus merdekanya.

Berkenaan dengan Juwairiyah, dia sebenamya ma-h memiliki harta dan

keluarga, apalagi anaknp adalah orang besar dan tokoh di tengah-

tengah kaumnya. Jika Juuniri5nh dimerdekakan maka dia bisa kembali

ke keluarganya, narnun tem5rata Allah memberikan kompensasi yang

lebih baik lagi dari keluarganSn, yaitu dinikahi oleh Rasulullah $ dan

menjadi salah safu Ummahahrl Mukminin.

Setelah ifu orang-orang pun memerdekakan budak yang ada

dalam perlindungannya ketika mendapat informasi bahwa Rasulullah $
menikahi Juwairiyah.

Mereka berkata, "Manfu Rasulullah." Selanjutnya mereka tidak
pernah menemui wanita yang memperoleh keberkahan yang lebih besar

daripada Juwairiyah. Sedangkan Barirah, sebenamSn pemerdekaannya

secara kitabah mengindikasikan bahwa perbuatan ifu boleh dilakukan

dan tidak boleh diingkari. Selain itu, tidak ada perbedaan pendapat

dalam masalah ini, hanya saja perbedaannya berkaitan dengan stafus

hukum makruhnya.

Masruq berpendapat, "Jika seomng budak meminta majikannya

untuk dimerdekakan secam kitabah, sedangkan budak ifu mernpunyai
penghasilan atau memiliki harta cukup, maka majikan tersebut

sebaiknya memerdekakannln. .rclluuaat itu tidak memiliki harta dan
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penghasilan, maka dia hendaknya berbuat baik kepada budaknya dan

tidak boleh membebankan tugas yang melebihi kemampuan budak

,l
' Pasal: Pemerdekaan budak secara Htabah dinilai tdak

sah kecuali bagi orang yang tindakannSra dianggap sah

Pemerdekaan budak secam ktabah dinilai tidak sah keruali bagi

orang 5nng tindakannp dianggap sah. Sedangkan orang gila dan anak-

anak tidak dinilai sah mernerdekakan s@ara kibbh karena kondisinya

5nng masih mpuh, apalagi sampai rnajikannya memerdekakan kedua

orang 

t**n* anak l.ng zudah mencapai vsia mumaSryiz iil<a

menrerdekakan budak 5rang dimilikinya secam kibbah dengan izin

walinga, rnaka pemerdekaan tersebut .sah. Bisa juga fidak sah,

berdasarkan pemlntaan kami, bahwa meniual budak tersebut fidak sah

tanpa izin dari unlinya. Selain itu, ini adalah akad atau kontrak

penrerdekaan budak, sehingga dinilai fidak sah, seperti pernerdekaan

tanpa harta. Jika walin5n tidak mernberi izin dan restu, maka ddam

kondisi apa pun hukumnln fidak sah.

Jika seomng muna5ryiz dimerdekakan oleh rnajikann5n secara

lrlt bh, maka itu sah. Pendapat ini-dikernukakan oleh Abu Hanifah.

Sedangkan lrnam Aqr$nfi'i berpendapat, "Dalam kondisi

bagaimanapun kduanya fidak sah, karena dia bukan mutallaf, sehingga

mirip dengan orang gila."

Menurut kami, setnua tindakannlp dan tmnsaksi penjualann5p

dianggap sah setelah mengantongi izin walinya, sehingga pemerdekaan

s@am kiabhyang dilah*annlE dianggap sah seperti kasus mukallat
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Dalil yang menguatkan kebenaran tindakan yang dilakukannya

adalah firman Allah &,

6(fJti:;ifrir${5
@6ii{LAi}fr"i6$w

"Dan lbnganlah kamu semhkan kepada orcng-omng 5nng belum

sempuma akalnSa, harta (mereka 5nng ada dalam kekuasaarunu) WnS
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupn. Berilah mereka belanja dan

pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka'kata-kata

Snng baik." (Qs. An-Nisaa' [4]: 6] .

llata ibtila' di sini artinya adalah ikhtibar lahu (ujian baginya)

dengan menyerahkan pengelolaan harta kepadanya untuk mengetahui

apakah dia melakukann5ra sesuai kemaslahatan? Apakah dia tidak hdir
dalam penjualannya dan pembeliannya?

Respon majikan kepada budak muma5ryiz yang

dimerdekakannya ' secaftt kitabah adalah izin baginya untuk

menerimanya.

Jika hal ini benar, maka ketika sang majikan memerdekakan

budaknya yang masih kecil atau gila secam kibbah, maka tidak ada

ketetapan terhadap tindakan atau pun perkataannya.

Ketika seormg mukallaf memerdekakan budaknya secara

kitabah yang masih kecil atau gila, maka ketetapan hukum yang shahih

atau pun rusak tidak menguatkan tindakan ini, karena tidak ada

ketetapan hukum unfuk kedua orang seperti itu. Namun jika dia berkata,

"Jika kalian berdua melaksanakannya kepadaku, maka kalian berdua

bebas," kemudian keduan5n melalrsanakan pemerdekaan sesuai dengan

kondisi yang diminta, bukan dengan cara l<itabh, maka apa yang ada di
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tangan mereka berdtra menjadi milik majikannya. Jika dia fidak

mengatakan hal itu, maka keduanya tidak dimerdekakan. Hal ini sama

dengan yang dikemukakan oleh Abu Bakar.

Sedangkan Al Qadhi berpendapat, "Kedtnnya dimerdekakari.'

Ini juga pendapat1nng dik#ukakan oleh lrnam Aqr$nfi'i.

Alasannln adalah, penrerdelean s@ara kitabh mencakup

malma kondisi tersebut, sehingga pernerdekaan tersebut teriadi dengan

kondisi 1nng diminta secam khusus. Ini seperti kasus orang !,ang

berkata, "Jika kamu melalsanakanqa kepadaku, rnal€ kamu

merdeka."

Menurtrt lorni, itu tidak ternrasuk pernlntaan terhadap suahr

kondisi s@ara jetas dan teNtuka, bahkan makna pun tidak- Tetapi itu

adalah akad atau kontrak 1Bng tidak bernr, sehingga sama dengan

kasus jual-beli 1png batil.

PasaL Kafir ddmmi memerdekakan budakn3;a yang

memeluk kqTakinan hlam seciarir ldbbh
Jika s@mng kafir ddnni mernerdekakan budaknSn lrang

merneluk kryakinan Islam secara kibbh, maka pernerdekaan tersebut

dinilai sah, karena ifu adalah alod atau konbak peralihan atau

pernerdekaan dengan kondisi tertenfu yang dinilai sah. Jika keduanSn

dibawa kehadapan hakim set4ah proses pemerdekaan seoaftt kitabah

ditetapkan, rnalo akadnya perlu dilihat kernbali. Jika akadnya sesuai

dengan ketentuan qnriat, rnaka pernerdekaan ifu tetap berialan, baik

kasusn5ra dibaqa kehadapan hakim sebelum keduangra masuk Islam

maupun setelahnya.

Namun jika terbukti dia telah mernbuat pemerdekaan s@arzl

tdbbh Fng rusak, misalnya kompensasi 37ang diminta adalah khamer
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atau babi atau benda haram lainnya, maka ada tiga permasalahan dalam

halini, yaitu:

Pertama, Keduanya saling berpegang pada kondisi l<ufur,

sehingga proses kitabah berlalu sedangkan pemerdekaan itu terjadi,

. karena tindakan yang dilakukan dalam kondisi kafir tidak dibatalkan oleh

hakim dan kemerdekaan itu ditetapkan, baik keduanya mengangkatnya

sebelum islam maupun setelah Islam.

Kedua, Keduanya saling berpegang pada kondisi setelah Islam,

kemudian keduanya mengangkat perkaranya kepada hakim.

Dalam kondisi ini pun budak tetap dimerdekakan, karena ini

adalah kitabah yang rusak dan ketetapan hukumnya seperti ketetapan

kitabahrusak yang diadakan dalam Islam.

Ketiga, Keduanya saling mengangkat sebelum memegang

kompensasi yang rusak atau memegang sebagian dari kompensasi

tersebut. Sang hakim boleh mengangkat n"tabah tersebut dan

membatalkannya, karena ifu adalah kitabah yang rusak. Selain itu, tidak

ada pembedaan antara keislaman keduanya atau salah satunya, seperti

yang kami jelaskan, karena yang dominan adalah ketetapan hukum

Islam.

Abu Hanifah berpendapat, "Jika dia memerdekakan budaknya

secara kitabah dengan kompensasi khamer, kemudian keduanya masuk

Islam, maka akad yang dibuat tidak rusak, sedangkan nilai jual khamer

tadi dibayarkan, karena kitabah seperti halnya pemikahan. Jika

seseorang memberikan calon istrinya mahar berupa khamer, kemudian

keduanya masuk Islam, maka khamer ifu batal namun pemikahan

tersebut tidak batal.

Menurut kami, ini adalah akad atau kontrak yang jika dilakukan

oleh seorang muslim, maka ataa tersebut dianggap rusak. Jika
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keduanya masuk Islam sebelum saling menahan, atau salah safunya,

maka ifu rusak, seperti halnp jual-beli yang rusak.

Bedanya dengan pemikatnn, kalau akad nikah yang dibuat oleh

seorang muslim berupa khamer, maka ifu dinilai shahih. Jika budak

mukatab dzimmi masuk Islam, makl al<ad kitabah tidak rusak, karena

akad tersebut terjadi s@ara sah. Selain ifu, hak kepernilikan tidak

dihilangkan karena dia keltrar dengan al<ad kitabh dari tindakan orang

kafir. Jika dia tidak rEunpu, maka saat itu juga dia dipaksa utuk

menghilangkan kepernilikannya dari budak itu.

Jika dia mernbeli seotang muslim, lalu dia memerdekakannya

secam kitabah, maka pernerdekaan tersebut tdak sah, karena

pembelian itu batil dan [epernilikannlp belum dikularh]a{t. Jika

budaknya memeluk Islam lalu dia mernerd*at<anntn secart kibbah

setelah keislamannya, maka pernerdekaannln itu dianggap tidak sah,

karena dia diharuskan menghilangkan kepenrilikann5p dari budak

tersebut. Sedangkan ktabah tdak bisa dihilangkan dengan kepernilikan,

karena mul<atab'adalah budak yang merniliki kewajiban mernbayar

beberapa dirham.

Al Qadhi berpendapat, "Dta menrperoleh pernerdekaannln

secara kitabah, karena dia belum kelmr dari findakan maiikannya. Jika

dia tidak rrrarnpu, maka dia balik menjadi budak dan dipaksa untuk

mengNangkan hak kepernilikanqp darinSp saat itu juga."

Pasal: Kafir harbi memerdekakan budaknya secara

ldtabah

Jika kafir hafri mernerdekakan budaknya secara kitabah, meka

penrerdekaannya dinilai sah, baik pemerdekaan ifu teriadi di negeri 5nng

tidak sedang berperang.
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Pendapat ini dikemukakan oieh Imam Asy-Syafi'i.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, "Pemerdekaan ters:but

tidak sah, karena kepemilikannya kurang."

Diceritakan dari Imam Malik, bahwa orang itu tidak memiliki

budak tersebut, berdasarkan dalil bahwa omng Islam boleh memiliki

budak tersebut.

Allah & berftrman,

- r( -7 -l/2.t,(z
rte)t (tN2rr,

6;'16'b{Fffi<$
"Dan dia mannriskan kepda kamu tanah-tanah, rumah-rumah

dan harta benda muel<a, dan (begitu pula) tanah 3ang belum kamu
injak. Dan adalah Allah Maha Kuas terhadap segala s6uatu-" (Qs. Al
Ahzaab 1331:271

Ini adalah tambahan yang diberikan kepada mereka, yang

menunfut validitas kepemilikan mereka, sehingga menunfut adanya

kebenaran tindakan mereka.

Jika hal ini benar, maka ketika seorang kafir dzimmi
memerdekakan budakn5ra, kemudian keduanya meminta jaminan

keamanan kepada umat Islam, maka hakim memufuskan apa-apa

kepada keduanya. Namun jika keduanya mengangkat perkaranya

kepada hakim, dan proses pemerdekaan s@ara htabah keduanya sah,

maka ketetapan hukumnya wajib dijalankan keduanya. Namun. jika

pemerdekaannya rusak, maka keduanya diberi penjelasan tentang status

pemerdekaan yang rusak ifu.

Jika keduanya datang k"prudu hakim, sedangkan salah safunya

dipaksa oleh rekannya, maka pemerdekaan secam kidbah ifu batal,
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karena jika kepemilikan terhadap budak itu dipaksa oleh majikannya

maka pemerdekaannya secara kitabah batal lantaran dia keluar dari

kepemilikan majikannya. Jika sang majikan memaksa budak itu unhrk

membatalkan pernerdekaannya secara kitabah dan mengembalikannya

sebagai budak, maka ifu batal, karena negeri kafir adalah wilayah unfuk

memaksa dan membolehkan. Oleh farena itu, jika omng yang berstatus

merdeka memaksa orang lain yang berstahrs merdeka terhadap dirinya,

maka dia boleh memilikinya. Jika keduanya menemui hakim tanpa ada

paksaan, kemudian salah safunya dipaksa oleh yang lain di negeri Islam,

maka pemerdekaan secara kibbah itu tdak batal dan keduanya tetap

dalam kondisi mereka dahulu, sebab negeri Islam adalah wiluyuh bebas

yang pemaksaan hanya dibolehkan dengan alasan grang dibenarkan.

Jika keduanya masuk meminta jaminan keamanan, kernudian

keduanya ingin kernbali ke negeri pemng, maka keduan5ra tdak boleh

dihalangi.

Jika sang majikan ingin kernbali dan mernbawa budak

mukatabnya bersaman5n, kemudian budak mul<akb itu tidak mau

kernbali bersama majikannSn, maka budak mul<atab itu fidak boleh

dipaksa, karena dengan stafus mukatab, budak ifu hak kepemilikan

majikan terhadap dirinSa hilang, hanya saja budak itu masih memiliki

hak tanggungan terhadap majikan itu. Dan siapa yang masih memiliki

hak dalam tanggungan orang lain maka tidak tidak boleh memaksanya

unfuk bepergian bersarnaryn. Oleh sebab itu, kepada sang majikan

dilgtakan, "Jika Anda mau menetap di darul Islam trnfuk membayar

cicilan pemerdekaan secara kibbah, maka adakanlah tanggungan dan

tiniggalah jika memang wakfungn larna. Jika Anda mua, silakan tt"-bot
kuasa kepada seseorcmg Srang bisa menagih cicilan pemerdekaan kibbah

unhrkmu." Jika sang budak mulaab ifu telah mehrnasi cicilan

pernerdekaannya, maka dia berhak dimerdekakan, kernudian diberikan
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pilihan antara tinggal di darul Islam dargan tanggungan diri sendiri, atau
kembali dan ini pun tidak dilarang.

Jika budak itu tidak mampu melunasi cicilannya dan sang
majikan membatalkan pemerdekaan kitabahnya, maka budak itu
kembali menjadi budak seperti dutu dan dikembalikan kepada
majikannya, sedangkan jaminan keamanan tetap berlaku baginya, sebab
budak berasal dari harta majikannya dan majikannya mengadakan
jaminan keamanan unfuk diri dan hartanya. Jika jaminan keamanan
untuk dirinya batal dengan kembalin5n, maka jaminan keamanan
terhadap hartanya tidak batal.

Jika sang majikan memerdekakan budaknya di negeri perang,
kemudian budak itu melarikan diri dan masuk ke wilaph Islam, maka
pemerdekaannya secarr kiabah batal, karena hak kepernilikannya
terhadap budak itu hilang lantaran tindak pemaksaan yang dilakukannya
terhadap dirinya, sehingga kasusnln sama dengan kasus orang yang
dipaksa unfuk lainnya dari hartanya, baik dia datang ke wilaph Islam
dalam keadaan muslim nraupun non-muslim.

Jika budak ifu datang dengan izin majikann5n, maka stafus
kitabah tetap seperti kondisinya, karena majikannya tidak memaksanya
melakukan hal ifu. Jika budak ifu mendatansi wilayah Islam dengan
aman dan izin majikannya, kemudian umat Islam menahan majikannya
dan dibunuh, maka pemerdekaan kibbh itu jatuh kepada ahli waris,
sebagaimana kalau majikan ifu meninggal secara normal.

Jika pemimpin umat Islam mernbedkan pengampunan atau
menebusnya, atau melarikan diri, maka pernerdekaan secara kibbah
tetap seperti kondisinya

Jika pemimpin umat Islam menj,adikann5ra sebagai budak, maka
status budak mul<atab itu tergantrrng. Jika majikannya dimerdekakan
maka status pemerdekaan budak itu tetap seperti semula, namun jika
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majikannya meninggal dunia atau dibunuh, maka budak mukatab ifrJ

menjadi hak umat Islam dengan status yang sama (budak mukataQ dan

dimerdekakan setelah dia melunasi sisa cicilan kemerdekaannya kepada

umat Islam, sedangkan hak perwalian dimiliki oleh umat Islam. Jika

budak mukatab itu tidak bisa melugasi sisa cicilan kemerdekaanny3,

maka dia menjadi budak bagi umat Islam.

Jika budak mukatab ifu ingin melakukan pelunasan sebelum

majikannya dimerdekakan dan sebelum majikannya meninggal, maka

perkaranya diserahkan kepada pihak hakim atau pihak yang diberi

amanah, sedangkan harta 5nng ditahan itu diproses seperti yang telah

kami jelaskan, yaitu budak mul<aAb itu dimerdekakan setelah pelunasan

sedangkan majikannya menjadi budak tanpa memiliki hak perwalian.

Abu Bakar berpendapat bahwa hak perwalian budak itu menjadi

milik umat Islam.

Sedangkan Al Qadhi berpendapat bahwa statusnya tergantung,

jika majikannya dimerdekakan maka hak perwalian budak mukatab tadi

menjadi miliknya, namun jika meninggal dalam kondisi masih menjadi

budak, maka hak perwalian itu menjadi hak umat Islam, meskipun

majikannya menjadi budak setelah budak mul<abb itu dimerdekakan,

dan hak penvaliannya telah ditetapkan.

Al Qadhi berpendapat bahwa hak perwaliannya tergantung, jika

majikannya dimerdekakan maka hak perwalian budak mukatab iht

menjadi miliknya, namun jika majikan itu dibunuh atau meninggal dalam

kondisi menjadi budak umat Islam, maka hak perwaliannya terhadap

budak mukatab itu batal, sebab dia masih berstatus budak yang tidak

menerima warisan, sehingga hak perwaliannya pun batal lantaran tidak

memiliki hak dan hak itu seyogianya menjadi milik umat Islam, sebab

harta orang yang tidak memiliki ahli waris menjadi milik umat Islam,

maka begitu pula dengan hak perwalian.
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Pasal: Orang murtad memerdekakan hudaknya secara
kitabah

Jika orang murtad memerdekakan budaknya secara kitabah,

maka menurut pendapat Abu Bakar, pemerdekaan secara kitabah itu
batal karena hak kepemilikannya hilang lantaran kemurtadannya.

Sedangkan menurut pendapat yang zhahir dari madzhab, status

kitabahnya itu tergantung, jika majikan yang murtad tadi kembali

memeluk Islam, maka status kitabah tersebut sah. Namun jika majikan

murtad itu dibunuh atau meninggal dalam kondisi murtad, maka stafus

pemerdekaannya secara kitabah tadi batal.

Jika budak mukatab ifu melaksanakan pelunasan cicilannya

semasa majikannya murtad, maka pemerdekaannya ifu tidak dihukurni

dan menjadi terganfung. Jika majikannya kembali memeluk Islam, maka

pelunasan itu dinilai sah dan budak mukatab ifu dimerdekakan. Namun
jika majikan itu dibunuh atau meninggal dunia dalam kondisi murtad,

maka itu batil dan budak tersebut tetap berstatus budak.

Jika majikannya memerdekakan budaknya s@ara kitabah saat

memeluk Islam, kemudian dia murtad dan mengurungnya, *al* budak

ifu tidak perlu membayar cicilan kepada majikannya, tetapi membayar

cicilannya kepada hakim dan dimerdekakan saat telah melunasi cicilan

kitabahnya. Jika budak itu membayar cicilan kemerdekaannya kepada

majikan yang murtad, maka harus dilihat, jika orang Islam yang

memerdekakan budaknya yang murtad secara kitabah maka status

pemerdekaan secara kitabahifusah, karena menjualnp pun dinilai sah.

Jika budak ifu melunasi pembalnran cicilannya maka dia dimerdekakan,

dan jika dia memeluk Islam, maka dia tetap berada dalam stafus budak

mukatab.
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Pasal: Pemerdekaan secara kitabah yang dilakukan

oleh orang sakit dinilai sah

Pemerdekaan secara kibbah yang dilakukan oleh orang sakit

dinilai sah. Jika sakit yang dideritanya berujung dengan kematian maka

budak mul<atab ifu termasuk seperliga harta warisan, karena dia menjual

hartanya dengan hartanya sehingga dinilai seperti kastrs hibah.

Begitu pula hak perwalian dikukuhkan terhadap budak mukatab

karena dia berada dalam posisi orang yang dimerdekakan. Jika dia

keluar dari sepertiga harta, maka pemerdekaan secaftI kitabah itt
menjadi lazim.

Namun jika tidak keluar dari sepertiga harta, maka pemerdekaan

secara kitabah ifu menjadi wajib pada sepertiga harta, sedangkan

semuanya terganfung pada restu pihak ahli waris. Jika ahli waris

membolehkannya, maka hal itu boleh dilakukan. Namun jika tidak,

maka itu pun batal. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Berkenaan dengan pokok permasalahan tersebut, Abu Al

Khaththab berpendapat, "Pemerdekaan budak mukakb boleh diambil

dari harta pokok warisan, karena itu adalah akad atau kontak ganti rugi

sehingga sama dengan jual-beli."

1978. Masalah: Abu Al Qasim berkata, 'Jika

seseorang memerdekakan budak lald-laki atau

perempuannya secara Htabah dengan cara mencicil, dan

cicilan pemerdekaan budak itu dilunasi, maka budak ifu
rirenjadi merdeka dan hak perwaliannya jatuh kepada pihak

yang memerdekakannp secara kitabah."

Dalam masalah ini ada tiga kondisi, yaitu:
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Pertama, ungkapan ini secara zhahir menyatakan bahwa

pemerdekaan secara kitabah tidak sah dalam satu kondisi dan hanya

dibolehkan dengan cara menentukan tempo dan membayar cicilan. Ini

pendapat yang zhahir dari madzhab. Sedangkan Imam fuy-Syafi'i,

Malik, dan Abu Hanifah berpendapat, "Pemerdekaan secara kitabah

boleh dilakukan dalam satu kondisi, karena ifu adalah akad atau konhak

terhadap barang. Jika kompensasinya dalam jaminan, maka boleh

menjadi kondisi seperti jual-beli.

Menurut kami, diriwayatkan dari sejumlah sahabat Nabi ,$
bahwa mereka pemah melakukan akad pemerdekaan secam kitabah

dan belum ada nukilan dari mereka yang ri.enyatakan bahwa itu
'dilakukan 

secara halah.

Seandainln hal ifu boleh, maka semuanya belum sepakat untuk

meninggalkannya. Selain itu, pemerdekaan se@ra kitabah adalah akad

atau kontrak ganti rugi lmubwadhah) yang kompensasinya tidak bisa

dilaksanakan saat ifu juga, sebab salah satu adalah tempo,

seperti akad salm menurut.pendapat Abu Hanifah.

Juga karena itu adalah.akad ganti rugi yang diikuti oleh fasakh

dari s5raratnya ketika kompensasinya disebutkan.

Jika memang terjadi seperti kondisi yang ketidakmampuan unfuk

membayar kompensasi ditemukan, maka ifu Udak sah. Seperti halnya

seseorang melakukan trarsaksi salm unfuk safu benda Snng Udak ada di

tempahrya. Dalam kondisi tersebut ketidakmampuan unfuk membayar

kompensasi tidak terjadi sebab pembeli memiliki barang yang dibeli,

sedangkan budak tersebut tidak merniliki sesuafu dan apa yang

dimilikinya adalah milik majikannya.

Hikmah yang bisa dipetik dari proses pembayaran cicilan adalah:

1. Memberikan keringanah bagi pihak yang membayar cicilan

kemerdekaan dirinp, karena pelaksanaan pernbayaran
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cicilan secam terpisah lebih memudahkan. Oleh karena itu,

utang yang menjadi tanggungan orang-orang yang sedang

dalam kesusahan gugur sebagai benfuk keringanan bagi

mereka.

2. Rentang waktu yangdimiliki oleh sang majikan biasanya

panjang karena kalau sang budak memba5rar cicilan

sekaligus, maka ketidakmampuannya hanya terlihat ketika di

akhir waktu pembayaran.

Kalau budak itu tidak mampu membayar, maka dia

kembali menjadi budak seperti semula dan manfaat yang

diperolehnya dari tenggat pemerdekaan secam kitabah hilang

seluruhnya tanpa ada yang bisa dinikmatinya sedikit pun. Jika

pemerdekaan secara kibbahdibayar selarna beberapa kali cicilan

kemudian dia tidak mampu membay'ar cicilan pertama, maka

pun mudah. Jika cicilan beiikubrya 1nng tidak mampu

diba5nr, maka sang majikan mernperoleh manfaat atau

keuntungan dari cicilan png telah diterirnanya. Jika hal ini

benar, mal<a batas minirnal cicilannln adalah dtn kali atau lebih.

Ini adalah rna&hab Imam Aslr$nfi'i.
Sementara menumt nukilan dari lrnam Ahmad, ada

ulama Snng berkata, "Safu kali cicilan." Ada juga yang berkata,

"Dua kali cicilan. Dua kali cicilan lebih aku sukai."

. Ini mengandung pengertian bahwa Imam Ahmad

berpendapat bahwa pernba5nran cicilan pernerdelaan budak ifu

har,ln boleh dtn kali dan bisa juga diartikan bahwa yang

dian;urkan adalah dua kali cicilan dan boleh iuga satu kali cicilan.

hnu Abu Musa berpendapat, "lni adalah pilihan. Jika sang

budak membayar cicilan kemerdekaan dirinp sekaligus, maka ifu boleh,
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karena ini adalah akad atau kontrak yang menspnakan syarat tempo,
sehingga boleh dibayar hingga safu kali tempo, seperti salam."

Selain ifu, penggunaan ukumn tempo atau tenggat waktu
pemba5nran memberikan kesempatan bagi budak unfuk menyerahkan

kompensasi kemerdekaan dirinya, dan ini bisa terjadi dengan safu kali
pembayaran cicilan. kemerdekaan.

Driwaptkan dari Ali rS, dia berkata, "pemerdekaan secam

kitabahdilakukan dengan dua kali cicilan."6

Ini artinya batas minimal pembayamn cicilan kemerdekaan

secaftr kitabah adalah dtn kali, karena cicilan lebih dari dua kali boleh
menurut ijma.

Diriwa3ntkan dari Utsman r$,, bahwa dia pernah marah

terhadap budaknya, lalu berkata, "Sungguh, aku akan menghukum
dirimu dan memerdekakanmu secara kitabahdengan dua kali cicilan."67

Jika memang pembayamn cicilan pemerdekaan secara kitabah
boleh dilakukan kumng dari dua kali, maka sudah tentu dia akan

menghukumnln

Dalam hadits Barirah disebutkan bahwa dia pemah menemui
Aistah &, lalu "Wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya aku

ingin memerdekakan keluargaku s@ara ls'bbah dengan menrbaSnr

sernbilan uqigah dengan cam safu uqigh setiap tahun, maka.banfulah

aku."58

tr Lih, At-Talkhtshharyatbnu Hajar (4/ZS9l-
67 Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam Sr.maz Al kitnqt(lo/gzo-g2tldari hlur

periwa5latan Muslim bin Abu Marlam, dlri seorang pria yang tidak kami sebutkan
identitasn5ra dan tidak pula nama budak itu disebutkan.

sa Takfuilqp telah disebutkan (no. 5, 67ffiTn-
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Selain itu, pemerdekaan secara kibbah merupakan pembayaran

cicilan demi cicilan dari nilai nominul yutg harus dibayar secara funai,

sehingga ini mengindikasikan perlu adanya dua kali pembayaran cicilan-

Pendapat yang pertama lebih sesuai {engan qi4s, dan cicilan

yang dibayar harus jelas dan dikdahui secaftr pasti berapa besar cicilan

yang harus ditunaikan tanpa ada syarat kesamaan nilai cicilan dan

kemampuan pelaksanaan cicilan dalam setiap cicilan.

Jika seorang majikan berkata, "Aku memerdekakan dirimu

secara kitabah dengan nilai seribu atau dalam rentang waktu sepuluh

tahun," maka sang budak harus mernbapr per tahun sebesar serafus

setiap akhir tahun.

Jika sang majikan berkata, "Aku memerdekakan dirimu secara

kitabah dengan cara membayar cicilan sebesar serafus di akhir lima

tahun, sedangkan sisanya dibayar kefika sepuluh tahun berallhir," atau

majikan berkata, "Aku memnerdekakan dirimu secara kitabah dengan

cara engkau membagnr di akhir tahun pertama sebesar semfus

sedangkan di akhir tahtrn kesepuluh sembilan ratus," ini semua boleh

dilakul€n. Jika sang majikan berkata, "Aku mernerdekakan dirimu

secam kiabah dengan cam engkau memba5rar serafus setiap tahun,"

maka ini juga boleh, dan pfuh tempo pembaSramn semtus adalah setiap

akhir tahun

Namun menunrt pendapat Al Qadhi dan ulama madzhab Asy-

qpfi'i png zhahir, itu tdak sah, karena batas wakfu pelaksanaan

pernbalnmn dari safu tahun belum jelas.

. Menurut kami, berkenaan dengan hadits Barirah yang

menSntakan, "Aku ingin memerdekakan keluargaku secam kitabah

dengarn mernbayar sernbilan uqi5ah, yang setiap tahunnya aku

membayar satu uq$ah" ini karena jika tempo dikaitkan dengan satu

waktu maka ia dikaitkan dengan salah satun5n. Jika kata yang
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digunakan adalah /aa (sampai atau ke) maka itu berkaitan dengan yang

pertama, seperti kalimat ilaa sghri mmadhaan (hingga bulan

Ramadhan). Namun jika menggunakan lata fii (di atau di dalam) maka

itu berlaku hingga akhir, sebab dia meniadikan semuanya sebagai safu

waktu pelaksanaan pernbapmn cicilan kenrerdekaan. Jika dia

mernbayamya di akhir malG dia tetap dinilai telah membayar tepat

wakfu, sehingga dia tidak harus mernbayam5n sebelumnya, seperti

pelaksanaan shalat di akhir waktu'

Jika dia berkata, "Dengan caftl engkau membayar cicilan

kenrerdekaan dalam sepuluh tahun atau hingga sepuluh tahun," maka

ini fidak boleh, karena, itu sama saia dengan pembayaran cicilan

sekaligus atau satu kali.

Bagi l,ang mernbolehkan pernbapran cicilan kemerdekaan

secam kitafuhsekaligus atau satu kali, maka ini boleh'

Jikasangmajikanberkata,..Dengancamerrgkaumemba5nr

sebagian cicilan kemerdekaan dirimu di pertengahan tenggat, sedangkan

sisanya di akhir wakfu," maka ini juga tdak boleh, karena sebagian itu

adalah sesuatu yang tidak diketahui, yang jatuh dalam sesuatu lnng

sedikit dan yang banYak.

Kedua.Jikasangmajikanmerrerdekakanbudaknyasecam

kibbah dengan ketentuan membayar cicilan selama tenggat waktu

tertentu, maka pemerdekaan secaftl tdtabah tersebut dinilai sah dan

budak itu merdeka setelah melunasi pernbayaran cicilannya,'baik dia

meniatkan kernerdekaan dengan pemerdekaan secaEl kibbah tersebut

rnaupun tidak meniatkannla, baik dia berkata, "Jika engkau melunasi

pernbayamn cicilan tersebut, maka engkau metrdeka"' maupun sang

rnajikan tidak mengatakan dernikian. Pendapat ini dikernukakan oleh

Abu Hanifah- r
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Sedangkan Imam AsySpfi'i berpendapat bahwa budak itu tidak

dimerdekakan hingga sang majikan berkata, "Jika engkau melunasi

pembapran cicilan kepadaku, maka engkau merdeka," dan dia

meniatkan kem€rdekaan dengan pemerdekaan secara kitabah itu. Ada

juga kemungkinan bahwa madzhap kami berpendapat demikian, karena

lafazh pernerdekaan secara kitabh mengandung makna mukharaiah

dan pemerdekaan dengan caftt pelunasan cicilan, sehingga harus

dibedalon antam keduanya, seperti bahasa kinqnh yang digunakan

dalam pernerdekaan budak.

Menunrt kami, kernerdekaan itu menimbulkan konsekuensi

adan5n akad penrerdekaan secara kibbah, sehingga ia dianggap sah

ketika selesai dilaksanakan, seperti halnya selnua ketentuan hukum

lainnln.

Selain ifu, pernerdekaan s@ara kibbah adalah akad yang dibuat

unhrk mernerdekakan budak, sehingga tidak perlu lagi lafazh tentgnfu

yang mewakili pemerdekaan atau bahkan niat, seperti halnya kasus

pernerdekaan socam dbir.

Pendapat yang dikernulnkan berkenaan dengan penggunaan

ka|a ldbbh dalam rnasalah mukhamfu jika memang benar, maka

penggunaan itu Udak popular atau masyhur sehingga tidak menghalangi

terindinya kernerdekaan bagl sang budak, seperti halnSn lafazh-lafazh

yang jdas, yang mmgandung makna dialihkan dengan indikasi ke salah

safu rnakna yang dikandunggn, seperti lafazh bdbir selama majikan

rnasih hiclup, atau lahzh lainryn.

Ketiga: Budak mul<abbtidak dimerdekalmn kecuali setetah dia

melunasi sernua cicilannya.

Berkenaan dengan rrEsalah budak yang dimiliki oleh dua orang

rnajikan yang kernudian mernerdekakan budak ifu secara kitabah dengan

cara merrbalar seribu dinar, kernudian budak ifu membayar Sembilan
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ratus dinar, lalu salah sahr nnfikan ihr mernerdekalGn bagian yang

dimilikinya dari budak itu, Irnam Ahmad berpendapat, "B.udak itu hanlp

dimerdekakan setelah mernba5rar s€Paruh dari ketenttnn cicilan Snng

harus dibayarkan.

Diriurayatkan dari [Jrnar, Ibnu [Jmar, aid bh Tsabit, Aiq/ah'

sa'id bin Al Musayyib, dan mere&a berpendapat, "Budak

mutabb adalah budak yang rnasih rnemiliki tanggtmgan

kepada rnaiikanrrya." orarg yang meriunlptlon dari mereka sanua

adalah Al Atsrarn.69

Pendapat ini dikernukaten pula deh Al @sim, salim, Sulairnan

bin Yasar, Atha, Qatadah, Ab-Tsauri, Ib'nu $pbnfinah, Malik, Al

Auza'i, Aqfqpfi'i, Ishaq, dan ularna Fng tn€ngedePankan logika.

Pendapat ini irya dikerrrukakan cileh Unrrm salarnah'

Diriwayatt<an pula dari sa'il dengur sanad dari Abu Qrhbah, dia

berkata, .I(arni 
-para isti Nabi aF fiak hiiab kefika

berternu dengen budak miaAbFng lidak lagi mernitki tanggungan

cicilan sahr dinar."7o

Driunyatftan lWa derrgan end lErg sarna dari Adla bahwa

Ibnu Urnar p€rnah menrerde&akan s@Nang hdak secam ldtabh

dengan harga seribu din[, kerndhn hdak ihr menrbagar sernbilan

6e Disebu&an oleh Al Baihai dahm stlaa Al ryiP $0/32+3251 hn
AMrrnzzaq dahm MsIa nmf AMmq,8/Mn5725\

70 OseUuU33n oleh Al Baihad dahm &rn1 Al Baihd OO/3i25} dengan

lafazhryaa.

naiits tersetnt tdah dikerndralnn d€rgan 3edatsi, 'Btdak rrulatab adalah

h.rdak 1png masih merrrlliki targgt&gan drlanL'
D; r"h" periwa3ptan &nr-bin-q,u'aib, dai 4ptnqB, dari l€kelm!., bahwa

Nabi ! bersabda,'-...-
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ratus dinar kepadanya, dan tidak mampu lagi membayar seratus dinar,

maka Ibnu Umar mengembalikannya sebagai budak.71

Abu 3akar, Al Qadhi, dun Abu Al Khaththab menyebutkan

bahwa jika budak mukatab membayar tiga per empat cicilan

kemerdekaannya dan tidak mampl melunasi sisa seperempatnya, maka

dia tetap dimerdekakan,. karena dia wajib dikembalikan kepada

majikannya sehingga dia tidak boleh dikembalikan lantaran

ketidakmampuannya dalam membayar cicilan kemerdekaannya. Selain

itu, ketidakmampuan membayar cicilan kemerdekaannya tidak bisa

menjadi milik majikan, sehingga tidak ada artinya ketidakmampuannya

itu terhadap apa yang harus dikembalikan.

Ali & berkata, "Hal yang dimerdekakan dari budak mukatabiit

sebanyak cicilan yang telah diba5ramya kepada sang majikan-"7z

Hal ini didasarkan pada riwayat yang disampaikan oleh Ibnu

Abbas .{& dari Nabi $, bahwa beliau bersabda,

o, (to ")1t fr; Ugdt ,.+wl
a4 .. '!t t ,.ta11. 9z lz to / // ,/

6"tI 11 aL^).*tt(Jl q'r!-1 + f V uL^,='

ry q);.{.6';';"^;-;
l' -/ lJ" J

"Jika budak mul<abb memperoleh sanki had atau harta

waisan, maka dia metnperoleh kemerdel<aan seiumlah cicilan gng
diba5nmya, dan budak mukabb menyelesaikan bagtan yang ditunaikan

l5l
I

71 Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan Al Bakaqi(70/34L1.
72 Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam Strran Al Baihaqi (70/326) dan

AMurrazzak dalam Al Mushannaf (8/412/L57411.
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oleh omng merdeka sdangkan sisanjn adatah diyat budaknjn" (HR.

At-Tirmidzi)7s

setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, "Hadih ini
hafin."

Diriwaptkan juga dari umar74 dan Ati rg, bahwa jika budak

mul<atab telah membayar separuh cicilannya, maka dia tidak boleh
menjadi budak lagi.

Selain itu, hal lnng sama pun diriwayatkan dari An-Nakha.i.

sedangkan Ibnu Mas'ud .9, berkata, "Jika budak mukatab te)ah

membalnr separuh harga cicilan kernerdeloannya, maka dia dianggap
sebagai gharim."7s

Q7uraih pun mernb€rikan ketetapan hukum seperti ini.

Al Hasan berpendapat tentang budak mut<abb yang tidak
nElmpu mernbaSnr cicilan kernerdekaan dirin5n hinggu lunas, "Budak itu
boleh diminta untuk benrsaha selama dua tahun setelah terbukti tidak
marnpu."

Menurut kami, Sa'id meriwagratkan, Hurynim
kepada kami dari Hajjaj, dari Amr bin Syrr,aib, dari ayahngn, dari
kakelmya, bahwa Rasulullah $ bersabda, " arang Sang mernerdel<al<an

budalqa s@m lo'tabah senilai sqatus uqijah, kqnudian budatm5n ifit

73 Takfuftya telah disebutkan (no.35, lO4O).A {trBaihaqi mentaktuilnla drlim,4s-sutpn(ro/g2sldari ialur Al easim bin
Abdurrahman, dari Jabir bin samrah, dari urnar bin Al rcrantrrau ... dengan
sanadnya.

Al Baihaqi berkata, "Al Qasim bin Abdurrahman tidak mendengar langsung
dari samrah, jika dia shahk maka seakan-akan dia dekat dengannya, maka
langkah terbaik adalah tidak terburu-buru hingga kita dapat apa Snnttersisa.

Disebutkan oleh Abdurrazzak aalarn n itstwraf $t qtHti t iSZ SOl.
75 HR. AMurrazzaq dakrn Al Mustnnnaf (g/4ll / ISZ g7l.

@ - AI Mughni



tidak mampu mertyelesaikan pelunasan cicilan kemerdekaannya sebsar

sepuluh uqiph, maka dia tetap budak."76

Diriwa-,-atkan pula dari Amr bin S1ru'aib, dari ayahnya, dari

kakeknya, bahwa Rasulullah S bersabda, " Budak mukatab adalah

budak yang masih memiliki tanggwgan dirham." (FIR. Abu Daud)77

Selain itu, pembayaran cicilan kemerdekaan adalah kompensasi

yang harus dibayar sehingga budak mukatab tidak boleh dimerdekakan

sebelum dia menyelesaikan nilai atau harga cicilan yang telah disepakati'

Juga karena kalau sang majikan memerdekakan sebagian budak

mukatab saja, maka itu akan sama kepada sisa bagiannya. Sedangkan

hadits Ibnu Abbas r& tadi sebenamya bermakna bahwa seorang budak

mukatab milik seseorang meninggal dunia dan meninggalkan dua orang

putra, kemudian salah satunya mengakui status kitabahnya, sedangkan

yang lain tidak mengakui, maka itu diberikan kepada pihak yang

mengakui atau gambarangambaran yang sama dengan kondisi tersebut

sebagai benfuk penggabungan antara hadits-hadits tersebut dan solusi

baginya, serta qi5ns.

Sementara itu, Nabi $ bersabda,

,€"i Y'd3 U:EJ

,,Jika salah seorang dari l<alian memiliki budak mukatab dan

budak biasa Snng tidak metnbaSnr cicilan hingga lunas, maka berhiiablah

dainya."

76 Takhrijnp telah disebutkan (no. 32, 1040).
77 Taktrilnya telah disebutkan (no- 1040, 32).

o?to',.ik tiL
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Itu merupakan dalil yang menegaskan bahwa standar yang

digunakan adalah pembayaran semua cicilan, dan pernerdekaan boleh

dikaitkan dengan pelunasan cicilan kemerdekaan, meskipun sebagiannya

saja boleh dikembalikan.

Kasusnya sama dengan kasus orang 5nng berkata, "Jika engkau

tdah menyelesaikan penrbayamn seribu dinar kepadaku, maka qgkau

merdeka dan aku berkamjiban mengerrrbalikan seperernpabrya

kepadamu," maka budak mukatab itu fidak boleh dimerdekakan sebelum

dia melunasi semua cicilan kernerdekaannSp, dan jika itu diharuskan

kepadanya, maka sebagian harus dikernbalikan.

PasaL Pemerdekaan secara lobbah boleh dilakukan
pada semua jenis harh !/ang boleh digrrnakan untuk
transalsi salm-

Ifu karerra lnrta 5ang baada dalam firnrtnan abu bnggangan

sffim tempo dalam tansksi ganti rugi, sdzinga bleh dilakukan

seperti hatn5a at<ad satm-

Jika itu termasuk harga, dan di safu wilayah berlaku safu mata

uang, maka boleh dimuthlal*an, karena ifu berubah dengan keumuman

sehingga itu boleh dilakukan sep.erti transaksi iual. beli.

Jika di safu wilayah berlaku beberapa mata uang, dan salah

satunya lebih sering digunakan, maka itu iuga boleh dimuthlakkan.

Jika mata uang ifu beragam dan sama-sama digunakan, malo
jenisnya harus dijelaskan dan apa yrang mernbedakanqn dari mata uang

5nng lain?

Jika itu fidak berasal dari harga, rnalo tnn s dicirikan seperti

yang dijelaskan dalam bansaksi sal4. Sernua png dinilai tidak sah

dalam al<ad salm tidak boleh digunakan sebagai ganti rugi dalam kasus
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pemerdekaan secara kitabah, sebab itu adalah akad ganti rugi yang

kompensasinya berada dalam jaminan atau tanggungan, sehingga tidak

boleh menggunakan kompensasi yang tidak diketahui, seperti halnya

transaksi sarlm.

Jika sang majikan memrldekakan secam kitabah pada budak

yang muthlaq, maka dinilai tidak sah. Pendapat ini disebutkan oleh Abu

Bakar, dan ini juga menjadi pendapat fuy-Syaf i.

Sementara itu, Al Qadhi menyebutkan ada dua pendapat

madzhab, salah satunya menyatakan bahwa itu tidak boleh,-dan lainnya

menyatakan bahwa itu boleh. Ini pun menjadi pendapat Abu Hanifah

dan Malik. Alasannya adalah, pemerdekaan adalah makna yang tidak

diikuti oleh fasakh. sehingga herpan muthlaq boleh dijadikan sebagai

kompensasi dalam pemerdekaan secara kitabah, seperti halnya agl.

Menurut kami, segala sesuatu yliang tidak dibolehkan dalam

transaksi jual-beli dan sevua-menyeura, maka tidak boleh juga dijadikan

sebagai kompensasi dalam pemerdekaan secara kibbah, seperti pakaian

yang bersilat muthlaq. Berbeda denga?r bansalsi aqll<arena itu adalah

ganti rugi terhadap barang yang hilang berdasarkan ketetapan syariat.

Sedangkan ini adalah kompensasi dalam akad sehingga sama dengan

tmnsaksi jual-beli.

Selain ifu, hewan 1nng wajib dalam aql bulonlah he'wan yang

bersifat muthlaq, bahkan heunn ifu dibatasi dengan jenis dan umumya

sehingga tdak sah dikaitkan dengannya

J,rga karena hewan png bersifat muthlaq tidak boleh digunakan

sebagai pembayamn, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Perbedaan lnng mengernuka hanya berkisar dalam masalah budak

muthlaq dan tidak dimaksudkan oleh synriat sebagai ganti rugi dari

posisi 5nng tdah kita ketahui.
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Jika hal ini benar, malta kalangan lnng membenarkan

pernerdekaan s€am kibbh mensyaratkm budak pertengahan (unsathl.

Pernerdekaan s€arir kibHT tidak sah dilakukan dengan hannn png
bersifat muthlq, kecuali hrdak. Selain ihf fidak sah juga menggunakan

pakaian dan tenrpat tngsal. Oleh kil€na ifu pakaian, serban, dan

benda-benda hirnya 5rang titak diketahdtdak dibblehkan.

Jika dia menrberikan eirinln scperti ciri Snng dib€rikan dahm

transal$i say'm, rnaka dianggap sah.

Di antila ulama lnng membolehkan pemerdekaan s@artr

kibbah seperti ifu adalah Al Hasan, Sa'id bin Jubair, An-NaLfia'i, Az-

Zuhri, Ibnu Sirin, Malik, dan ularna lpng m€ngdepankan logika.

Pendapat yang sama pun dirir,rqlatkan dari'Abu Barzah dan

Hafshah.

Pasal: Pemerdekaan secar:r ldtabah dinilai sah
berdasarkan pelalnnan dan manfaat yang dibolehkan

Perrierdekaan secara kibhh dinilai sah berdasarkan pelarcrnn

dan manhat lnng diHehlon, karena ifu salah safu

kompensasi dalam bansaksi seurir meny€rdra, sehingga boleh digrrnakan

sebagai kompansasi dalam pernerdekaan s@aftt kitabah, seperti halnSa

harga.

Syaratuiya harus diketahui sebagaimana qprat 5ang ditetapkan

dalam se\lra menyeua.

Jika majikan memerdekakan budaknya secara ldbbh dengan

perjanjian mernberikan selarna safu bulan dan membayar

dinar, maka pemerdekaan itu sah, tanpa perlu menyebutkan bulan dan

tidak perlu t€rjadi setelah alod, kar&la status muthlaqnln menunfut hal

tersebut. Jika sang majikan menenfukan bulan unfuk tenggat waktu
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lnng tidak berkaitan dengan akad, seperti mernerdekakan budak secam

kitabah pada bulan Muharmm unfuk melayaninln pada bulan Rajab,

serta membalnr dfunr, maka dinilai sah. Sebagaimana dia boleh

menyourakan ternpat tinggalnya kepada budak ifu selama bulan Rajab.

Ulama madzhab AsySyafit berpendapat bahwa pemerdekaan

secara kitabah tidak boleh menggunakan ketentuan bulan yang tidak

berkaitan dengan akad.

Mereka pun menenfukan syamt penyebutan hal itu, dan tidak

menrbolehkan kernuthlaqannp berdasarkan pendapat mereka dalam

transaksi ijanh.

Sebelumnya kami telah mengemukakan perbedaan pendapat

dalam bab: Ijamh.

Selain ihr, disyaratkan pula dinar yang disebutkan dibayar

dengan tempo, karena tempo atau tenggat waktu merupakan syarat

png ditetapkan dalam akad pemerdekaan secara kitabah. Jika setelah

berjalan safu bulan sang majikan menggantikan dinar dengan satu hari

atau lebih, maka itu pun dinilai sah tanpa ada perbedaan pendapat. Jika

sang majikan menggantikan dinar dalam bulan tersebut atau setelah

selesai safu bulan, maka itu juga sah. Ini pendapat sebagian ulama

rna&hab Asy-Syafi'i.

Sementam itu, Al Qadhi berpendapat bahwa itu tidak sah

karena pernbayarannya tidak dalam benfuk safu kali panbayaran cicilan,

dan ini tidak benar karena sernua jenis pelagnnan tidak bisa mengganti

posisi dinar dalam safu waktu, tetapi ada sebagian darinya yang

berdekatan dan sernuanya.

Selain ifu, pelayanan yang diberikan oleh budak itu berperan

sebagai kompensasi pemerdekaan dirinya secara kitabah yang berlaku

selak awal wakfuryn. Oleh karena ifu, sang majikan berhak memperoleh
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kompensasinp ketika merrbuat akad, sehingga posisinya berbeda

dengan posisi dinar.

Namun ini boleh dilakulon dalam satu kondisi karena lamngan

menghalalkannya dalam hal lainn5n dilatarbelakangi oleh faktor
ketidakmampuan dalam safu kondisi, dan ini tidak ditemukan dalam

pela5nnan sehingga boleh dalam safu kondisi. Jika sang majikan

menjadikan posisi dinar sebelum pelaSanan, sernentara pelayanan tidak

berkaitan dengan altad yang pemba5nran dilakukan dengan tempo dan
pelayanan setelah itu, maka itu pun boleh. Jika pelayanan.berkaitan

dengan akad, dan kondisi dinar belum bisa digambarkan sebelumnln,

maka ifu tdak boleh di aunln5n, karena dia menjadi safu kondisi, dan

salah safu ryarafurya adalah tgrnpo.

PasaL Maiikan memerdel@lon budaknya ' ,r"u-
kitabah dengan perjaniian budak itu melaSTaningp selama
tenggat waktu tertenfu

Jika seorang rnajikan mernerdekal<an budakryn secam kitabah

dengan perjanjian budak ifu melaSnninya selama tenggat waktu tertenfu,

seperti selama bulan tertenfu atau tahun tertenfu, maka ketetapan

adalah ketetapan hukum pernerdekaan secam kiAbah, yang

dilakukan dengan mernbayrar cicilan sahr kali berdasarkan keterangan

yang telah dikemukakan tadi.

Bisa juga dimaknai bahwa itu adalah pemerdekaan secara kitab

dengan mernbayar bebempa kali cicilan, karena pelayanan budak

tersebut akan terpenuhi dahm uraktu 1;'ang berbeda-beda, lain halnya

dengan harta. Jika sang rnajikan meniadikan perjanjianqa selama satu

bulan setelah bulan berilarhrya, seperti pernerdekaan di awal bulan

Muharram dengan p€rianiian .ang buhak harus melayani sang majikan
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pada bulan Rajab, maka itu dinilai sh, karena sang majikan

menjadikannya dua kali cicilan.

Jika sang majikan memerdekakannya secara kitabah atas dasar

manfaat yang berada dalam jaminan atau tanggungan yang telah

diketahui, seperti menjahit pakaian sendiri atau membangun dinding

yang dicirikannya, maka itu pun dinilai sah kalau dia memerdekakannya

secara kitabah dengan membayar dua kali cicilan.

Jika sang majikan berkata, "Aku memerdekakan dirimu dengan

cara engkau melayaniku dalam bulan ini dan menlahit ini setelah bulan

ini," maka menurut pendapat semua ulama, ini dinilai sah. Jika sang

majikan berkata, "Aku memerdekakan dirimu dengan cara engkau

melayaniku selama satu bulan sejak waktu ini dan bulan berikutnya,"

maka ini pun dinilai sah. Sedangkan menurut pendapat Asy-Syafi'i, ini

fidak sah.

Pasal: Majikan memerdekakan budaknya secara

kitabah, dan budak itu memiliki harta

Jika seorang majikan memerdekakan budaknya secard kitabah,

dan budak itu memiliki harta, maka hartanya menjadi milik sang

majikan, kecuali budak mukatab ifu mensyaratkan harta itu dibawa

bersarnanya. Jika budak ifu mempun5ni anak perempuan atau anak laki-

lald, rnalo mereka menjadi milik majikannya.

Pendapat ini dikernukakan oleh Ats-Tsauri, AI Hasan bin Shalih,

Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan AqrSyaf i.

Sedangkan Al Hasan, Atha, An-Nakha'i, Sulaiman bin Musa,

Amr bin Dinar, Malik, dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa harta

budak mukabbmenjadi miliknp sendiri.
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Tentang anak hdak mulabb, Atha, Sulaiman bin Musa, An-
Nakha'i, Amr bin Dinar, dan Malik seplan dengan pendapat kami.
Mereka berargumen dengan hadib 5nng diriua5ratkan oleh umar & dari

Nabi $, beliau bersabda

o I otl .' rz,)).JrlJu Jtl ilJ l:r*'6;tl'; 'l

"hmngsiap manpddalan wrang bldak, dan bldak ifu
meniliki harb, maka hatuW itu mafiili milik bldak tqs&ut"l8

Nabi $ b€rsabd4

c/ o

ot Y! eq. fii ic {rt fi+, Lt;. U

LdtLp;
'Elarargsiap nanjnt wrg fu&k Wg metniliki lnrb,' ,**

harbnSa itu manfiili milik pfial, kanli pilak pnbdi minqtut<an
lnrh itu s&gai sgmt blam WnMbq Afuk tasebut." fifi,. Mutbkq
'Alailfiqe

Pernerdekaan s@ia lfubh iryatemrasuk bansaksi iual-beli.

Selain itu, sang rrEflltan menlnl budaknya sendiri, rnaka fidak

boleh ada yang lain rnasuk bqrsarnanla, seperti anak dan karib

kerabatrya. Jqga karena budak itu dan hartarSp adalah milik
rrnjikannp, sehingga k€fika aled dibrnt untuk salah satun1a, maka

5rang lain tetap seperti sernuh. IGsusnya sama dengan losus rnajikan
png menjtnl budalmya k€pada orang asirg.

t
78 Takhrilq,a tdah dbchdran ho. 1!f2, 35).
7e Takhrifrya tehh dbchdr n kr..16fl2,3f-lr.
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Hadits yang digunakan sebagai argumen dinilai dha'i{ dan katnr

telah menjelaskan sisi dha'ifnYa

L979. Masalah: Abu Al Qasim berkata, 'Hak

perwalian budak yang dimeldekakan secara kitabah iatuh

kepada majikan yang memerdekakannya secara kitabah-"

Ulama sepakat bahwa hak perwalian budak mukatab iatuh

kepada majikapnya jika memang budak itu membayar cicilan

kemerdekaannya kepada majikan tersebut.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i,

dan ulama yang mengedepankan logika, sebab pemerdekaan secara

kitabah merupakan pemberian kebaikan dan kemerdekaan bagi sang

budak. Selain itu, juga karena hasil kerja budak mukatab itu menjadi

milik majikannya berdasarkan hak kepernilikan maiikan kepadanya,

kemudian majikan itu inerelakannya sebagai bentuk kompensasi dari

budak itu dan memberikan kemerdekaan kepada budak itu sebagai

kompensasi dari -manfaat yang berhak diperolehnya, berdasarkan.

ketentuan hukum asal.

Oleh karena itu, sang majikan adalah orang yang

memerdekakan budak ifu dan memberikan kebaikan kepadanya

sehingga dia berhak mendapatkan hak perwalian budak tersebut

berdasarkan sabda Nabi $,
' II'. /-:^l"'|'i c

tYt L?.'Yrl
"Hak petwalian menjadi milik omng Wng memerdekakan-"8o

8o Takhrilnya telah disebutkan (no. 88, 8).
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Dalam hadits Barirah .{9, disebutkan bahwa dia pemah berkata,

"Aku memerdekakan keluargaku secarr kibbah dengan nilai sembilan

uqi5ah, dengan sistem pernbayaran afu Lqitnhsetiap tahun."

Mendengar ifu Aiqph 6 berkata, "Jika mau, keluargamu aku

kalkulasikan safu kali dan hak perunlianmu jafuh ke tanganku, niscaya

akan aku lakulon."

Setelah ifu Barirah pulang menemui keluargan5n, kernudian

menceritakan hal itu kepada mereka, lalu mereka menolak tawaran

Aisyah tadi, kecuali hak penralian itu jahrh kepada mereka.81

Ini mengindikasikan bahwa adangra hak perwalian pada budak

mul<atab menjadi milik maiikannya sudah dipahami dan diketahui oleh

mereka.

1980. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Majikan
memberikan seperempat dari cicilan llang dibaSprkan
kepadanya, berdasarkan firman Allah &,

"$utc$i;frSGe b) l(,
f-ljltcJ

oDan bertkan kepada merela dart harta NIah yang
diberit<an kepada kamd." (Qs- An-Nuur l24lz 321

Berbicam mengenai pernberian majikan kepada budak

mukatabn5n, berkutat dalam lima hal, yaifu keu,rajiban rnajikan memberi,

kernampuan majikan, jenis, unkfu pelalsanaan, kebolehan memberi,

dan uakfu saat rnajikan waflb mernberinSa:

8l Takhdirrya tdah disebudcarr (no. 5, 676 dai8, 88).
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Pqiana Maiikan wajib menrb€rilGn sesuafu kepada budak

mukatabnya dari cicilan lpng dibalnrkan kepadanya. Hal ifu

diriwayatkan dari Ali 19.82

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Aslrslnfi'i dan Ishak.

Sedangkan Buraidah, An-Nakha'ilAts-fsauri, Malik, dan Abu Hanifah

berpendapat bahwa itu tidak wajib karena pernerdekaan secara kitabah

merupakan akad atau konhak ganti rugi, sehingga sang majikan tidak

wajib memberikan sesuafu kepada budakn5n, seperti halnya akad ganti

rugi lainnya.

Allah & berfirman,

"Dan budak'budak 3ang l<anu miliki 5ang menginginl<an

perjanjian, hendaHah l<amu buat puianiian dengan muel<a, iika l<amu

mengetahui ada kebailran pda merel<a, dan berikantah kepada mqel<a

sebagian dan harh Allah 5nng dikaruniakan-Nin kepadanu." (Qs. An-

Nuur [24]: 33)

Secara zhahir, pemberian tersebut hukumnya wajib.

Ali & pemah berkata tentang penafsimn ayat ini, "Gugurkanlah

sep€rempat harta kitabahdari budak-b udak mukaabuh."a

82 Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan Al hkaqi (L0/3291 dan
AMurrazzaq dalam Mushannaf AMunaq (8/275, 376, L5591dengan redaksi
yang sama.

83 Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam Sunaz Al Baihaql (70/329) dan
AMun-azzaq dalam Mushanna f Abdutnnq (8/37 5 / 155891.

5

O3

,l; -)o,/e
/.t

,-rlt ,$,5

tt'-

L, cf.

t-.

W,

)J+-
v-

1.. I rr

Al Mughni - EI



Diriwayatkan dari Ibnu Abbas {h, dia berkata, "Gugurkanlah

sedikit dari budak-bvdak mut<afa6 cicilan kemerdekaan mereka."84

Pemerdekaan secara htabah berbeda dengan akad-akad lainnya,

karena tujuannya adalah memperlakukan budak secam manusiawi.

Selain ifu, pemerdekaan secam htabah hak perwalian menjadi hak

rnajikan bersarnaan dengan proses janti rugi. Oleh karena.itu, sang

budak memihki hak sesrntu dari sang rnajikan.

Jika ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud derigan

pernberian tersebut adalah memberikan bagan sedekah kepada budak,

atau anjuran untuk bersedekah kepada budak dan ini tidak bersifat

wajib, berdasarkan dalil bahun akad itu menunfut adanya kompensasi,

jadi bagaimana mungkin rnaiikan menggugurkan sesuatu darinya? Maka

kami menjawab bahwa Ali dan Ibnu Abbas ft menafsirkannya seperti

yang telah kami kernukahan tadi, dan keduanp adalah orang yang

paling tahu tentang penafuiran Al Qur'an.

Penafsimn bahun perintah tersebut hutyu bersifat anjumn

bertentangan dengan funtubn perintah itu, sehingga tidak bisa diatihkan

kepadanya tanpa ada dalil.

Perkataan mereka bahwa akad tersebut menrpakan akad yang

mewajibkan kepadanya, sehingga tidak bisa digugurkan kepadanya,

menurut kami, kar.rajiban berbuat baik kepada sang budak itu dilakukan

di akhir pembagraran cicilan kemerdekaannya secara kitabah yang

a Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan Al Baihaqi (L0/3291 dan
Abdurrazzaq dalam Muslanmf AMurazzaq (8 / 37 5 / 155891.

8a Disebutkan oleh Al Baihad dalam Strnaa N hilnqi (10/330) dari lalur
periwayaian Mtnwiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari hnu Abbas.

Sanadnya mutqathi'. t
Ibnu Abi Thalhah tidak pemah bertemu dengan Ibnu Abbas.

Al Hafizh lbnu Haiar dalam At'Taqribberl<ala, "Dia periwayat shaduq- Namun
kadang melakukan kekeliruan."
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terakhir sebagai ungkapan terima kasih terhadap nikmat Allah kepada

Allah &, sebagaimana halnp zakat hewan yang ditmiibkan kepada

omng rnampu.

Selain ifu, budak tersebut yang berusaha mengumpulkan harta

tersebut dan bersusah payah merilUapatkannya, sehingga perlu adanya

balas jasa terhadapnya, setagaimana halnya Nabi $ memerintahkan

unfuk memberikan makan budak dari makanan orang yang berwenang

memerdekakannya.s

Lebih jauh, pemberian ini bersifat wajib karena ada unsur yang

membanfu pemerdekaan dan menolong orang yang berhak dibanfu,

karena Abu Hurairah rg berkata: Rasulullah $ bersaMa,

;t;f .ir "r"G
c ltozifrf
,ritri

)o t
J..r -lL5$ €6tt

ba:ir
.t $zt z

6, a,)U

irttuger , ir .F,-,

otdr
"Ada tiga macaln omng tnng berhak Allah bedkan patolongan,

yttu (a) pejuang di jalan Nlah, h) budak mukabb Snng ingin melunasi

panbymn cicilannSn, dan (c) oftng Wng mqikah l<arem ingin

mqrtaga kehormatan diri."136 HR. At-Tirmi&i)

8s Taktuijryra telah disebutkan (no. 1408, 30).
86 HR. At-Tirmidzi dalam Sunan At'Tirmldd (pembahasan: Ketrtarnaan jihad,

4/16551; An-Nasa'i dahm Sunan An-Nasa 'i(pembahasan: Nikah, 6,/3218h Ibnu

Majrfi dalam Sunan lbnu tilalah (pembahasan: Pemerdekaan budak (2/25181;
Ahmad dalam Musnad ,4hrnad (13/74101; dan Al Hakim rlrrlar,r Al Mustadnk

l2/2tt1.

to t
J.r -l

Al Mughni - lAs l



Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmi&i berkomentar,

"Hadits lrasan."

Kedua, Besaran pemberian, 5aifu seperernpat. Ini dikemukakan

oleh Al Kharqi, Abu Bakar, dan ulama-ulama madzhab kami. Hal itu
pun diriwayatkan dari Ali r{}. Sedangkan Qatadah mengatakan bahwa

besar pernberian tersebut adalah sepersepuluh.

Irnam AErSlEfi'i dan hnu Al Munddr b€rpada,pat bahwa istilah

yang berkenaan dengannga dianggap sah. Ini juga perdapat yang dianut

oleh Imam Malik, haqn saja menurutrya hukumnya mustahab,

berdasarkan firman Allah *,

i
l
l

"'{*G 
G 5i ;it,$ e r$,r;:

"Dan berikanlah kepda mereka sebagian dari harta Allah Snng
dikaruniakan-N5a kefumu.' (Qs. An-Nuur 124\ 331

l<ata min dalarn a3nt ini menunjukkan makna sebagian dan

sedikitpun rrnsuk dahrn kategori sebagian, sehingga sudah dianggap

mernadai.

Ibnu Abbas berlnta, "Gugurkanlah sedikit dari cicilan

kernerdekaan b,udak mubbb."

Selain itu, budak mukatab hanya dimerdekakan setelah

menyelesaikan pembayamn semua cicilan pemerdekaan secara kitabah,

seperti hadits yang telah kami kemukakan. Seandainya memang wajib

mernberikan seperempat harta kepada budak mukatab, maka sudah

tentu budak itu wajib dimerdekakan saat telah melunasi tiga per empat

cicilan pemerdekaan, dan dia tidak wajib melunasi jumlah uang yang

wajib diberikan kepada budak mukatab.

Sanadnya shahih.
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cicilan pemerdekaan, dan dia tidak wajib melunasi jumlah uang lnng
wajib diberikan kepada budak mul<abb.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia pemah memerdekakan

bidaknya secara kitabah dengan nilai tiga puluh lima ribu dirham, lalu

dia mengambil darinya tiga puluh iirham dan membiarkan lirna dirham

untuk budaknya.sT

Abu Bakar meriwayatkan dengan sanad dari Ali 4$, dari Nabi

$, tentang firrnan Allah

@Fuft$i;n;Ge ) f,,rtz
t'lt"s

. "Dan berikailah kepada mqel<a sebagian dan'harta Nlah 5ang

dil<arunial<an-Nja kepdamu. " (Qs. An-Nuur l24l: 33)

Beliau bersabda,

:..;rdril',/' , eJ
" Seperempat cicilan kemqdel<aan sffim ldbbah.'t8

Diriwayatkan juga secara mauquf dar5 Ali +,.

Itu juga merupakan harta ynng wajib diberikan kepada budak

mukatab sebagai benfuk kepedulian terhadap dirinya, dan jumlahnya

pun telah ditetapkan seperti halnya zakat.

Salah satu hikmah kewaiiban memberikan seperempat harta

tersebut adalah bersikap lernbut dan menolong budak mukatab untuk

memperoleh kemerdekaan.

e Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan Al hihaqi(10/3201.
88 Disebutkan oleh Al Baihaqi dalrrm Suran Al Bakaqi (10/3291 dan

AMurrazzaq dalam Mushannaf Abdurazaq (8/37 *37 6/15589).
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Hal ini hanyai bisa terjadi dengan kemudahan yang minimal

masuk dalam kategori istilah tersebut, sehingga hukumnya tidak boleh

sampai stafus wajib.

Mengenai firman Allah &,

@ Fuft$i;n;(er33't:'
"Dan beikanlah kepda mereka sebagian dari harta Allah yang

dikaruniakanryn kepadanu." (Qs. An-Nuur [24]: 33).

Walaupun tanpa menyebutkan besamya pemberian secara

spesifik, namun hadits Nabi $ telah menjelaskannya.

Ketiga: Jenisnya. Jika harta pemerdekaan secara kitabah

ditahan, kemudian sang majikan memberikannya kepada budaknya,

maka itu boleh, karena Allah & memerintahkan majikan untuk

memberikan sebagian hartanya kepada budak mukatab. Jika sang

majikan menggugurkan ke'drajiban yang harus dibayamya, maka itu juga

boleh, karena para sahabat menafsirkan pemberian seperti itu. Selain

ifu, perbuatan tersebut lebih mernberikan manfaat dan membantu budak

mukatab memperoleh stafus kemerdekaannya, sehingga ifu menjadi

pemberian yang paling utama.

Makna ayat tersebut dapat dipahami dari cara memperingatkan.

Jika sang majikan mernberikannya dari jenis harta cicilan kitababnya

dari yang lain, maka ifu boleh.

Ada juga kemungkinan bahwa budak mul<aab tidak harus

menerimanya.

Ini merupakan pendapat yang zhahir dari Asy-Syafi'i, karena

Allah & memerintahkan memberikan harta darinya

Menurut kami, secara 
r-dnu 

tidak ada bedanya antara

memberikan dari harta cicilan kitabah atau pun dari harta lainnya. Jika
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harta pemberian itu diambil dari jenisnSn, maka keduanya harus sama

dalam bagian.

Jika sang majikan memberikan harta kepada budak mukatabnya

dari jenis yang lain, seperti kasus sang majikan mdmerdekakan

budaknya secara kikbah d*g*I nilai bebempa dirham, kemudian

budak itu memberikan sang majikan dalam benfuk dinar atau barang,

maka sang majikan tidak wajib menerimanya, karena budak itu belum

membayar dari jenis yang telah ditetapkan sang majikan. Namun ada

kemungkinan juga boleh, karena sikap lernbut bisa terjadi dengan itu.

Keempat: Waktu bolehnya, yaitu sejak akad atau konkak

dibuat, berdasarkan firman Allah Ei,

@ ilcJt:-6$i:;fiSG e ,i3'r:,
' "Dan beril<anlah kepda mereka sebagian dari harta AIah gng

dikaruniakan-Nga kepdamt ." (Qs. An-Nuur l24l: 33)

Hal ini tentunya diperlukan sejak akad dibuat, dan setiap kali

dipercepat maka itu lebih baik, karena akan lebih bermanfaat, seperti

hultT 

ff;* waktu wajibnlp, 5nitu sejak kemerdekaan, karena

Allah E memerintahkan sang majikan memberikan sebagian harta

kepada budak mukabb.

Jika budak itu telah melunasi cicilan terakhir, maka majikan

wajib mernb€rikan sebagian harta yang dibaSpr sang budak saat itu juga.

Ali rg berkata, "Pemerdekaan secaftl kitabah dilakukan dua kali

cicilan, sedangkan penrberian sejumlah harta dari cicilan pembayaran itu

ke,pada sang budah dilakukan pada pernbalramn kedua."89

89 Takhri;rya telah disebutkan (no. 1978, 7).
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Jika sang majikan meninggal dunia sebelum memberikan

sejumlah harta kepada sang budak, maka menjadi utang yang dibayar

dari warisan sang majikan itu adalah huk ya s wajib dibayar,

seperti halnya utang-utang lainnya. Jika jumlah harta warisan sedikit dan

fidak cukup unfuk menrberikan utang tersebut, maka ahli waris

mengambilnya dari warisan mereka sejumlah hak yang dimiliki mereka,

dan itu lebih didahulukan daripada wasiat, sebab ifu merupakan utang.

Buktinya, Nabi if pefnah melunasi utang sebelum melaksanakan

wasiat.$

1981. Masalah: Abu Al Qasim berkata, 'Jika

pembayaran cicilan pemerdekaan secara Htabah dipercepat

sebelum waktunya, maka sang maiikan waiib mengambilnya

dan memerdekakan dari waktunya, menurut salah safu

riwayat dari Abu AMullah rahimahullah- Sedangkan

menurut riwayat lainnga, iika sang budak mukatab memiliki

harta yang bisa digunakan unfuk melunasi cicilan

kemerdekaannya, maka dia meniadi merdeka-'

Permasalahan ini memiliki dua poin penting, Sraitu:

Pertama, bagaimana iika budak mukatab mempercepat

pembayaran cicilan kemerdekaannya sebelum waktu yang ditentukan?

Menurut nash dari Imam Ahrnad, majikan wajib menerima itu,

dan budak mukabbtersebut dimerdekakan

Abu Bakar pun menyebutkan riwalat lainnya dalam masalah ini,

bahwa sang majikan fidak uajib menerima harta yang dibayar oleh

budak mulabb ifu kecua[ saat pernbalraran cicilannya, karena

9o Takhrijnya telah dlsehdran (no. 954, pembahasan: Wasiat).
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keberadaan budak mukabb dalam masa tersebut dalam kepernilikannSp

adalah haknya dan belum rela kehilangan budak tersebut.

Hal ini seperti kasus orzlng yang mengaitkan pemerdekaan

budaknya dengan syarat, maka budak itu tidak boleh dimerdekakan

sebelumnya

Pendapat madzhab yang shahih adalah pendapat pertama, yang

merupakan madzhab AsyS5nfi'i.

Hanya saja, $l Qadhi berkata: Imam Ahmad dan Al l(harqi

memuthlaqkan pendapat ini, padahal dia dibatasi dengan tidak adanya

mudharat yang ditimbulkan selama masa penahanan budak ifu sbbelum

wakfunya, seperti sesuatu yang tidak msak, dan hal baru sertia hal lama

fidaklah berbeda.

Tidak juga membutuhkan biaya untuk menjaganSn dan tidak

termotivasi oleh kondisi takut png dikhawatirkan ketrilangannya.

Jika salah satu kondisi ini fidak ditemukan, maka ma;it<an tiaat

harus menahan budak mukabb ifu seperti haltryn bamng yang rusak,

contohnya mggur, ruthab, dan semangka, atau lnng dikhawatirkan

hilang seperti hetmn.

Itu karena bisa saja her;uan tersebut hilang sebelum wakfunya,

sehingga keinginannya tidak tercapai.

Jika temrasuk hal baru yang lebih baik dari 1nng lama, maka

sang rnajikan tdak harus mengambilnya, karena akan berkurang hi.,gga

waktunya tiba. Jika itu termasuk sesuatu yang memerlukan tempat

penyimpanan, seperti makanan, maka sang majikan pun tidak wajib

menahannya, karena unfuk mernpertahankannlra memerlukan wakfu

hingga ajal datang menjemput, sehingga sang majikan memperoleh

kemudharatan. Seandainya kondisinya berbeda, hanp saja kondisi satu

negeri atau wilayah mengkhawatirkan, maka sang majikan tidak harus
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mengambilnya, karena ada kemudharatan saat mengambilnya. Begitu

pula jika itu diserahkan di tengah perialanan yang tidak aman, atau

tempat Snng menimbulkar kernudharatan saat menahannya, maka sang

majikan tdak wajib menahannya dan budak mukatab pun tidak

dimerdekakan dengan jerih pa5nhn5ra itu.

Al Qadhi berkata, "Menurutku, penahanan budak ifu perlu

diperinci, seperti yang telah kami jelaskan dalam transaksi sa/m. Selain

ifu, manusia tidak harus mempertiahankan kernudharatan yang tidak

diminta oleh akad atau kontak, meskipun dia menerirnanya. Sedangkan

yang tidak ada kemudharatan saat menahannya, maka jika sang budak

mukatab mernba5am5a sebelum wakfun5la maka majikan wajib

memerdekakann5la.n

Abu Bakar menyebutkan bahwa sang majikan harus

menerimanya tanpa perlu ada perincian, berdasarkan pendapat Imam

Ahmad yang bersifat muthlaq. Ini juga pendapat yang zhahir dari Al
Kharqi, karena Al Atsram meriwayatkan dengan sanad dari Abu Bakar
bin Hazm, bahwa seomng pria pernah datang menemui Umar rg, lalu

berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah

dimerdekakan secara kitabah seperti ini dan itu. Aku juga memiliki

kemudahan secara materi, kemudian aku mendatangi majikan, lalu dia

menyangka bahwa dia hanya mengambil cicilan kemerdekaan."

Mendengar ifu Umar rg berkata, "Wahai Yarfa, ambillah uang

itu, kemudian taruhlah di baitul mal, lalu bayarlah cicilan-cicilan

kemerdekaan kepadanya setiap tahun. Budak ini telah dimerdekakan."

Ketika majikannya melihat ifu, dia pun mengambiluang. tersebut.

Diriwa5ntkan juga riwa5at lnng sarna dari Utsman r{S.91

er Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam .Sunan Al hihaqi(lol335).
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Sa'id bin Manshur meriuraSatkan dalam Surnnnya dari Umar

dan Utsman secam bersamaan, dia berkata: Huq,raim menceritakan

kepada kami dari Ibnu Aun, dari Muhamrnad bin Sirin, bahwa Utsman

memberikan kepufusan seperti ifu, karena tempo atau tenggat waktu

adalah hak bagi pihak gnng memilifi tanggungan utang.

Jika pihak yang berutang mempercepat pernbayarannya, maka

dia telah rela menggugurkan haknya, sehingga ia gugur seperti halnya

hak-hak lainnya.

Jika ada yang berkata, "Jika majikan mengaitkan pernerdekaan

budaknya dengan perbuatan dalam safu waktu, kernudian budak ifu

melakukannya pada wakfu yang lain, maka budak itu tidak boleh

dimerdekakan," maka menunrt kami ifu adalah kondisi 5nng. berbeda,

dan budak ha.,!n dimerdekakan ketika kondisi itu ada, sedangkan

pemerdekaan secam kitabah adalah proses ganti. rugi yang

membebaskan pihak pengganti atau pemberi kompensasi dengan

mernbalnr ganti rugi tersebut. Jadi, keduanSp berbeda.

Begitu pula jika majikan membebaskan budak itu dari ganti rugi

dalam masalah cicilan kernerdekaannSn, maka budak ifu dimerdekakan.

Jika majikan membebaskan budaknya dari cicilan harta dalam kondisi

tertentu, maka budak itu tdak boleh dimerdekakan.

Pendapat yang utama adalah pendapat 5nng dikernukakan oleh

Al Qadhi, bahwa selama sesuatu yang ada di genggamannya

menhnbulkan kernudhamtan, maka dia tidak wajib menahannya dan

tidak dimerdekakan dengan prih payah yang dibayarkan berdasarkan

penjelasan yang telah kami kemukakan tentang kernudhamtan yang

tidak diminta dalam akad atau kontrak.

Selain itu, hadits Umar rg, tadi tidak merniliki indikasi akan

kannjiban menahan sesuafu lrang mengandung kemudharatan. Juga

karena ulama madzhab kami berpendapat bahwa kalau sang budak
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bertemu dengan majikannya di wilayah atau negeri lain, kemudian budak

itu membayar cicilan kemerdekaannya atau sebagian cicilan

kemerdekaannya, lalu sang majikan menolak mengambil cicilan tersebut

lantaran ada kemudharatan yang dikandutgt!., seperti keamanan atau

biaya transportasi, maka sang majikan tidak wajib menerimanya karena

ada kemudharatan png terkandung di dalamqn. Jika tidak ada unshur

kemudhamtan, maka sang rnajikan wajib menahannya seperti ini.

Pendapat Irnam Ahrnad tadi bisa dimaknai bahwa jika tidak ada

kemudharatan k€fika itu ditahan.

Begitu pula dengan pendapat Al Kharqi dan Abu Bakar-

PasaL Jika budak mukatab menghadirkan harta

pemerdekaan dirinya secara kitabah atau sebagiannya unfuk

diserahkan, lalu sang majikan berkata, 'Ini haram,' atau dia

marah lalu berkata, 'Aku fidak akan menerimanya darimu,"

kemudian budak ifu ditanya, lalu dia mengakuinya
.\

Dalam kasus tersebut, sang majikan tidak wajib menerima

pembayaran cicilan tersebut, karena sang majikan tidak wajib dan tidak

boleh mengambil atau menerima sesuatu yang hamm.

Namun jika budak mukatab iU mengingkari tuduhan itu,

sementara sang majikan memiliki bukti dakwaann5ra, maka sang maiikan

tidak wajib menerima pembayaran cicilan tersebut dan semua bukti yang

dimilikinya diperlihatkan, sebab dia memiliki hak dalam membayar

utangnya dari harta hamm.

Jika sang majikan tidak memiliki bukfi, maka perkataan yang

digunakan adalah perkataan sang budak disertai dengan sumpah. Jika

dia berdusta dalam sumpah mak* sang majikan tidak wajib menerima

cicilan kemerdekaannya.
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Jika budak itu telah bersumpah, lalu kepada sang majikan

dikatakan, "Silakan engkau menahannSn atau mernbebaskannya unfuk

dimerdekakan,' kemudian sang rnajikan menahannya, maka

kelengkapan pembayaran cicilan kemerdekaann3;a adalah pernerdekaan

sang budak, dan dia mengaku bah*a itu baasal dari harta haram secam

muthlaq, maka ifu fidak dilamng, karena harta tersebut tidak diakui milik

siapa-siapa, tetapi keharamannya antara diriqn dengan Allah. Jika sang

budak mengaku bahwa harta ifu diperolehqp dari memmpas orang lain,

maka dia wajib mengernbalikan harta ifu kepada orang tersebut, karena

meskipun ucapannln fidak diterima dalam hak majikan, namun

ucapannya tetap diterima dalam hak diri47a. Kasus ini seperti kasus

orang png berkata kepada budakn5n Snng berada di tangan omng lain,

"lni merdeka,n kemudian hal ifu ditepis dari budak tersebut, maka

ucapannlra tidak diterima.

Jika ia dipindahkan kepada majikannla lantaran salah satu

sebab, maka budak itu wajib dimerdekakan. Jika sang majikan

membebaskan budak mul<atabitu dad cicilan kernerdekaann5n saat sang

majikan fidak bisa menahanngn, maka sang majikan fidak wajib

menahannya, karena sang majikan fidak lagi memiliki hak pada budak

tersebut. Jika sang majikan fidak membebaskannya dan fidak

menahannya, maka sang budak boleh mernbaSnr cicilan tersebgt kepada

hakim atau pihak berwenang dan memintangra unfuk menahannya,

.iehingga sang hakim mengganti posisi sang majikan unfuk menahannya,

sedanglcn sang budak dimerdekakan.

' Hd ini sebagaimana riwapt 12ang kami sebutkan dari Umar dan

Utsrnan, bahwa keduanln menahan harta cicilan kemerdekaan budak

mulcafab saat sang majikan berhalangan menahan r.rang tersebut.
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Pasal: Jika sang majikan memerdekakan budaknya

secara kitabah berdasarkan jenis tertenfu, maka dia tidak
wajib menahan yang lain

Seandainya sang majikan memerdekakan budak secara kitabah

dengan cara membayar uang dinar, maka sang majikan tidak wajib

menerima uang dirham atau pun barang. Jika sang majikan

memerdekakan budaknya secara kitabah dengan ketenfuan membayar

dirham, maka dia tidak wajib menerima cicilan dalam bentuk dinar atau

barang.

Jika sang majikan memerdekakan budaknya secara kitabah

dengan ketenfuan membayar cicilan dalam benfuk barang tertentu,

maka sang majikan tidak wajib menerima benda lainnya.

Jika sang majikan memerdekakan budaknya secara kitabah

dengan ketenfuan membayar dengan mata uang tertenfu dan sang

budak memberikan kepada majikannya mata uang sejenis yang lebih

baik dari yang telah ditentukan, sedangkan dia menginfakkannya pada

apa yang digunakan untuk memerdekakan budak secara kitabah, maka

dia wajib mengambilnya, karena sang budak menambahkan kebaikan

kepadanya.

Jika dia tidak memberi na{kah di beberapa negeri atau wilayah

yang digunakan unfuk memerdekakan budak secara kitabah, maka dia

tidak wajib menerimanya, karena ada kemudharatan yang terkandung di

dalamnya.

Kedua, jika sang budak memiliki harta untuk melunasi cicilan

kemerdekaannya, maka yang shahih bahwa budak itu dimerdekakan

setelah dia melunasi cicilan kemerdekaannya. Ini diriwa5ntkan dari
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Umar, Ibnu Umar, 7aid, dan Aiqph, bahwa mereka berpendapat,

"Mukatabadalah budak 5rang masih memiliki tanggungan dirham."gz

Pendapat yang sama pun dikemukakan oleh rnayoritas ulama.

Sedangkan menumt salah satu riwaSnt dari lrnam Ahmad, "Jika

sang budak 'telah memiliki r hurtu unhrk melunasi cicilan

kemerdekaannya, maka dia boleh dimerd€lolon. Hal ini berdasarkan

riwayat Sa'id yang menyatakan bahwa Suflpn menceritakan kepada

kami dari Az-Zuhi, dari Nabhah maula Ummu Salamah, dari Ummu

Salarnah, bahr,ra Nabi $ bersaMa,

t5lt

I

9z ) .,
Ll)t" L

tc
dCA

"Jil<a kalian (pn u,anib)'mqriliki budak -d.b; dan dia

meniliki harta unfuk melunasi cicilan kanude.l<aanry4 nnka

berhij,ablah darin5a." (HR. Abu Daud, hnu Maph, dan At-Tirmidzi)e3

Setelah meriwa5ratkannSn At-Tirrnidd berkomentar, "Hadits ini

hman shahih."

Dalam hadits tersebut Nabi $ memerintahkan majikan wanita

png merniliki budak mul<atab SBng telah merniliki harta untuk melunasi

cidhn kernerdekaannla unfuk mengqnkan hijab k€fika bertemu budak

igrscbut. Selain itu, budak tersebut memilih harta 5nng cukup untuk

."hr"ti cicitan kenrerdekaannya sehingga sama dengan kasus jilo dia

hingga lrmas.

e2 Taktuijryra telah disebutkan (no. 2U.
93 Takfuiinya telah disebutkan lno.22l-

'$3 U6J |u*g ok
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Berdasarkan riwayat ini maka budak mukatabtersebut berstafus
merdeka ketika merniriki harta yang cukup unfuk merunasi ciciran
kemerdekaannya. Ketika sang majikan tidak mau merakukannya, maka
hakim berhak memaksanya. Jika harta yang ada di tangannya hirang
sebelum melunasi ciciran kemerdekaannya, maka me4jadi utang yang
ditanggungnya dan dia berstatus merdeka.

Dalil riwayat pertama adarah hadits yang diriwayatkan oreh Amrbin sy,'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi $ bersabda,
"Budak mul<atab adarah budak jang masih merniriki tanggungan
dirham."94

Juga sabda Nabi $,

L^f,G *\i FV 'Gl{ rb 6't

a

ll
ioz .t1J:,re

J;
(r,ait .L//(> Ut; rb. / l. 6Uf ?p

I

W';i";.Gi;:p vt nrl'u ,6.:
tl

"Budak manapun 3mng dimerdekakan se@ra kitabah dengan
membayar serafus uqijah, kemudian budak ifu membayar

cicilannjn, dan masih tercisa sepuruh uqiyah, maka dia tetap berstafus
budak' Budak manapun yang dimerdekakan seara kitabah dengan
ketenfuan membalnr serafus dinar, kemudian dia membayar
dan masih tersisa sepuruh dinar, maka dia tetap berstatus budak., (HR.
Sa'id)es

l] fakhijnva tetah disebutkan (no. *).ss TakhrilnSra telah disebutkan 6". iOlO, SZf.
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Dalam riwalnt lain disebutkan, "Elamngsiap memqdekakan

budakng s@am kitabah dangan ketenfuan mantbSar setatus uqigh,

kenudian budak itu membaSpnSp hinSg tersim sepuluh uqigh -abu
dia berkab: sepuluh dirham- lalu budak itu frdak mampu melunasin5a,

maka dia tetap berctatus budak." tfn. et-firmi&ile6

Setelah meriwa5ntkannp At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini

hasan gharib."

Ifu juga pernerdekaan 1nng dikaitkan dengan kompensasi atau

ganti rugi, sehingga budak mul<abbitu fidak boleh dimerdekakan kecuali

setelah dia meh.rnasi cicilan kemerdekaann5n. IGsus ini seperti otang

png berkata, "Jika engkau telah menrbayar kepadaku seribu dirham,

maka angkau merdeka."

Berdasarkan riwayat ini, rnaka jika budak mukabb itu telah

melunasi cicilan kemerdekaanqTa, maka dia dinyahkan merdeka.

Namun jika belum, maka dia tdak bisa dimerdekakan. 'Jika dia

berhalangan melunasi cicilan tersebut, maka menunrt Abu Bakar; "lrnam

atau penguasa l,ang berwenang menyelesaikan perkara tersebut,

sehingga tidak menjadi sebuah ketidakmampuan, dan sang majikan pun

tidak mernil'/rii fasakh." Ini pendapat Abu Hanifah.

Sernentam pendapat Al Kharqi mengindikasikan bahwa iika

sang budak ml<abb tidak melunasi cicilannya, maka majikan boleh

,;linEpnggapnya fidak rnampu kalau berkenan, karena Al Kharqi

b*kd, 'Jika sang budak tidak mernbayar satu cicilan hingga Ftuh

lernpo pernba5aran cicilan berikutrln, maka majikan boleh

menganggapnSn tidak marnpu, dan budak itu kernbali menjadi budak

biasa, bulon mulatab."

s TalrtuiFw telah disebutkan (no. 1040, 32).
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Pendapat yang sama pun dikemukakan oleh Imam fuy-Syafi'i,

dia berpendapat bahwa jika mau maka budak itu boleh mehganggap

dirinya tidak mampu dan berhalangan melunasi cicilan kemerdekaannya.

Alasannya adalah, budak itu tidak boleh dipaksa untuk

memperoleh harta yang bisa digunakan untuk melunasi cicilan

kemerdekaannya, sehingga dia tidak boleh dipaksa melunasinya, seperti

halnya akad-akad lainnyra.

Argumen yang pertama menyatakan bahwa budak itu memiliki

hak kemerdekaan saat memiliki harta yang cukup unfuk melunasi cicilan

kemerdekaannya, sehingga majikan tidak boleh membatalkan

pemerdekaannya.

Kasusnya sarna dengan kasus budak yang telah mampu

membayar cicilannya, kemudian hartanya hilang sebelum melunasinya,

maka saat ifu dia boleh dianggap tidak rnampu dan kembali berstafus

budak lagi.

L982- Masalah: Abu Al Qasim berkata, 'Jika budak

mukatab telah membalnr sebagian cicilan kemerdekaannya

lalu meninggal dunia, sementara dia memiliki harta yang

cukup bahkan lebih, maka harta itu menjadi milik
majikannya menunrt satah safu riwaSlat, sedangkan menurut
riwayat lainnya sisa cicilan kemerdekaan budak mukatab itu
menjadi hak majikan, sedangkan sisanya menjadi trit< atrti

waris budak tersebut.'

Permasalahan ini didasarkan pada permasalahan sebelumnya.

Jika kita mengatakan bahwa budak mukabb itu fidak

dimerdekakan ketika telah memilih harta yang cukup untuk melunasi

cicilan kemerdekaannlra, kemudian dia meninggal dunia, maka dia
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meninggal dalam kondisi masih berstatus budak, sedangkan akad

kitabah tersebut batal, sehingga harta yang berada di tangan budak itu

menjadi milik majikannYa.

Jika kita mengatakan bahwa pudak mulratab itu dimerdekakan

ketika telah memiliki harta yaftg cukup unhrk melunasi cicilan

kemerdekaannya, lalu dia meninggal, maka dia meninggal dalam kondisi

berstafus merdeka dan sisa cicilan kemerdekaannya jatuh ke iut'g*

majikannya, karena itu adalah utang budak tersebut yang

ditanggungnya, sedangkan sisanya diberikan kepada ahli waris.

Al Qadhi berpendapat bahwa pendapat yang paling shahih

menyatakan bahwa at<ad kitabah rusak atau batal ketika budak itu

meninggal dunia dan dia meninggal dunia dalam kondisi'berstatus

budak, sedangkan apa yang ada di tangan budak itu menjadi milik

majikannya.

Al Atsmm meriwalntkan hal 5nng sama dengan sanadnya dari

Umar, 7aid, dan Az'A)hn.gz

Pendapat l,ang sama pun dikemulokan oleh lbmhim, Umar bin

AMul Aziz, Qatadah, dan AqrSyafi'i dengan aqlumen 5nng telah kami

kenrukakan sebelumn5ra

selain ifu, budak tersebut meninggal dunia sebelum

menyelesaikan cicilan kemerdekaan dirin5n, sehingga akad kitabah

tersebut unjib dibatalkan. Kasusnya seperti orang yang tidak memiliki

tnrta.

. Ifu juga merupakan pemerdekaan 5nng dikaitkan dengan syarat

muthlaq, sehingga akadnya terpufus saat ajal datang menjemput.

97 Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam Suaan Al fuihaqi 18/3921 dan

Abdurrazzaq dalam Musha nna f Abdurmzaq (8 / 3921 -

Al Mughni - l7s1l



Kasusn5n sama dengan orang yang berkata, "Jika engkau membalnr

kepadaku seribu dinar, maka engkau merdeka."

Kdua, budak mtukatabitu dimerdekakan dan meninggal dalam

kondisi berstafus merdeka, sedangkan majikannya memperoleh sisa

cicilan kemerdekailrgo, dan selebihnya unfuk ahli waris.

'Pandapat ini diriwayatkan dari Ali, hnu Mas'ud, dan

Muawiyah.9s

Pendapat ini pula Snng dikemulokan oleh Atha, Al Hasan,

Thawus, Syrraih, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Al Hasna bin Shalih, Malik,

Ishaq, dan ulama lnng mengedepankan logika.

Hanya saja, Abu Hanifah mengatakan bahwa budak mukatabilt
berstatus merdeka di akhir bagian hidupnya. Ini pula pendapat yang

dikemukakan oleh Al Qadhi.

Argurnen pendapat ini seperti png telah kami kemukakan

sebelumnyra.

Itu adalah proses ganti rugi yang tidak boleh dibatalkan lantaran

kematian salah safu pihak yang menandatangani konbak, sehingga tidak

boleh dibatalkan lantaran ada pihak yang meninggal dunia, seperti

halnya transaksi jual-beli. Juga karsra masing-masing pihak yang

melakukan akad tersebut tidak terikat dan akad tersebut tidak berkaitan

dengan barangnln, sehingga akad tersebut tidak batal kefika.tidak ada

atau hilang, sedangkan budak mukatab adalah objek akad, dan akad itu

sendiri berkaitan dengan bamngngn.

e8 Disebutkan oleh Al Baihaqi aafanismaz Al hitnqt,lol331 dan 332) dan
Abdurrazzaq dalam Muslnnmf Abdurmzag, 8/391 dan 393) dari Ali dan
Muawifrah.
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Jika ifu tidak ada atau hilang sebelum selesai pembayaran

cicilan, maka akad tersebut batal sebagaimana kasus barang yang hilang

sebelum ditahan oleh pihak pembeli.

Budak itu juga meninggal dunia sebelum adanya syamt

kemerdekaannya, dan keberadaarnya ifu menjadi kendala setelah

kematiannya.

PasaL Budak mul<atab meninggal dan tidak

meninggalkan harta yang cukup untuk melunasi cicilan

kemerdekaannya

Jika budak mul<abb meninggal dan tidak meninggalkan harta

yang cukup unfuk melunasi cicilan kemerdekaannya, maka ulama

madzhab sepakat bahwa akad kitabah tersebut batal lantaran

kernatiannya dan dia meninggal dalam kondisi berstafus budak,

sedangkan harh budak tersebut menjadi milik majikannya.

Ini adalah pendapat ahli fatwa dari pam Imam Amshar, hanya

saja jika budak ifu meninggal setelah membayar seperempat cicilan

kemerdekaann3n, maka menurut Abu Bakar, Al Qadhi, dan ulama yang

sependapat dangan mereka, budak tersebut meninggal dalam kondisi

berstafus merdeka.

Imam Malik berpendapat bahwa jika budak yang meninggal itu

mempunyai puha merdeka, maka akad kibbah tersebut batal. Jika

budak itu memiliki budak yang dimerdefamnnSn secam kitabah, maka

dia dipaksa unfuk membayar sernua cicilan kemerdekaan majikannlra

kalau memang dia memiliki harta. Namun iika tidak merniliki hartia,

maka dia dipaksa untuk mencari penghasilan dan melunasi cicilan

kitabah tersebut.
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Driwaptkan dari Ali g, bahwa budak mukatab5nng meninggal

itu dimerdekakan sebanlpk bagian yang telah dibapmya.ee

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas rg, bahwa Nabi $ bersabda,

6 r*, ,-rDGt; ,f f*'+L{er qGf sL

6!f 6*".tU6;Jt q',ir 6!l
"Jika budak mukabb tqkena sant<si had atau menperoleh

umri,an, naka dia matarisi sebnyk cicilan Spng telah dibgarng dan

budak mukabb melal<snakan bgian tnng te.lah dibagrkap."too

DiriwaSatkan dari Umar, AIi, dan fui-Nakha'i, bahwa jika budak

ifu telah memba5ar sepanrh cicilan kenrerdekaannya, maka tidak ada

lagi status budak Rada diriny".ror

Ibnu Mas'ud berkata, "Jika budak mukaab Spng meninggal ifu

telah menrbayar sejumlah tanggungan cicilan kernerdekaannln, maka

dia adalah gharim."toz

Kami pun telah mengernukakan iaunban terhadap iendapat-
pendapat ini dan tidak perlu lagi dipaparkan kembali.

PasaL Akad pemerdekaan secara tdtabahfidak batal
lantaran gila

gs Takhriinlra telah disehrtkan (no. 1978, 13).
100 Taklui;nr telah disebutkan 1no. 1040, 351.
r01 luprt;n* telah disebutkan (no. 1978, l5).
r021upriln* telah disebtrtkan (no. 1978, 16).
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Akad pernerdekaan secam kitabah tidak batal lantaran adanya

unsur gila, sebab ini adalah akad yang lazim, sehingga tidak bisa

dibatalkan karena gila, seperti halnya pegadaian.

Bedakan dengan kematian, karena akad itu terjadi pada barang

dan kematian menghilangkan burJng lain halnya dengan gila.

Selain ifu, fujuan pemerdekaan secara kitabai adalah

kemerdekaan, sedangkan kematian menaftkannya. Oleh sebab ifu,

orcrng yang telah meninggal dunia tidak sah dimerdekakan. Sedangkan

kegilaan tidak menafikan pemerdekaan secara kitabah berdasarkan dalil

bahwa memerdekakan omng gila tetap dianggap sah. Itulah sebabnya

jika budak mukatab yang gila membayar cicilan kemerdekaan dirinya

kepada sang majikan, maka dimerdekakan, karena jika sang majikan

menerima pembayaran cicilan tersebut, berarti budak ifu telah

memenuhi hak sang majikan yang menjadi tanggungannya, dan sang

majikan pun boleh mengambil harta itu dari tangannya. Oleh karena ifu,

ini mencakup keterbebasannya dari tanggungan harta, sehingga dia

dimerdekakan berdasarkan akad gnng disepakati.

Jika budak mukatab yang gila itu tidak membayar cicilannya,

maka sang majikan boleh melaporkannya kepada hakim atau pihak

berwenang, dan pemerdekaan secara kitabah itu dibuktikan dengan alat

bukt.

Hakim kemudian mencari tahu harta milik budak tersebut, jika

diternukan maka harta tersebut digunakan unfuk membayar cicilan

.kernerdekaan budak mukatab itu dan dimerdekakan. Namun jika hakim

tidak menemukan budak mukatabyang gila ifu manpunyai harta, maka

dia dianggap tidak marnpu dan sang majikan harus memberikan nafkah

kepada budaknya itu, karena budak itu kernbali sebagai budak. Namun

jika hakim menemukan harta milik budak tersebut yang cukuP unfuk

melunasi cicilan kemerdekaan budak ifu, maka pernbatalan akad dari
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pihak majikan tidak berlaku, karena png tadinya belum diketahui

menjadi terungkap dan jelas bertentangan dengan keputusan yang

dibuat, sehingga ketetapan tersebut batal. Selain ifu, budak itu
mengembalikan nafkah yang diberikan majikan kepadanya sejak

pembatalan akad kitabah, sebab dia belum berhak atas kepemilikan

budak itu.

Jika budak itu sembuh dari penyakit gilanya, kemudian dia

mengajukan bukti bahwa dia telah membayar cicilan kemerdekaan

dirinya kepada majikan, maka pembatalan akad dari pihak majikan tidak

berlaku dan dia tidak perlu mengembalikan nafkah yang telah diberikan

majikan kepadanya, sebab sang majikan memberikan nafkah kepada

budaknya ifu sepengetahuannya bahwa budaknya ifu akan merdeka.

Nafkah ifu dianggap sebagai banfuan sosial atau donasi, sehingga tidak

perlu dikernbalikan. Pihak majikan pun perlu meminta hakim untuk

meminta budak ifu bersumpah bahr,m dia telah membayar cicilan

kemerdekaannya.

Ini adalah pendapat ulama madzhab As5rSyafi'i. sedangkan

ulama madzhab kami tidak menyebutkan hal tersebut karena ada

kemungkinan dia telah membayar cicilan kemerdekaannya, sementara

orang gila tidak bisa mengungkapkan sesuafu meuuakili dirinya,

kemudian mengklaimnya. Oleh karena itu, hakim dalam masalah ini
yang bertugas menggantikan peran budak yang gila tersebut.

Pasal: Kondisi akad kitabah budak mukatab yang
dibunuh seperti h.lrrrc budak mulatab yang meninggal

Maksudnya adalah, akad kitabahnya batal seperti perbedaan

pendapat yang telah kami kemukakan sebelumnya, baik pihak yang

membunuhnya adalah majikannya niuupur, omng lain.
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Hukum qishash dalam kasus ini tidak berlaku bagi pembunuh

yang berstatus merdeka, karena budak mul<aAb adalah budak yang

masih memiliki tanggungan pembayamn cicilan kernerdekaannlp.

Jika yang membunuh budak itu adalah majikannya dan budak itu

tidak meninggalkan harta yart cukup unhfi melunasi cicilan

kemerdekaannya, maka akad kitabah tersebut batal dan budak itu

kernbali ke tangan majikannya tanpa ada kewajiban apa-apa atas

dirinya.

Jika ada yang mengatakan bahwa omng png mernbunuh tidak

berhak apa pun dari harta warisan korban lantamn findakan

membunuhnya ifu, maka menuntt kami, harta budak mukatab frdak

kembali sebagai warisan, tetapi ditetapkan sebagai milik rnajikan karena

akad kitabah batal atau hilang, hanya saja pihak pembunuh tidak boleh

menerima warisan secara khusus.

Bukankah Anda melihat bahwa orang 5rang merniliki tutggrrtg*

utang yang dibayar secaftr tempo jika dibunuh oleh orang yang memiliki

hak terhadap harta tersebut, maka utangnya itu menjadi lunas dalam

satu riwayat. Begitu pula jika unnut wtad dibunuh oleh majikannya,

maka ummul waladifu merdeka.

Jika budak mukatabyang dibunuh itu meninggalkan harta yang

cukup unfuk membayar cicilan kemerdekaan dirinya, maka kalau saja

al<ad kitabah itu batal dengan kematian sang budak, maka ketetapan

hukumnya juga demikian

. Jika kita mengatakan bahwa akad kibbah itu fidak batal dengan

kematian sang budak mukatab, maka budak ifu memperoleh harta dari

majikannya yang diberikan kepada ahli waris budak tersebut.

Jika pelunasan cicilan kernerdekaan budak mukabb itu diperoleh

dari harta yang diberikan oleh majikan dan tidak diperoleh dengan cam
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lnng lain, maka ifu wajib, seperti kasus ormg yang meninggalkan harta

yang cukup unfuk melunasi cicilan.

Selain itu, karena digt atau denda yang diberikan kepada pihak

keluarga korbag sama seperti harta warisan yang ditinggalkan orang

yang meninggal dalam masalah melunasi utangnya dan diberikan

kepada pihak ahli waris berdasarkan hukum waris yang telah ditetapkan

Allah &.

Tidak ada bedanya dalam hal fnng telah kami kemukakan, baik

budak mukatab gnng tertunuh itu meninggalkan ahli waris maupun

tidak.

Al Qadhi menyebutkan bahwa jika budak mukatab yang

terbunuh meninggalkan ahli waris, selain majikannSn, maka harta yang

diberikan oleh majikannya tidak wajib diberikan.

Menurut kami, harta budak mukatab 5nng meninggal tanpa

meninggalkan ahli waris diserahkan kepada kaum muslim, dan pihak

majikannya tidak berhak atas harta tersebut karena pemberian harta

warisan tersebut menggunakan cara warisan, sementara pihak

pembunuh tidak boleh memperoleh harta warisan. Jika pembunuh

budak mukatab itu orang lain, maka harta itu wajib bagi majikannya

kecuali al<ad kitabah dinilai batal, maka ketika itu ia wajib bagi ahli waris.

1983- Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika majikan
meninggal dunia maka budaknya masih dalam akad kitabah,

sedangkan cicilan kemerdekaannya dibagikan kepada ahli

waris majikan budak ifu, seperti halnya harta warisan."

Maksudnya, akad kitabah tidak batal ketika majikan meninggal.

Kami pun tidak menemukan ada ulama yang berbeda pendapat dalam

masalah ini, karena akad kitabah adalah akad 1nng lazim dari pihak
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majikan yang tidak bisa dibatalkan, sehingga akad tersebut tidak bisa

batal dengan kematian sang majikan, seperti halnya akad iual-beli dan

iamh.Jika hal ini benar, maka budak mukabb tetap mernbayar cicilan

kemerdekaannya atau menyerahkan sisa ckihn kemerdekaannya

kepada ahli waris majikann5p, se,pab i.tu adahh utang, dan dibagikan

kepada ahli warisnya menuntt bagiannSn masingrnasing, seperti halnf
utang-utang lainnya.

Jika majikan itu memiliki anak laki-laki dan perenrpuan, rnaka

bagian laki-laki dua kali lebih besar daripada bagian perernpuan, dan

budak mukabbtersebut tidak dimerdekalGn sampai dia melunasi sernua

tanggungan cicilannya. Jika budak mukaab itu hanya mernberikan

tanggungan cicilan ifu kepada sebagian ahli waris, sedangkan'png lain

tidak, maka budak itu tdak boleh dimerdekakan. Seperti halnya kasus

budak mukatab yang dimiliki oleh dua ormg majikan, kemudian bqdak

mukatab ifu menyerahkan tanggungan cicilannya atau utangn5n ke,pada

salah satu majikannya saja.

Jika sebagian ahli waris majikan yang meninggal itu fidak ada di

tempat, tetapi ahli waris itu mempunSai wakil, maka bagiannya

diserahkan kepada wakiln5n itu. Namun iika ahli waris tersebut tidak

mempunyai \rJakil atau pihak yang dikmsakan, maka bagiannya

disemhkan kepada hakim atau pihak yang berwenang, lalu budak itu

dimerdekakan. Jika ahli waris itu memiliki wali, maka bagiannya

diberikan kepada walinya, bisa kepada anaknp atau pihak yang

diwasiatkan, atau hakim, atau omng kepercayaannya.

' Jika majikan yang meninggal merniliki dua pihak penerima

wasiat, maka budak itu fidak bisa bebas kecmli dengan membayar

kepada kedtnnya secara bersamaan. 
.

Jika ahli waris sudah danrasa, maka dia menahan bagiannSn

sendiri dan wasiat tidak sah diberikan kepada orang lain unhrk dipegang,

Al Mughni - [4sel



karena orang yang telah der,ryasa bisa menjadi wali unfuk dirinya. Jika

sebagiannya sudah dev,rasa, sedangkan lainnya belum, maka setiap

pihak dari mereka ditetapkan bagiannya secaftr hukum.

Jika sebagian ahli waris memberikan izin kepada budak mukatab

untuk membayamya kepada ahli waris yang lain, sedangkan pihak ahli

waris yang memberikan izin itu sudah de',ruasa, kemudian budak itu
membayamya kepada ahli waris yang lain semua haknya, maka

bagiannya dari budak itu dimerdekakan. Jika dia mengalami kesulitan

ekonomi maka tidak membayarkan kepada bagian mitra majikannya.

Jika dia dalam kondisi lapang secara materi, maka semua

bagiannya dimerdekakan sedangkan sisanya dihitung nilainya, seperti

halnya kasus dua orang majikan yang memiliki safu orang budak,

kemudian salah safu majikan itu memerdekakan bagiannya. Ini pendapat

yang zhahir dari Al Kharqi. Ini juga merupakan salah safu pendapat

Imam Asy-Syafi'i.

Al Qadhi berpendapat, "Pemerdekaan budak itu tidak mudah

meskipun budak itu dalam kondisi lapang secara materi." Ini juga.

pendapat kedua dari Imam Asy-Syafi'i.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa budak itu

tidak dimerdekakan kecuali setelah dia menyelesaikan semua cicilan

kemerdekaannya, karena dia baru membayar separuh cicilan

kemerdekaannya, sehingga sama dengan kasus budak mukatab yang

membayar cicilannya kepada majikan. Jika majikan membebaskannya

dari cicilan kemerdekaannya, maka dia pun dinyatakan bebas dan

dimerdekakan. Namun jika salah safu majikannya yang

membebaskannya dari cicilan kemerdekaannya, maka bagian majikan.ifu

saja yang dimerdekakan dari budak tersebut. Begitu pula jika sang

majikan memerdekakan bagian ya5rg dimilikinya dari budak mukatab.

Perbedaan pendapat dalam masalah ini semuanya berkutat pada
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permasalahan jika sebagian dari mereka menunaikan dengan izin yang

lain.

Menurut kami, bagian rnajikan yang membebaskan bagiannya

dari budak ifu dimerdekakan, atau bagiannya dibayar dengan izin rekan

majikannya, bahwa dia telah lnembebaskan setnua basian yang

dimilikinya pada budak ihr, sehingga dia waiib melanjutkannya dengan

pemerdekaan. Sama dengan kasus maiikan budak yang mernbebaskan

budaknp dari semua tanggungan cicilan kernerdekaannya. Hal 1ang

perlu dibedalGn adalah iilra rnalilran budak itu mernbebaskan sebagian

tanggungan cicilan kernerdeloan br.ldaknya, karena dh tdak

membebaskannln dari sernua hak 5nng dimilikinp.

Berkenaan dengan sim5ah pemerdekaan budak ifu bahwa ifu

adalah pemerdekaan untuk sebagian budak 5Bng boleh dimerdekakan

dari orang yang memiliki kemudahan secara materi dan boleh

mengelola, sehingga dia wajib pemerdekaannlra seperti kalau dia masih

menjadi budak.

Itu adalah pemerdekaan budak yang teriadi dengan tindakan dan

keinginannya sendiri.

Jika ada yang mengatakan bahwa sim5nh menimbulkan dampak

negatif atau mudharat kepada pihak yang bermiha, karena terkadang

salah safu mitra tersebut tidak marnpu, sehingga budak ifu kembali

menpdi budak, maka kami mengatakan bahwa jika itu adalah

pernerdekaan dalam kondisi lnng sesuai, maka perbudakaan yang tidak

lagi ada status ldbbah di dalamnya dihapus.
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L984. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Waris wala budak menjadi milik majikannya. Jika tidak
mampu membayar iuran kitabah, maka dia menjadi budak

bagi ahli waris yang lain.'

Maksudnya adalah bagi seluruh ahli waris. Adapun jika dia tidak

mampu membayar iuran kitabah dan kembali menjadi budak, maka

stafusnya adalah budak bagi seluruh ahli warisnya, seperti halnya jika dia

bukan budak mukatab, karena dia bagian dari harta yang diwariskan.

Jadi, budak tersebut menjadi milik bersama ahli waris layaknya

harta warisan yang lain.

Adapun jika dia mampu membayar furan kitabahdan merdeka,

Al Kharqi menyatakan, "Waris walarrya diberikan pada majikan yang

menjalin akad kitabah dengannya (mukatab), khususnya bagi ahli waris

ashabah, bukan diperuntukkan bagi ahli waris yang memperoleh bagian

pash{ashabul furudh atau dzawil furudhl."

Itu pendapat mayoritas ahli fikih; pendapat pilihan Abu Bakar,

yang dikutip oleh Ishaq bin Manshur dari Ahmad & dan Ishak.

Hanbal dan Shalih bin Ahmad meriwayatkan dari bapaknya, dia

berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang budak mukatab yang

majikannya meninggal dunia, sementara dia masih punya cicilan

pelunasan akad kita bah.rr

Sebagian ulama menyatakan, "Waris wala dibenl<an pada ahli

waris laki-laki dan perempuan."

Ulama lain berkata, "Tidak ada waris wala bagi ahli waris

perempuan, karena sisa angsuran tersebut merupakan utang yang

menjadi beban budak mul<atab."
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Wanita tidak berhak meuarisi wlakqvah mereka majikan yang

menjalin al<ad kitabah atau memerdekakan budak." Masing-masing

pendapat ini punln hujjah tersendiri.

Pendapat yang kuat dan dominan yaitu: perempuan juga berhak

menerima waris wala, karena tudak mukatab jil<a tdak mampu

membayar angsuran kibbah sepeninggal maiikannya, maka dia kembali

menjadi budak. Pendapat ini dikemukakan oleh Thawus dan Az-Zuhri.

Alasannya adalah, budak mul<atab otomatis beralih menjadi milik ahli

waris sepeninggal rnajikannya (mukab\. Jadi, unla budak tersebut

diperunfukkan bagi mereka, seperfi seandaingn kepemilikan budak ini

bemlih ke tangan pembeli.

Disamping ifu, budak mukabb tersebut membayar angsumn

kitabahnya pada ahli waris, jadi walaayapun diberikan kepada mereka.

Seperti jika dia membayar angsumn itu pada pembeli.

Hujjah pertama, majikan dalam hal ini berperan sebagai pemberi

kernerdekaan, karena ifu waris tnla si budak menjadi haknSra, seperti

jika si budak membayar angsutan kepadaryra. Selain itu, kepemilikan

budak dialihlan pada ahli waris selama dia masih berstatus sebagai milik

majikannya; dan dalam kasus ini budak mukatab masih punya

tanggungan utang pada mukatab.

Perbedaan krusial antara warisan dengan pembelian yaifu,

majikan mengalihkan hakrrfra atas bamng Snng dijual (mabi) atas

kemauannya sendiri, jadi tidak tersisa lagi huk baginln, dari satu sisi.

. Per,r,raris menggantikan pemberi'warisan; dia bisa menduduki

posisinya dan menjalankan apa lrang telah dilakukan oleh pemberi

.warisan. Apa pun yang masih memungkinkan tetap menjadi milik

pemberi warisan fidak bisa bemlih ke tangan palaris.

Wala tern'asuk objek yang mungkin tetap bemda di tangan

pemberi warisan, maka dia wajib tidak beifalih pada perrraris.
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Pasal: Apabila ahli waris memerdekakan budak

mukatab, maka hukumnya sah, karena dia telah menjadi

miliknln. Budak yang telah meniadi milik ahli waris sah

unfuk dimerdekakan

Seandainya majikan memerdekakan budak tersebut, maka

pemerdekaan ini juga sah dan terlaksana. Ahli waris mempunyai posisi

yang sama dengan pemberi waris, karenanya hak waris walartya

diberikan kepada mereka. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi $,

'6;; A.i,l;tC1
"saungguhqa hak wala menjadi mitik ; yang

memqdel<akan.'403

Apabila sebagian ahli uraris mernerdekakan budak bagiannya,

lalu safu kaum yang punya hak atas bagian sekutunya memerdekakan

seluruhn5n, maka wafis walabudak ini menjadi milik majikannya.

Apabila pemerdekaan ini fidak terlaksana karena fuannya dalam

kondisi sulit atau karena alasan lain, maka baginya wais wala budak

yang telah dimerdekakannya, berdasarkan dalil hadits. Selain itu, dia

telah memberi kemerdekaan pada si budak, karena ifu wala menjadi

haknya layaknya seperti bukan mul<atab.

Al Qadhi menyatakan, "Apabila seluruh ahli waris

memerdekakan budak mukatab sebelum dia tidak mampu membayar

angsuran kitabah, maka wala diberil+,an kepada majikannya."

Apabila sebagian ahli waris mernerdekakan yang belum

terlaksana pemerdekaannya, kemudian ditangguhkan, maka jika budak

mukatab ini mernbagrar sisa angsumnnln pada ahli waris yang ada,

maka dirinya merdeka dan waris walarrya diherikan kepada majikannya.

103 Takhrijnya telah disebutkan (hal. 11, no. 952).
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Apabila budak ini tidak mampu melurnsi argilran kibfuh,lalu

ahli waris mengembalikan status budaknya, rnaka mh irn menpdi

bagian omng lnng memerdekakannya, sebab s€andainln salah seomng

ahli un'ls ini tidak mernerdekakannSn, maka bagiannya kernbali sebagai

budak, seperti bagian sehmrh atth t+raft.

Kefika dia merncrdekalnn hdak ters€bufi, b€mrt dialah 1Bng

mernbcri kernemdekaan iU. Jad, uart nabqn rncnidi hak dirinya,

hkan atrli waris lrang hin.

Apabila seluruh ahli waris mernbebaskan budak mul<atab dari

seluruh tagihan, maka otornatis dia merdeka, dan wafis w:alanya -
menunrt dua riwayat yang telah kami sebutkan-diberikan seperti dalam

kasus budak mukatab Snng menrbaSnr angsumnnya pada ahli waris-

Alasannya, pembebasan angsuan berlaku seperti perrbalnran angsuran

yang menjadi tanggungannya. Mungkin iuga w:ala ini meniadi hak ahli

waris, karena mereka telah memberikan fasilitas kernerdekaannya. Hal

ini sama dengan kasus iika mereka mcrncrdekakannya secam langsung.

Apabila sebaglm ahn urarb mernerde}alon atas

budalr mubab tersebut, rnalo hukum tmla*rg s€P€rti perbedaan

pendapat Spng telah lrami singgung tadi.

Pasal: Apabila ahli waris meniual atau menghibahkan

bdak mul<abb maka penjualan dan hibah ini sah, karena

mereka berkedudukan seperti mukatab. Sementara mulatab
berhak meniual dan menghibahkan budak mukatab, begitu
pula ahli warisnya

Jadi, si pernbeli dan penerirna hibah berhak menerima sisa

angsuran htabahnya. Jika budak ini Udak marnpu mernbagar angswan

kibbh, maka dia kenrbali meniadi budak. Jika dia melunasi seluruh

angsuran kitabah dan merdeka, maka wafis unlaflya bagl orang yang
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menerima pernbalraran tersebut (pernbeli atau penerima hibah), menunrt

riwayat yang menyebutkan bahwa wans u,nltnya bagi ahli waris -jika
dia membagrar angsuran kitabahkepada mereka-.

Sedangkan menunrt riwapt lain, bisa jadi penjualan dan hibah

budak mukatab ini tidak sah, karena tindakan ini berkonsekuensi

terhadap bataln5n penyebab tetapn5n wais wala bagi majikan yang

menjalin akad kitabah dengannya: wmlabukan unfuk ahli waris.

Mungkin juga penjualan dan hibah ini sah, dan unla menjadi

milik majikan, jika si budak merdeka dengan al<ad kitabah tersebut,
'karena majikan telah menjalin akad kitabah dengannyn, lalu si budak

merdeka dengan akad ini. Jadi, umlarrya menjadi hak majikan. Berbeda

halnya jika majikan menjml budak mukabb, karena dengan jual beli

tersebut batallah hak dirin5ra. Majikan berhak merrerima konsekuensi

tersebut, berbeda dengan ahli waris, karena mereka tidak berkuasa

mernbatalkan hak pemberi waris-

Pasal: Apabila majikan mewasiatkan harta kitabah
kepada seseoftrng, maka wasiat ini sah. Apabila budak
menyerahkan harta kitabah kepada penerima wasiat, wakil,
atau walinya, maka rincian hukumn5Ta sebagai berikut:

Apabila budak mukatab ini fidak mampu bayar, maka dia

terbebas dari angsuran kihbah, dimerdekakan, dan wnlarrya menjadi

hak majikan yang telah menjalin al<ad kitabah dengannya, karena dialah

yang memberikan kemerdekaan tersebut.

Jika majikan telah mernbebaskan budak mukatab dari angsuran,

maka otomatis dia merdeka, karena dia terbebas dari tagihan kitabah.

Hal ini serupa dengan seandainya dia melunasi angsuran kitabah.
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Apabila majikan memerdekakannya, maka budak mukatab rni

tidak bisa merdeka, karena si majikan tidak berhak atas stafus budaknya.

Dia juga tidak bisa merr.rasiatkan kernerdekaannya pada pihak lain. Dia

hanya bisa meru.rasiatkan harta yang meniadi tanggungan si budak

mukatab. Apabila budak mul<affi tidak rnampu melunasi angsumn

kitabah, dia kembali menyandang status budak bagr ahli waris

majikannya, sementara harta Snng telah diterima penerima wasiat

menlrdi milik si penerirna wasiat, karena dia telah menerima harta

tersebut berdasarkan hul$rn wasiat 5rang sah.

Urusan ketidakmampuan mukabb membayar angsuran

dikernbalikan kepada ahli waris, karena hak ada di tangan mereka akibat

ketidakmampuan tersebut. Jadi, budak ini menjadi milik mereka, dan

opsi unhrk ifu juga ada di tangan mereka. Sementara hak dan wasiat

penerima wasiat batal sebab ketidaknrarnpuan tadi. Artinya, dalam hal

ini dia tidak punp hak.

Apabila majikan beruasiat agar harta ldbbh diperunhrkkan

bagr orang-omng miskin, dan berwasiat kepada seseomng unfuk

menerima dan membugik*ttyu kepada mereka, maka wasiat ini sah.

Ketika harta ini diserahkan kepada penerima ulasiat, maka budak

mukaAb ini pun terbebas dan merdeka. Jika maiikan membebaskannya

dari angsuran, dia tidak bisa terbebas karena hak kepemilikanya ada
1pada pihak lain.

Apabila mukatab menyerahkan budak tersebut kepada orang-

orang miskin, rriaka dia tdak bebas dari angsuran dan tidak pula

rnerdeka, karena penentuan harta kitabah telah difujukan kepada

penerima rrasiat, bukan dirinya.

Jika si majikan berunsiat unfuk menyerahkan ha*a kitabah

kepada orang-omng lnng berutang kepadanya (ghakiml, maka
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pelunasan utang mereka hanrs diambilkan dari harta tersebut, seperti

halnla jika dia meuasiatkan harta itu sebagai pernberian lathiWh\

Apabila majikan beru;asiat unfuk melunasi utangnya secara

mutlak maka mukatab harus mengumpulkan ahli waris dan penerima

wasiat unfuk melunasi utangnya dan menyerahkann5ra kepada mereka di

hadapan majikannya, sebab harta tersebut menjadi hak ahli waris, dan

mereka berkou.rajiban melunasi utang pa*arisnya dan pihak lain yang

berkepentingan. Penerima wasiat dalam masalah pelunasan utang Punya

we\^renang, karena dia boleh melarang ahli uaris membelanjakan harta

peninggalan pevraris sebelum utangnya dilunasi.

Pasal: Apabila seseorang meninggal dunia dan

meninggalkan dua orang anak laki{ald dan seorang budak,

lalu si budak mengklaim bahwa maiikannya telah menjalin

akad kitabah dengannya, lalu dua anaknSp mernbenarkan

klaim ini

Datam kasus tersebut, aUad kibbah pun ditetapkan. Alasannya,

hak kepenrilikan harta panraris ada di tangan mereka.

Apabila kedua anak ini menolak klaim tersebut tapi budak ini

punya bukti yang membenarkan klaimnya, maka kitabahnya ditetapkan

dan bisa merdeka dengan mernba5nr angsuran kitabah kepada mereka.

Jika dia tidak sangguP mernbayamya, maka mereka berhak

mengembalikann5n pada status budak. Jika mereka tidak memailitkan

budak ini dan tetap bersabar menghadapinlp, rnaka dia tidak berhak

merusak akad kitabah.

Apabila salah satu anak laki-laki si maiikan memailitkan si budak,

namun arnk yang lain enggan rmemailitkannya, 
maka setenglah diri si

budak terkena kibbahdan setengah lainnp masih berstafus budak.

l
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Apabila si budak tidak mempunlni bukti atau saksi, maka yang

dimenangkan adalah pernyataan kedua anak tersebut disertai sumpah,

karena hukum asli menyebutkan tetapnya stafus budak dan tidak adanya

akad kitabah.

Sumpah mereka berisi perlptaan tidak tahu-menahu soal akad

kitabah tersebut.

Jadi, dua anak ini bersumpah derni Allah bahwa mereka tidak

mengetahui bapaknya telah menjalin akad kibbah dengan budak

tersebut. Sumpah ini digwrakan unfuk menaftkan perbuatan pihak lain.

Apabila kedua anak ini bersumpah, maka status hambasahalp

ini ditetapkan. Jika mereka menolak bersumpah, maka kedua anak ini

divonis kalah; atau budak ini dipersilakan bersumpah -menurut ulama

lrang memutuskan pengembalian akad kitabh-. Budak ini lalu

bersumpah dan akad kitabah pun ditetapkan.

Apabila salah seorang anak ini bersumpah namun yang lain

menolaknya, maka diputuskan setengah budak tersebut terkena akad

kbbahdan setengah sisanya budak.

Apabila salah seorang anak ini mernbenarkan klaim si budak,

dan yang lain mengingkarinya, maka akad lo'tabah ditetapkan atas

setengah dirinya, dan pada setengah lainnp harus disertai bukfi.

Apabila dia tidak mempunyai bukt, dan pihak 5nng mengingkari

bersumpah, maka setengah budak ni mukab6 dan setengahnya lagi

budak mumi.

Apabila orang yang mengakui bersaksi atas saudaranya, maka

kesaksiannya diterima, karena kesaksian ini fidak membawa manfaat

atau menolak bahaya atas diringra. Apabila dia pun5n saksi lain, maka

kesalrsian tersebut menjadi sempuma dan tetaplah alad kitabah pada

budak tersebut secam uhrh.
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Apabila tidak ada saksi lain bersamanya, apakah si budak ini

bersumpah bersamanya menurut dua riwayat di atas:

Jika budak ini tidak adil atau budak tersebut tidak bersumpah

bersamanya dan orang yang menolak pengakuannya bersumpah, maka

separuh dirinya mukatabdan separuh sisanya budak; disamping itu hasil

usaha yang dilakulian dibagi untuk dirinya dan pihak yang menolak,

dibagi dua. Nafkahnya diambil dari hasil usahanya, karena nafkah

tersebut diperuntukkan dirinya dan setengahnya lagi unfuk si pemilik.'

Apabila budak ini fidak punya pekerjaan, maka orang yang

menolak dikenai setengah nafkahnya. Selanjutr5n, jika si budak dan

pemilik setengah dirinya teriadi kesesuaian, baik secara tertutup,

terbuka, maupun dengan cara apa pun, maka dibolehkan

Apabila salah satu dari kedua anak si majikan ini menuntut

kesesuaian tersebut, namun yang lain menolaknya, maka menurut

zhahir pemyataan Ahmad dia dipaksa untuk bersaksi. Ini pendapat Abu

Hanifah. Alasannya adalah, manfaat budak ini dimsakan oleh mereka

berdua.

Apabila salah seomng dari mereka ingin mengambil bagiannya

tanpa kerugian, maka pihak yang lain wajib memenuhinya, seperti

dalam kasus harta benda. Bisa juga dia melakukannya tanpa paksaan.

Demikian pendapat Asysyafi'i, karena kesesuaian tercapai dengan

sikap saling mengalah: mengakhirkan hak yang semestinya diperoleh

saat ifu, sebab berbagai manfaat saat ini dimiliki bersama oleh mereka

berdua, jadi dia fidak waiib mernenuhi keinginannya, seperti

mengundurkan pembayamn utang yang telah jatuh tempo'

Apabila mereka berdua membagi hasil usaha menurut

kesesuaian atau fiftyfifty, dan anryuran kitabahnya belum bisa dilunasi,

maka pihak yang menetapkan birhak mengembalikan dia pada status

budak, dan hasil usaha yang ada di tangannya menjadi miliknya secara
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khusus, karena pihak yang menolak telah bagiannya dari

hasil r.rsaha tersebut.

Apabila terjadi pefuedaan pandangan antam orang yang

menolak dengan orang llang mengakui atas harta yang ada di tangan

mukatab, dan orang yang mendlak lalu berkata, "Harta ini ada di

tangannya sebelum Haim kitabah, dan hasil usahanSn setnasa hidup

bapak kami." lalu orang yang mengingkari menolak pemyataan ini,

maka yang dimenangkan adalah pemptaan pihak yang mengakui

disertai sumpahnyn, sebab oftmg y6ng bersumpah mengklaim hasil

usahanya pada waktu asli, yaifu tidak adan5ra hasil usaha di sana.

Selain itu, seandainSn budak mukabb dan mul<atab betbda

pendapat soal hasil usaha ini, maka !,ang dimenangkan adalah

pernlataan mukatab. Dernikian halnf orang yang menduduki posisi

mul<aab.

Apabila budak ini melunasi angsuran kiabahrnaka basian pihak

png mengakui dimerdekakan, dan tidak berpengaruh terhadap bagian

sekufunya, karena dia fidak berhubungan langsung dengan

pernerdekaan dan bukan penyebabnya- Penyebab ini tdak lain berasal

dari bapaknya. Tindakan lpng bersumber dari bapaknya dan mengakui

pertutann5n satna seperti saksi, sebab pihak lnng mengakui

menyangfu bagian saudaranln juga merdeka.

Hhak )rang menolak pengakuan itu tdah menerima a*i U,raa.

ters€but seperd apa yang diterima oleh pihak !rurg mengakuin5n. Jadi,

dia telah mernbayar angsufttn kitabah kepada mereka berdua, rnaka
'dirinln'secara ufuh merdeka. Wala setengah bagian ini diperunfukkan

bagi pihak yang mengakui, karena saudaranSa tidak mengklaimnya.

Sernentam pihak yang mengakui mengklaim bahwa budak tersebut telah

merdelra sepenuhnya dengan a}ard kibball Wala atas setengah budak

ini merupakan dua bagian rala.

At Mughni - 1471I

g-



Para pengikut AqrSyafi'i menanggaPi masalah ini dalam dua

pendapat.

Pubm4 sama seperti pendapat kami tadi.

Kdua, rrala diperunfukan bagi mereka berdua secara merata,

karena dia ditetapkan bagi pau.raris mereka, dan menjadi hak milik

mereka melalui mekanisme waris.

Pendapat yang shahih adalah png kami kemukakan di depan

berikut argumennya.

Hal ini fidak mencegah ketetapan wak bagi bapak dan

kepemilikan salah seorang dari dua anak laki-laki tersebut atas wala.

Hal ini seperti kasus salah seorang anak ynng menggugat bahwa

bapaknya berutang pada seseorang, natnun anak yang lain

membantahnya.

Dalam kasus ini, penggugat mengambil bagiannya dari utang

tersebut dan memitikinya secara khusus, bukan bagr saudaranya,

sekaligus dia mer.r,rarisi dari bapaknya.

BeSifu halttla jika kedua anak ini secam bersama-sama

menggugat dan mengaiukan seomng sal$i, lalu salah seorang dari

mereka bersumpah bersama saksi, namun yang lain enggan bersumpah.

Rincian kasusnya sebagai berikut: Jika salah seomng dari mereka

memerdekakan bagiannya, maka budak tersebut merdeka dan

berpengaruh pada bagian sisanya, jika dia kesulitan ekonomi. Demikian

pendapat Al Kharqi yang mengacu pada saMa Nabi $ berikut ini:
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4" c A oK * e{ k'.r'6;,1 ";

i3s? &?r.t;ir 1 ,l; ?ti.ir

"Siapa saja yang memerdekalan budak milik betama dan dia

mqniliki harta Snng jumlahrya mencapi nilai sonng budak, maka

budak itu dihargai dengan nilai 5nng adil, dan dia menberil<an bagian

milik rekanannga."lM

Alasannya, dia orang berada lnng mernerdekakan bagiannya

atas budak bersama, maka pemerdekaan ini merambah pada pihak lain,

seperti bukan mukatab.

Abu Bakar dan Al Qadhi menyatakan, "Orang tersebut hanya

boleh memerdekakan bagiannya, karena jika yang memerdekakan ifu

pihak ynng mengakui akad ldtabah budak milik bapaknya, maka

pemerdekaan tersebut terlaksana. Apabila yang memerdekakan ifu

pihak ynng mengingkari, maka pemerdekaan ini fidak merambah bagran

pihak yang mengakui, sebab budak tersebut mul<atab bagi pihak lain,

disamping merembekrya pemerdekaan padanya grang membatalkan

penyebab wala Jadi, hal ini fidak dibolehkan

1985. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
uBudak mulabb tdak boleh dilarang melakukan
perjalanan."

Maksudnln, budak mukabb fidak dilamng melangsungkan

perjalanan, baik jamk jauh maupun jarak dekat. Dernikian ini pendapat

104 Takhrijnrn tetah disebutkdn (hal. 8, no. 861).
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Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, Ats-Tsauri, Al'Hasan bin

Shalih, dan Abu Hanifah.

Para sahabat kami tidak membedakan antara perjalanan yang

jauh dan yang dekat. Akan tetapi, berdasarkan qiws madzhab, maka

majikan boleh mencegah budak mukatabdari perjalanan yang angsuran

kitabahnya jatuh tempo sebelum perjalanan. Perjalanan budak mukatab

dapat menghalangi pernbayaran angsumn tepat wakfu dan kembalinya

status budak saat dia tidak mampu bayar. Jadi, majikan boleh

melarangnya dari melakukan perjalanan. Kasus ini seperti peminjam

yang telah jafuh tempo pembayaran utangnya sebelum wakfu

perjalanannya berakhir.

[^ain halnl,ra dengan pendapat Aqrsyafi'i, di satu tempat beliau

menyatakan, "Mukabb boleh melakukan perjalanan." Sementara pada

pendapat yang lain disebutkan, "Mukatab tidak boleh mengadakan

perjalanan."

sebagian pam pengikut Asysyafi'i menufurkan bahwa terdapat

dua pendapat; sebagian menyatakan, bukan terbagi dalam dua

pendapat, melainkan hukumnya menyesuaikan dengan dua kondisi yang

berbeda.

Pendapat yang mengatakan bahwa budak mukatab boleh

melakukan perjalanan adalah jika jarak png ditempuhnya dekat, karena

dia sama seperti orang yang tidak bepergian.

Sementara pendapat yang melamng mukatab melakukan

perjalanan, adalah iika jamk yang ditempuhnya jauh dan dapat

menyulitkan dia unfuk memenuhi angsuran kitabah berikutnya.

Akibatnya, status budaknp dikembalikan saat dia tidak mampu ba5nr.

Menurut kami, seomng bduk mukatab punya kebebasan unfuk

bertindak. Dalam kasus kitabah ini, dia. hanya punya tanggungan pada

majikannya, seperti halnya orang merdeka png berutang. Pendapat
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yang mereka kernukakan tidak ptrnya landasan dalil. Seomng ynng

benrtang (ghadnl statusnln batal, sebab melakukan tindakan hamm-

Pasal: Apabila dde- akad kitabah
meng;aratkan fidak boleh melakukan perjalanan

majikan

Al Qadhi berkata, "Syarat tersebut batal."

Demikian pendapat Al Hasan, Sa'id bin Jubair, AsySya'bi, An-
Nakha'i, dan Abu Hanifah. synmt ini menafikan konsekuensi akad,

karenan5n dia tidak sah, seperti halnya synmt meninggalkan pekerpan.

Mengingat budak mukatab adalah ormg yang berutang, maka fidak sah

qprat tidak melakukan perjalanan. sama halnya seandainSn seseoftmg

memberi pinjaman lqard kepada budak dengan syamt dia fidak
melakukan perjalanan.

Abu Al l&aththabi menuturkan, "syarat ini sah, dan majikan
berhak mencegah budak mukatabtersebut dari perjalanan.'

Ini pendapat Malik berdasarkan saMa Nabi $,

et" t; or$ir
" I{aun muslim menurut s5amt-s5amt merets2. "1o5

Selain ifu, s5nmt ini mernberikan manfaat bagi si budak, mala
dia trarus menjalankanqn, seperti halnya jika rnajikan mensyamtkan
uang dalam jumlah tertenfu.

Penjelasan tentang manfaat syamt ini sebagai berikut: jika budak
mulatab dibolehkan melakukan perjalanan, maka tidak ada pminan dia
fidak alon melarikan diri dan tidak kembali pada rnajikannya.

16 Takhrilnya telah disebutkan hal. 21, no. ZO2l.
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Berbeda dengan akad pinjaman lqardhl,karena dia akad yang

dibolehkan dari pihak perniniam, jadi kapan pun dia bebas menagihnya

dan mencegah peminjam dari perjalanan sebelum melunasi

pinjamannya.

Artinya, larangan perjalanan telah tercapai tanpa harus

mensyaratkannya. Hal ini berbeda dengan akad kitabah, karena di sini

majikan tidak mungkin mencegah budak dari perjalanan kecuali

memang mensyaratkan hal itu.

Syarat ini juga bertujuan melindungi budak berikut hartanya, jadi

dia tidak boleh dilarang melakukan usaha. Ini pendapat yang lebih

shahih dan lebih utama.

Menurut pendapat ini, majikan boleh mencegah budak mukatab

dari perjalanan. Apabila budak melakukan perjalanan tanpa idn

majikannya, maka majikan boleh mengembalikannya jika

memungkinkan. Jika ini fidak mungkin dikembalikan, mungkin saja dia

memailitkannya dan mengernbalikan dia dalam stafus budak, karena dia

tidak memenuhi syarat 5rang telah ditenhrkan, sama seperti seandainya

dia tidak membalar angsuran kitabah.

Mungkin juga majikan tidak berhak memailitkan budak mukatab,

karena mereka telah mengadakan al<ad kitabah yang sah dan tidak

terlihat indikasi ketidakrnampuan si budak. Jadi, majikan tidak berhak

memailitkan si budak, seperti halqp jika dia tidak menqnratkan hal itu.

Pasal: Apabila dalam akad Htabah maiikan

mensyaratkan si budak tdak boleh meminta-minta pada

pihak lain

Ahmad menanggapi, "Jabi bin Auullah riienptakan, 'Mereka

(para budak mulabA berfindak sesuai syamt-syamttya''"
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Jika engkau melihat dia merninta pihak lain, cegahlah dia dari

perbuatan ifu. Apabila budak berkata, 'Aku tidak akan mengulanginlFa',

maka majikan tidak mengeluarkann5n dari akad lciAbh saat itu-

Secam zhahir qnrat di atas sah dan berlaku, dat iika dilanggar

sekali oleh budak, fidak menyeba&<,an dia tidak mampu bayar. Namun,

jika si budak melanggar syamt tersebut dua kali atau lebih, majikan

boleh memailitkannya.

Abu Bakar menyatakan, "Apabita majikan melihat budak

mukatabnya sedang merninta-minta sekali, dia berhak mernailitkannSn,

seperti kasus jika angsuran telah jafuh tempo, sebagai ganti'angsuran

yang tidak sanggup dibayar. Artinya, pelanggaran qprat dua kali sama

seperti iafuh ternpo dua angsuran sekaligus.

Synrat seperti ini dibolehkan sejalan dengan saMa Rasulullah $

o t o ll

*t- ;" or"pJit

?6)r;

"I{anrn muslim manurut garats5amt maeka.'

Dalam penqlaratan ini terkandung manfaat dan fujuan

benar, yaitu agar dia tidak meresahkan bunlnk ofttng dan

mernakan sedekah serta "kotomn" mereka.

Abu Al lftaththab menyatakan, "Syamt dalam al<ad kitabah

fidak sah, karena Allah mernberikan safu zakat @ mul<abb, seperh

terdapat dalam firman-Nya, .

qDan bagi iqa6.'(Qs. AtsTaubah [9]: 60)

yang

tdak
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Mereka para budak mul<atab.Jadi, udaklah sah mensyaratkan

untuk meninggalkan tuntutan yang telah ditentukan Allah bagi mukatab.

1986. Masalah: Budak mulratabfidak boleh menikah

kecuali atas izin maiikanrr5Ta

Ini pendapat AI Hasan, Malik, Allaits, Ibnu Abu laila, Abu

Hanifah, AqrSyafi'i, dan Abu Yusuf.

Al Hasan bin Shalih menyatakan, "Mukatab boleh menikah,

lrarena nikah merupakan akad timbal-balik (mu'aundhah) yang sama

dengan jual beli."

Menurut kami, dalil larangan tersebut ialah sabda Nabi '$
berikut ini,

bG *t:; )\\r|c\1 *6
"Apabila s@nng bldak lelaki meniklh tanp izin maiikannya,

,?Mka dia sanang bLdak lehld lmng bazitp."16

Selain itu, tindakan budak ini dapat menimbulkan kerugian si

majikan, sebab bisa saia budak tersebut kesulitan ekonomi, sehingga

kekurangannya lrcrnbali pada pihak majikan. Budak ini tentu

memerlukan dana unfuk mernbayar maskawin dan nafkah dari hasil

usahanya, akibatnya dia tidak sanggup membayar angsuran kitabah.

Oleh karena ifu, budak dilarang menikah tanpa seizin

majikannya, seperti haln5n larangan berderma. Apabila dia telah telanjur

menikah tanpa izin rnajikan, rnaka pemikahannya tidak sah.

106 lukllriin* telah disebrrtkan (hal. 130, no. 1130).
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Ats-Tsauri menyatakan, "Pernikahann5n dimauqufkan. Jika dia

mampu membayar angsuran kitabh maka akad nikahnya sah, namun

jika tidak mampu maka akad nikahn5n batal."

Kami tetap mengacu pada hadits di atas, sebab pemikahan

budak tanpa izin majikan merufrkan tindakan yang dilarang karena

sangat berisiko. Oleh karena ifu, akad nikah tersebut tidak sah, seperti

halnya hibah.

Pendapat yang dikemukakan Ats-Tsauri tidak mempunyai dasar

dalil.

Apabila akad nikah mukatab telanjur dilangsungkan, maka

keduanya harus diceraikan lfuryah). Jika perceraian ini dilakukan

sebalum hubungan intim, si budak tidak dikenai kauajiban mernbayar

maskawin. Namun jika terjadi setelah hubungan intim, si budak harus

membayar mahar mitsil istrinya yang diperoleh dari hasil usahanya. Ini

sama seperti kompensasi dari tindakan pidana.

Apabila istrinya mengandung, bayrrlra dinasabkan pada si

budak, karena dia dihasilalkan dari hubungan intim dalam pemikahan

yang fasid.

Jika perempuan yang dinikahi budak mukabb ini merdeka,

maka status bayi tersebut merdeka. Jika dia budak maka bayi ini juga

berstatus budak bagi majikan budak wanita tersebut.

Apabila majikan si mukatab mengizinkan pemikahan tersebut,
'inal<a 

akad nikah ini sah. Para ulama sepakat soal ini.

. Konteks hadits tersebut mengindikasikan sahnya pemikahan

budak mukatab jika majikannya mengizinkan. Larangan menikah bagi

budak mukatab menjadi hak majikannya. Kefika majikan

mengizinkannya, otomatis larangan ini pun hilutg. Selain ifu, seandainya

majikan mengizinkan budak tulsr (bukan mut<abA mihknya untuk
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menikah, maka pemikahannya sah, dan budak mukatab lebih berhak

atas ifu.

Pasal: Budak mul<atab tidak boleh mengambil gundik

tanpa izin majikannSTa

Itu karena hak kepernilikannSn belum sempuma.

Az-hhrt menyatakan, "Keluarga budak mukatab fidak

selayakn5ra melarang dia mengambil gundik."

Menurut kami, kepemilikan seorang budak mukatab belum

sempuma (naqishl, maka majikan akan menerima berbagai kerugian jika

si budak mengambil gundik. Jadi dia melarang si budak dari tindakan

tersebut seperti halnya pe.mikahan. Lebih jelasnya, kerugian yang

mungkin diterima pihak majikan diantamnyat rnungkin saja gundik yang

diambil oleh budak mukatab akhimya harnil. Kehamilan merupakan

suatu yang mengkhawatirkan bagi wanita, karena mungkin saja dia

mengalami atau musibah 1;ang lain. Mtmglin juga gundik itu

melahirkan, maka dia menjadi ummu vtnlad sehingga mukatab ttdak

boleh menjualnSn unfuk membayar angsumn kitabahnya.

Apabila budak perernpuem ini tidak mampu bayar, maka dia

dikernbalikan pada majikannlp dalam kondisi hak kepemilikan yang

tidak sernpuma.

Apabila majikan melarang budak mukatab menikah karena

berbagai kenrgian yang mungkin dia alami, maka alasan ini lebih tepat.

Adapun jika si majikan mengizinkan budak mukatabnya untuk

mengambil gundik, maka dibolehkan

Asy-Syaf i dalam salah satu pendapatrya menyatakan, "Budak

mukatab tetap tidak boleh menfambil gundik meskipun majikannya

mengizinkan."
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Alasann5a, pergundikan sangat merugikan budak 'mukabb,

bahkan tidak jamng mengantarkan pada larangan pemerdekaannln.

Oleh karena itu, praktek pergundikan bagi budak mukabb tidak

dibolehkan, meskipun majikannya mengizinkan. Selain ifu, hak

kepemilikan budak mukabb belurnlah setnpuma, maka dia tidak boleh

mengambil gundik seperti halnya menggauli budak perernpuan yang

dimiliki oleh beberapa omng majikan.

Menurut kami, majikan boleh mengizinkan budak mumi-unfuk

mengambilgundik, maka budak mukatabtentu lebih berhak atas itu.

Selain ifu, larangan pemberian izin dengan alasan kemgian yang

akan ditanggung majikan menjadi tidak layak lagi jika majikan telah

memberikan izin, seperti kasus pernikahan

Dengan demikian, apabila budak mukatab mengambil gundik,

baik dengan izin maupun tanpa izin majikann5ra, maka dia tidak dikenai

had,l<arena adanya kesy.rbhatan dalam kepemilikan, juga tidak dikenai

maskawin.

Seandain5n budak mukatab wajib membayar maskawin, tentu

hal itu telah diwajibkan. Seseorang tidak dikenai suatu keuajiban akibat

tindakannya sendiri. Jika gundik tersebut hamil, bayrnp dinasabkan

pada si budak mukatab, karena ketika hukum had gugur karena terjadi

findalon grubhat, maka nasab bayi hasil hubungan syubhat tersebut

dhisbatkan pada budak mukatab, karena dia anak dari budak

F6empuann!,a dan tidak bisa dimerdekakan. Budak mulabb memiliki

anak tersebut secara tidak sempuma dan tidak punSn ikatan akad.

Dikarenalen bayi ini berstafus sebagai anak si budak muladb, rnaka

stafusnya tergantung pada akad kibbh5nng dijalaninlra.

Artinln, jika budak mul<atab melunasi angsuftm htabahnya dan

merdeka, maka otomatis anak tersebut juga merdeka, karena dia

meniadi milik bapaknya 5nng telah merdeka. Sebalikryn, iika dia tidak
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sanggup angsuan kitabah dan kembali pada status budak

fulen rnaka anaknya pun berstatus budak. Jadi, keduanya menjadi milik

si rnaiikan.

Sem€ntara ifu, apabila budak perempuan ini melahirkan

anaknya sebelum budak mul<atab yang menghamilinya belum merdeka

dan tidak nrtunpu bayar, maka dia berstafus sebagai ummu waladbagi

budak mukatabtersebut. Dia tidak boleh menjualbudak perempuan itu.

Pendapat ini ditegaskan oleh Ahmad, sebab anak budak

perempuan ini meniadi milik budak mukabbsebagai penghormatan atas

kemerdekaannya. Dia tidak boleh diperjualbelikan, dan merdeka jika

bapaknya merdeka. Dernikian pula ibunya (urunu w,alad.' Dengan

begitu, budak perempuan tersebut tidak boleh diperjmlbelikan dan

statusnya dimauqufkan pada si budak mukatab. Jika si mukatab

merdeka, statusnla menlrdi unmu waladnya; dan jika mukatab kembali

menjadi budak, dia pun tetap berstahrs sebagai budak tulen.

Al Qadhi datam safu kesernpatan menSptakan, "Status budak

perempuan ini sama sekall tdak bisa menpdi urrmu unlad. Majikan

boleh menjual budak perernpuan tersebut, karena dia hamil oleh budak

dalam kepernilikan yang tidak sempuma."

Asy-Syafi'i punya dua pendapat seperti dua wajhdi atas. Apabila

budak perempuan ini melahirkan anaknya sebelum budak mukatabyang

menghamilinya merdeka, kumng dari enam bulan, maka jelaslah dia

hamil dalam kondisi mukatab berstafus budak fulen, hukumnya sesuai

ketentuan di depan.

Apabila dia melahirkan lebih dari enam bulan sebelum dia

merdeka, maka budak p€rempuan ini mengandungnya dalam kondisi

merdeka, sebab kami fidak bisa mqpkinkan eksistensi ianin dalam

keadaan budak mumi. Dia menjabi ummu walad karena kepemilikan

atasnya terikat dengan kernerdekaan mukatab.
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AsySyafi'i mengungkapkan rincian hukum seperti yang telah

kami singgung tadi.

Pasal: Mukatab fidak boleh menikahkan budak-
budaknya, baik laki{aki rnulpur, perempuan, tanpa seizin
majikannya

Ini pendapat Asy-Syaf i dan lbnu Al Mundzir.

Diriunyatkan dari Malik, bahr,rn beliau iuga berpendapat

demikian ditinjau dari sisi penalamn, karena pernikahan merupakan

akad atas suafu manfaat. Kepemilikan derrgan nikah sarna seperti ijanh.
Inilah pendapat yang dikernukakan oleh Abu Al Khaththab dalam Ru'us

Al Masa'il.

Diriwa5ntkan dari Al Qadhi, dalam Al l{hishal, 'Muhbb boleh

menikahkan budak perempuem, bukan budak lfi-laki."

Demikian ini pendapat Abu Hanifah, karena mukatab bisa

mengambil kompensasi dari pemikahan budak perernpuannya, lain

haln3n dengan budak laki-laki. Selain itu, pemikahan merupakan akad

tanggungan atas manfaat budak perempuan, dia mirip dengan akad

ijanh.

Menurut kami, majikan dalam kasus ini bakal menerima

beberapa kenrgian, karena jika majikan menikahkan budaknln, maka

dia menanggung nafkah isbi budaknya, maskawinnSn, kesibukan si

budak memenuhi hak-hak istui, dan harga jualnf turun.

Apabila majikan menikahkan budak perempuan miliknya, maka

stnmi si budak memiliki separuh dirinln, furun harga jtnlnya, dan

berkumng rasa cintanya kepada si budak. Bahkan, tidak jarang majikan

tidak bisa menjualnln sama sekali. Kerugian tersebut tidak hanya dari
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perspektif mukatab, ketika tindakan tersebut menyebabkan mukatab

tidak bisa membayar angsumnnya.

Apabila budak mukatab tidak sanggup membayar angsuran

ktabah, maka dia kembali menjadi budak mumi-bagi majikannya berikut

berbagai hak yang terkait dengann5ra.

Akibatrya, nilai-nilai budak tersebut berkumng. Oleh sebab itu,

majikan tidak boleh melakukan tindakan ini (menikahkan budak) seperti

halnya memerdekakan mereka.

Lain halnya dengan perse\lraatr rumah, karena biasanya

pertimbangannya mengacu pada pihak mukatab. Oleh sebab itu, jika

majikan harus menikahkan budak-budaknlp karena funtutan dan

kebutuhan mereka pada pemikahan, dia boleh menjualnp, sebab ketika

seorang budak meminta nitah pada majikann5a, si majikan diberi dua

opsi: antara menjual atau menik Jika majikannp mengizinkan

pemikahan ifu, maka budak boleh menikah, karena hak ada di tangan si

mukabb sementara larangan ada pada majikan' Pernikahan ini menjadi

boleh atas izin majikan.

Pasal: Mukatab fidak boleh memerdekakan budak

miliknp kecuali atas izin majikannya

Pendapat ini dikemukakan oleh Al Hasan, Al Auza'i, Malik,

AsySyafi'i, dan Abu Hanifah.

Alasannya, Undakan tersebut dapat merugikan majikannya, yakni

mengeltrarkan hartanya untuk sesuatu yang tidak menghasilkan

ketrntungan. Pemerdekaan ini sama dengan hibah.

Jil<a mukatab memerdekakan budaknya, maka pemerdekaan

tersebut tidak sah. Mukabb tn"rfuttgg, proses ifu sampai sah, dan

tergantung pada izin majikannya.
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Abu Bakar menlntakan, "Keabsahan pemerdel<aan ini

ditangguhkan hingga akhir urusan mukatab. JilG dia mernbaSnr

angsuan kitabah, maka budak 5nng telah dimerdekakan tersebut pun

merdeka. Jika dia belum melunasi angsuran kitabah, dia. kembali

berstafus budak mumi." I
Al Qadhi menyatakan, "Demikian ini sesuatu dagan qiSas

madzhab, seperti pendapat kami soal dawil arham, bahwa hak mereka

ditangguhkan."

Menumt kami, Undakan mukabbyang memerdekakan budak ini

terrnasuk mendermakan harta tanpa seizin majikannln. Tindakan

tersebut batal, seperti hulrrsra hibah, sebab dia telah melakukan transaksi

Snng terlarang mengingat hak majikannya. Jadi, fuansaksi ini batal

seperti bansalsi lain yang dilarang. Kasus ini kurang tepat jika

diqipskan pada dawil arham, karena pernerdekaan dzawil

bukan atas kebiiakan si mul<abb. S1rrmrlah yang mernerdekakan dawil
arham atas pernilik mereka dari kepemilikanqn. Sedangkan

kepernilikan mukabb tidak sempuma, mereka tidak bisa dimerdekakan

oleh mul<abb.

Apabila mukatab telah merdeka, hak kepemilikannSa pun

setnpurna, dan otomatis para budak tersebut merdeka.

Dalam kasus ini, mu'tiq $ang mukafa6) memerdekakan budak

fidak lain dengan kemerdekaan Snng batal, jadi ketika kepemilikannya

ttdah sempuma, fidak bisa dipastikan keabsahannya.

. Kesempurnaan kepemilikan dalam kasus kedtra fidak
meniscayakan kepemilikan ifu telah sempuma pada saat

mernerdekakan. Oleh sebab ifu, seluruh aktivitas derma mukabb yang

dilakukan mul<abb tidak sah. Namun, jika dilakukan atas izin tuanla,

menpdi sah.
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AsySyafi'i menyatakan dalam salah safu dari dua pendapatnya,
"Derma yang dilakukan mukatab atas izin majikannya tidak sah, karena

derma si mukab& terhadap hartanya melenceng dari tujuan akan

kitabah, yaitu pemerdekaan yang menjadi hak Alrah atau di dalamnya

terdapat hak-Nya yang tidak boleh diabaikan.

Disamping ifu, pemerdekaan tidak bisa terpisah dari wnla, dart
seorang budak tidak berhak atasnSa, sebab kepemilikan mukatab belum
sempuma dan majikan tidak berwenang memerdekakan dan
menghibahkan apa yang dimiliki oleh mul<ab6. walhasil, izin si majikan
untuk mendermakan harta ifu pun tidak sah.

Menurut kami, mereka (budak mukatabdan mukaA6) punya hak
untuk berderma. ArtinSn, jika keduanSa sepakat unfuk mendermakan
sesuafu, maka ini diboletrkan, seperti penggadai dan penerima gadai.

Pendapat grang dikernukakan mereka batal oleh nikah, karena
mukatab fidak berwenang atas nikah dan majikan tidak bisa

menguasakan perkara ini padanya. Apabila majikan mengizinkan
pemikahan ini, maka hukumnya sah.

sementara itu, waris vnk budak tersebut dimauqufkan. Jika
mukatab memerdekakannya, maka wala tersebut menjadi haknya.

Namun jika fidak memerdekakan maka dia menjadi milik majikannya,
seperti halnya d"awil arhatn milikqn yang menjadi budak. Ini pendapat

Al Qadhi.

Abu Bakar menuturkan, " Wala dibeAkan pada majikannya,
karena pemerdekaan budak tersebut atas izin rnajikannya, jadi dia

berperan seperti pengganti.'

Pasal: Mukatab dicekaf menggunakan hartanya. Dia
tidak boleh merusak dan menghibahkannya
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Pendapat ini dikemukakan oleh Al Hasan, Malik, Ats-Tsauri,

AsySyafi'i, dan ahli Ra'yi.

Aku tidak menemukan perbedaan pendapat di sini.

Alasannya adalah, hak majikannya tidak terpuhrs darinya, karena

terkadang mukatabtidak mamp,, f,uyur, sehingga dia kembali berstafus

sebagai budak tulen. Selain itu, tujuan akad kiAbah ialah tercapainya

panerdekaan dengan membayar angsurannya, sedangkan

menghibahkan harla mul<afa6 jtrstru akan mengabaikan ifu.

Apabila majikan si mul<abbmengizinkan, maka dibolehkan.

Abu Hanifah menyatakan, "Tid+ boleh meskipun mernperoleh

izin dari majikannya, karena tindakan ini dapat mengabaikan fujuan

kitabah."

Diriwayatkan dari AsySyafi'i pendapat yang sama dengan dua

madzhab tadi.

Menurut kami, mulabb dan mukatab punlra hak unfuk

berderma. Derma dibolehlon jika keduanSn setuju, seperti penggadai

dan penerima gadaian. Adapun hibah dengan imbalan tidaklah sah.

AsySyafi'i menyatakan dalam salah safu dari dua pendapatrya,

"Budak mukatab yang melakukan transaksi hibah dengan imbalan

hukumn5ra sah, karena di dalamnya terdapat unsur timbal-balik."

Kami berpendapat, "Perbedaan pendapat tentang kadar imbalan

meniscayakan adanya unsur penipuan (ghurut di dalamnya, sebab

kompensasi dari hibah ini diberikan terakhir, sama seperti jual beli

dengan kredit. Apabila majikan mengizinkan akad ini, dia dibolehkan.

Jika mukabb menghibahkan sesuatu pada majikannya, ini jrgu
dibolehkan, karena penerimaan rnajikan terhadap hibah

mengindikasikan izinryn. Begitu juga hibah pada anak majikann5n yang

masih kecil."

t,

t-
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Pasal: Budak mul<atab fidak boleh memihak dalam
jual beli, tidak boleh menambahi harga barang yang dibeli,
fidak boleh meminjamkan hewan tunggangan, dan fidak
boleh memberikan hadiah

Para ulama lqlika menrbolehkan seluruh pmktek ini bagi

mul<atab. Sangat mungkin dibolehkan bagr mulatab unhrk

meminjamkan her,r.ran funggangan, memberi hadiah makanan, dan

pengajuan permintaan padan5;a, karena sernua ini dibolehkan bagi

mukatab 1nng dizinkan oleh majikannSn dan tidak menurunkan derajat

mukatab.

Pendapat pertama berargumen, tndakm tersebut bagian dari

mendermakan harta mukabb, jadi fidak dibolehkan, seperti hibah.

Mukabbjuga tidak boleh meurasiatkan harAnla unfuk seseomng, tidak

boleh menurunkan harga barang yang dibeli, fidak boleh merninjamkan,

serta tidak boleh menanggung dan menlamin seseomng. Pendapat ini

dikemukakan oleh Asy$nf i dan ahli m'yi, karena seluruh findakan ini

termasuk mendermakan harta. Jadi, dia dilamng melakukannya, seperti

halnya hibah.

Pasal: Mut<atab fidak boleh berhaji iika hanrs

mengeluarlon hartanya unfuk keperluan ifu

Al Maimuni mengutip dari Ahmad, bahwa mukatabboleh berhaji

dengan harta ynng telah dikumpulkannya, jika belum iatuh tempo

angsuran.

Maksudnya adalah jika majikann5ra mengizinkan. Tanpa seizin

majikan, mukabb tidak boleh berhaji, sebab haji juga termasuk derma

png sudah pasti mengeluarkan {ana. Jadi, dia fidak boleh berhaji,

seperti halnp mernerdekakan budak.
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Adapun jika mukabb memungkinkan berhaji tanpa

mengeluarkan dana, misalnya ada omng lain 5nng menghajikan dia atau

membantu orang yang membiayainSn, maka dia boleh berhaji jika belum

jatuh tempo pembayaran angsuran, sebab jika haji ini dilakukan pada

saat jafuh tempo angsumn kitabah mukatab seperti mengabaikannya,

bul6n unfuk fujuan usaha. Keluar unfuk fujuan berniaga bukan termasuk

findakan yang dilarang bqi mukabb.

Pasal: Budak mut<atab fidak boleh melakukan akad

Htabahkecuali atas izin maiikannya

Ini pendapat Al Hasan dan Asysyafi'i, karena kitabah sejenis

pemerdekaan. Dia tidak diperkenankan ba$ mukabb, sepertr orang

memenuhi janji. selain ilg.t, mukabb udak berhak memerdekakan, maka

dia tidak berhak menjalin a}6rd kitabah, seperti budak Snng diizinkan

untuk bemiaga.

Al Qadhi cendenrng pada pendapat 57ang membolehkan kitabah

' bagr budak mulabb. Ini pendapat yang diutamkan oleh Abu Al

I{haththabi dalam Ru'us Al Mas'il. Ini iuga pendapat Malik, Abu

Hanifah, Ats-Tsauri, dan Al Auza'i. Alasannln adalah, kitabahtermasuk

jenis akad timbal-balik (mu'awadhahl yang mirip dengan jual beli.

Abu Bakar menSntakan bahwa rnasalah ini di-mauqufl<an,

seperti pernyataan beliau tengah pemerdekaan yang dijanjikan. Apabila

majikan mengizinkan akad kibbahtersebut maka dia sah'

Asy-Syafi'i mengatakan, di sini terdapat dua pendapat' Kami

telah menyebutkannya di depan.

Apabila mukaab melangsungkan alfEld kiabah dengan budak

miliknya, lalu mereka berdua tidak mampu ba5ar, maka keduanya

menjadi budak tulen bagi majikan.

Al Mughni - [4se l



Apabila mulatab pertama melunasi angsurannya (pada

majikannya) kemudian mukatabkdua juga melunasi angsurannya (pada

mukatab pertama), maka wans orrala masing-masing diberikan kepada
mukatabnya.

Apabila mukatab pertama melunasi angsuran dan mukatab
kedua tidak mampu bayar, maka mukaab kedua menjadi budak tulen
bag mukata6 pertama.

Sebaliknya, jika mukatab pertama tidak mampu bayar dan
mukatab kedua mernenuhi angsurannya, maka wans owlartya diberikan
kepada majikan pertama.

Apabila mukatab kedua melunasi angsu*rnnya sebelum mukatab
pertama merdeka, dia pun merdeka.

Abu Bakar menufurkan, "\ /anis u,mla mukata6 kedua diberikan
kepada majikan."

Ini pendapat Abu Hanifah. Alasannya adalah; pemerdekaan
tidak bisa lepas dari wala, dan umla hdak bisa ditangguhkan, karena dia
faktor yang menyebabkan warisan, seperti halryn nasab. selain itu,
warisan tidak bisa ditangguhkan, begrtu pula penyebabnya.

Al Qadhi menyatakan, "Mengenai waris wara mur<atab kdua
ditangguhkan- Jika dia memenuhi angsumn, maka dia merdeka, dan
wala menjadi milik mukatabnya. Jika fidak, dia menjadi milik
majikannya. Ini salah safu dari dua pendapat Asy-syaf i, sejalan dengan
sabda Nabi $,

'Sesungguhrya hak wala menjadi mitik omng yang

-ur"r44u1run.'107

107 Takhrijnf telah disebu&an (hal. 102, no. Z66l.

'd'f A,i,t;tC1

:
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Budak itu bukan milik si rnajikan, dan tidak bisa menerima uala

dari budak miliknf 1nng tidak dimerdekakan.

Pempban utarna, "Tidak boleh ditangguhkan, seperti halnf
fidak menangguhkan nasab dan warisan," kurang tepat, sebab

penentuan ikatan nasab bisa ditan$guhkan sampai anak baligh, jika ahli

nasab tidak bisa membuktikan ikatan nasabnyra dengan salah safu dari

dua orang yrang berhubungan intim. Warisan juga bisa ditangguhkan

pada proses pernilahan antam nasab, waris, dan unla. Walabdak boleh

ditetapkan pada seseomng kemudian beralih pada pihak lain. Dia

merupakan hak 5BnS balol diterima- oleh maula bapak dari maula ibu.

Jadi, dia boleh ditangguhkan. I-ain haln5ra dengan nasab dan warisan.

Apabila budak yang dimerdekakan meninggal dunia sebelum

kemerdekaan mukata4 maka menurut karni u,mlarrya diberikan kepada

majikan yang mannrisinln. Jika kita berpendapat bahwa walarrya

ditangguhkan, maka warisngra juga ditangguhlon.

PasaL Mukabbtdak boleh melakukan jual beli secara

hredit, meskipun dia menjual barang dengan harga berlipat-
ganda

Ini pendapat ma&hab AsySyafi'i, karena di dalamn5ra

mengandung unsur penipuan harta. Pengelabuan harta dilarang karena

hartanya masih berkaitan dengan hak majikannSn

' Al Qadhi menlptakan, "Hukum boleh dikecualikan bagl mukabb

dalam jual beli secam krdit pada salah satu dari dua riwaSrat berikut. Di

sni mulatab mengeluarkan barang standar, baik dia meminta jaminan

atas nilai barang, gadai, rnaupun tidak merninta hal itu, kar; unsur

penipmnnSp belum hilang. Cradai mungkin saia dapat rusak.
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&ang Snng benrtang dan dijamin juga bisa saja terkena tidak
mampu bayar. Jual beti secara kredit bag mukatab ni mungkin luga
dibolehkan berikut gadai dan peniaminan, karena terdapat jaminan

penuh sehingga faktor-faktor yang merugikan bisa diminimalkan.

Apabila mukatab menjual bamng dengan harga yang lebih,

malah dari harga saat ifu, dan kelebihan harga ifu dibayar secara tempo,
praktek ini dibolehkan. Kelebihan harga ini untung yang dia dapat.

Mukatab boleh membeli secam kredit, karena tidak ada unsur
penipuan di dalamnya, dan dia tidak boleh memberikan gadai, karena
gadai bersifat amanah. sementara barang 5nng digadaikan kadang rusak

atau si peminjam mangkir dari tempo yang telah ditentukan.

Budak mukabb fidak boleh mentransaksikan hartanln dalam

akad pesanan, karena ini sama dengan jual beli secara kredit. Mukatab
boleh mengajukan pinjaman dalam tanggungannya, karena ini sama

dengan pembelian s@ara lfiedit. Namun, dia tidak boleh meminjamkan,
karena ini termasuk perbuatan derma dengan harta yang tidak lepas dari
kernungkinan buruk. Namun, dia boleh mengajukan pinjaman, karena

dia boleh memanfaatkan harta.

Budak mukatab tidak boleh menyerahkan hartanya dalam akad

mudharabah, karena pmktek ini mengharuskan mukabb untuk
menyerahkan asefur5a pade pihak lain yang tidak bebas dari unsur

penipuan.

Mukatab boleh mengambil harha benda sebagai modal usaha,

karena ini bagian dari unsur-unsur usaha.

Madzhab AsyS5nfi'i pada pasal ini mengungkapkan pendapat

yanslsama dengan kami.
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Pasal: Para ahli ilmu sepakat bahwa budak mukabb

boleh melakukan akad iual-beli

karena al<ad kitabahbertuiuan tercapainln kernerdekaan.

Kemerdekaan ini hanya bisa raih dengan cara membayar

kompensas i kitabah. Pernbayaran ti* amfU..t, bla mukata6 berusaha'

Jual beli menrpakan usaha yang paling potensial'

Dalam sebuah afsar disebutkan bahwa 90 persen pintu rezeki

ada dalam perdagangan.lo8

Mukatab berhak mengambil dan mengeluarkan harta miliknya

selama ada kemaslahatan dan mengembangkannya. Mukatabjuga boleh

menggunakan hartanya unfuk mencukupi kebutuhan pokok dirinya,

seperti makanan dan pakaian, dengan cara yang baik, kebutuhan

budaknya, dan her,ruan miliknYa.

Mukatabboleh mengganjar dan menghukum budak miliknya iika

melakukan tindakan 5nng menyimpang, demi kernaslahatan miliknya,

seperti memberi nafkah mereka-

Mut<atab tidak berwenang menjatuhkan had terhadap budak

miliknya, karena ini di luar otoritasnln

t08 4gurini dicantumkan oleh hnu Hajar dalam Al Mathalib Al-Aliph (l/hal.

1368).
Al Ghazali menyebutkannSn dalam N lhg (2/998), ditahqiq oleh Abu Hafsh.

' Al lraqi menyatakan, Ibmhim Al Harbi meriwalatkan abarini dalam Taryhib Al
Hadib, yang blrsumber dari hadib Na'im bin AMurrahman "Sernbilan puluh

prsen re.z:elat ada dalam perdagangan-"

Seluruh periwapt hadit ini tsiqah-

Mengenai Na;im yang disebut dalam sanad hadits ini, Ibnu Mundih

menyatakan, "Disebutkan bahwa dia tergolong sahabat, ini tidak shahih."

Abu Huti- Ar-Razi dan lbnu Hibban menufurkan, "Na'im seorang tabi'in."

Hadits ni murcal.
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Mukafab boleh menunfut dan mengambil sSaf'ah, karena ini
termasuk jenis jual beli.

Jika dia mernbeli bagian majikannSn, dia boleh mengambilnya
karena dia boleh membelin3n.

Apabita mukatab mernberi bagan majikannya l.ng masih
dimiliki bersama, maka dia boreh mengambilnp dart mulata6 dengan
am s5ruf'ah, karena hubungan mukatab dengan majikannya. dalam
masalah jual beli seperti orang lain.

Apabila seorang tua berke*ajiban mernberikan syf,ah pada
mukatabnya. lalu si mut<abb mengklaim bahwa majikannya telah
mengabaikannya, maka klaim ini bisa diterima. Jika majikan menolak
klaim tersebut, dia hanrs bersumpah.

Apabila majikan m€ngizinkan mukatabnya untuk melakukan jual
beli atas dasar suka sama suka, rnaka jual belinya sah. sebaliknya,
majikan si mukatahh boleh mengambir slnrf'ahnya, karena jual beli
mukatab dengan dasar suka sarna suka disertai iz",. majikannya
hukumn5n sah.

Pengakuan mul<atab tentang penjualan, pernbelian, aib, dan
piutang dibenarkan, karena dia sah menggunakan hartanya untuk itu.
siapa yang merniliki sesmfu, dia berhak mengakui kepemilikannya.

1987. Masalah: Abu Al easim Al Kharqi berkata,
" Mukatab tidak boleh menjual satu dirham kepada
majikannya dengan harga dua dirham.'

Maksudnya, riba juga sering terjadi antara budak dan
majikann5n. oleh karena itu, budak tidak boleh menjual satu dirham
dengan harga dua dirham pada budafinya, seperti halnya pihak lain.
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Ibnu Abu\Wusa merryatakan, "Tidak ada riba antara budak dan

majikan, karena dil seomng budak."

Menurut pendapat yang azhlnr, seperti tercanfum dalam

pemyataan'Tidak ada riba antara budak dan tuannya."

Oleh sebab itu, budak *,l*oOboleh m€nyqleralen angsumn

ldtabah, menrbatalkan sebagian akad kitabahnp, dan rnajikan boleh

berhubr.urgan intim dengan budah mu}atabn1p, iika hal ifu diq/amtkan.

Seandain5n dari hubungan ihr si budak harnil, maka dia menjadi ummu

unld.

Argumen pendapat Al Khimfi menyebutkan, "Seorang majikan

dan budak mukatabnya dalam perkam muamalah sama seperti dua

orang ajnabi (orang lain). Dalilnya, sfu sama lain dari mereka berhak

mengambil syuf'ah. Masing-masing tidak berhak menggunakan aset

yang ada di pihak lain. Mukatab larrya punlE keterkaitan dengan hak

yang ada pada majikannSa, misalnya secara kebetulan mukatab hdak

mampu mernbayar angsuran hbbah, maka dia kernbali menjadi

budaknp. Hal ini tidah menghalangi laransan riba antam mereka

berdua, seperti bapak dan anaknP-

Berpijak pada pendapat di atas, antam mukabb dan majikan

tidak boleh melakukan tl"*k", 57ang tidak seimbang dalam objek

transaksi yang haram dilal$kan oleh dua pihak yang berbeda secara

tidak berimbang; dan hamm n1*ilutti perempuan yang haram dinikahi

oletr orang lain.

Pasal: Apabila salah safu pihak mempunyai utang

pada pihak lain, misalnyra mulatab punya utang angsuran

Htabah atau lainqn pada majikannya, atau maiikan

berutang pada budak mukatabnp, dalam bentuk uang tunai
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dari jenis ];ang sarna, baik tunai maupun kredit dalam tempo
yang sama

Dalam kasus tersebut, keduanya terlunasi, sebab apabila

beberapa pihak 5nng lain saja bisa saling melunasi, apalagi antara

majikan dengan mukatabnya

Apabila utang tersebut bempa dua mata uang yang berbeda

jenis, seperti dirham dan dinar, Ibnu Abu Musa berpendapat,

"seandainya mukatab berutang seribu dirham pada majikannya, dan

majikannya berutang seratus dirham padan5n, lalu dia menjadikannya

sebagai pelunasan angsumn, maka pmktek ini dibolehkan, berbeda

dengan dua orang lnng merdeka."

Al Qadhi menyatakan, "Pmktek seperti ini tidak dibolehkan,

karena terrnasuk jual beli utang dengan utang. Padahal, Nabi $
melamng jual beli utang dengan utang."109

Jual beli seperti ini tidak boleh dilakukan oleh dua pihak yang

berlainan, maka tentu saia fidak boleh dipmktekkan oleh mukatab dan

majikannya, seperti muamalah hamm Snng lain.

[-ain halnya dengan muamalah budak yang tulen, karena dia

tetap berada di bawah we\ renang pengelolaan majikannya. Budak

mut<aab yang mempr.rngrai barang majikannya ler,rrat kepemilikan

khusus, maka si majikan boleh mengambil dan mengelolanya. Dengan

demikian, dia tidak boleh mengelolanya meskipun saling meridhai.

Kasus ini mengacu pada pendapat Abu Musa, "Jika budak mukatab darr

majikan saling meridhai dan saling menjalin akad jual beli, maka serah-

loe Disebu&an oleh hnu Halr Allr[*f* dahm Talt<hish Al Habir(3/301.
Beliau berkata, "AqrSpfi'i meriuayatkannya (bab: perbedaan pendapat

tentang perkara 1nng wajib diperiulbelikan).
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terima tidak sah sebelum mereka saling meridhainya, karena'transaksi

tersebut termasuk jual beli."

Apabila kedua objek transaksi ini berupa dua buah barang atau

barang dan uang, maka tidak boleh menyamakan jumlahnya sama sekali

sebelum keduanya saling meridhat baik akad pinjaman ini satu jenis

maupun berbeda jenis. Jika mereka meridhai hal ifu, maka praktek ini

tetap tidak dibolehkan, karena termasuk jual beli utang dengan utang.

Apabila salah satu pihak menerima haknya dari pihak lain,

kemudian memberikan kompensasi harta dalam tanggungan pada pihak

ketiga, maka hal ini dibolehkan -jika barang yang telah ditetapkan

dalam tanggUngan termasuk akad pesanan-. Jika dia termasuk akad

pesanan, maka dia fidak boleh mengambil kompensasi. sebelum

menerimanyn.

Walhasil, hukum mukatabdan majikannln dalam kasus ini sama

seperti hukum orang lain, kecuali pendapat hnu Abu Musa yang telah

kami paparkan di depan.

1988 Masalah: Abu Al Qasim Al l(hatqr berkata,

"Majikan fidak boleh menggauli budak mukatabnya kecuali

mengnratkan hal ifu."

Ulasan rnasalah ini terbagi dalam dtra pasal:

Pertama, menggauli budak mukaabtanpa syarat. Tindakan ini

tnrarn menurut pendapat rnalnritas ularna.

' 
Di antara mereka yaitu Sa'id bin Al Musayyab, Al Hasan, Az-

Zuhri, Malik, Al-laits, Ats-Tsauri, Al Auza'i, dan ahli m'yi.

Menurut pendapat lain, maiikan boleh menggauli budak

mukatabnln pada uaktu lenggang: saat dia tidak sedang melakukan

Al Mughni - @l



suafu pekeriaan, sebab budak mukabb merupakan hambasahaya milik
majikan, dia masuk dalam pesan urnum firman Nlah Ta,ataberikut ini:

#;KT,C,J
'Atau hambasaha5n gang merel<a mitiki.,, (es. Al Mu,minuun

I23l:6)

Menurut kami, kitabh merupakan akad 5nng menghirangkan
pemanfaatan atas budak mut<atab dan memiliki kompenr*i *u"it;
dirinla, dalam kas,s mulatabyangdisetubuhi secara syrrbhat. .

Jadi, kehalalan menggaulinya hilang seperti hatnya jual beli. Ayat
ini secara khusus berlaku pada budak lnng dinikahi, lalu objek
perdebatan ini kami analogkan dengannya.

selain ifu, kepemilikan dalam kasus ini lemah, karena seringkali
majikan kehilangan manfaat mut<aab secam total. oleh karena ifu,
andaikata mul<atab disefubuhi s@am syubhat, maka dia berhak
menerima maskawin.

Beda haln5n dengan urnntul unlad, karena kepernilikan majikan
atasnya bersifat tetap. Kepernilikan tersebut hanF hilang jika dia
meninggal dunia. ummu vnlad sama dmgan budak mudabbar(budak
yang drjanjikan merdeka setelah kematian majikannya) dan budak yang
menerima wasiat.

Budak seperti ini dilarang diperjualbelikan karena dia berhak
merdeka secara pasti dan fidak mungkin dihitangkan sepeninggal
majikannya.

Kedua, apabila dis5nratkan menggauli mukatab, maka majikan
boleh melakukannya. Pendapat ini dikernukakan oleh Sa,id bin Al
Musay;ab. I
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Seluruh ulama yang telah kami sebutkan tadi menyatakan bahwa

majikan tidak boleh menyetubuhi budak mukabb, karena dia tidak

memilikinya ketika akad kitabah ini bersifat muthlaq (tanpa

mensyaratkan persetubuhan). Jadi, majikan tdak berwenang

menggaulinya bila hal ifu disyardkan, seperti halnya seandainya si

majikan menikahkan atau memerdekakannya.

fuy-Syaf i mengatakan bahwa apabila majikan

bolehnya persetubuhan dalam akad kitabah, maka akad ini rusak,

karena syarat ini rusak sehingga dapat merusak akad. Sama dengan jika

majikan mensyaratkan kompensasi yang rusak.

Menurut Malik, syamt seperti ini fidak merusak akad, karena dia

tidak mencoreng rukun dan syamt akad. Jadi, akad kitabah tersebut

fidak rusak, seperti akad Snng sah.

Menurut kami, sabda Nabi $ "kauln mukmin mqturut qamt-

qamt mereka."llo 6*, alasan mukatab sebagai hambasahaya, Vmg

majikan berhak mengajukan syamt unfuk' memanfaatkannya, adalah

shahih, seperti syarat memberdaSTakan mukatab. Pemyataan ini terbukti

dengan adanya lamngan majikan menggauli budak mukatab meskipun

masih berstafus miliknya. Kebemdaan faktor 5nng menunfut kehalalan

hubungan intim dengan mukatab fidak lain karena mengacu pada hak

mukatab. Artinya, ketika majikan mensyaratkan hubungan intim dalam

akad kibbah, maka ifu sah-sah saia, seperti halnya syarat ufuk

mernberikan pelaS;anan.

Disamping sSnrat ini juga mengecualikan sebagian milik si

majikan. Syarat ini sah, seperti slnrat mernberikan pelaynnan. Beda

dengan jual beli, karena dia menghilangkan kepemilikan si rnajikan

terhadap mukabb.

I

I

110 gu6i1" ini dicantumkan (V4ral. 350).
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PasaL Apabila majikan menggauli budak mukatab
yang telah dislpratlmn

Dalam kasus tersebut, dia fidak dikenai had, takzia atau

maskawin, sebab ini hubungan intim di bawah wauuenangnya dan

dibolehkan bagnya. Tindakan ini sarna dengan hubungan intim sebelum

menjalin akad kitabah.

Apabila majikan berhubungan intim dengan mukata6 tanpa

syarat, maka dia telah berbuat negatif padanya dan harus dikenai takiir,

sebab ini hubungan intim yang haram, namun tidak dikenai ^6admenurut
pendapat mayoritas ahli fikih.

Kami tidak menemukan pendapat yang menlnnggah pandangan

ini, selain statemen dari Al Hasan dan Az-Zuhri. Mereka menyatakan,

"Majikan yang berhubungan intim dengan mul<atabdikenai had,l<arana

mereka berdua telah menjalin akad timbal-balik yang menghammkan

hubungan intim. Jadi, majikan wajib dikenai had bla menyetubuhinya,

layaknln jual beli.

Menurut kami, budak mukatab tersebut adalah hanibasahaya

milik si majikan, karenanln dia fidak dikenai hukum had bila

menggaulin5ra, seperti hukum budak perempuan yang dipekerjakan dan

budak yang digadaikan.

lain halnya dengan jual beli, karena dia menghilangkan

kepernilikan. Sedangkan kbbah tidak menghilangkan kepemilikan,

berdasarkan saMa Rasulullah $ berikut ini,

s z o o't' ' -i 17 \b U<irfo-,,) * q*.
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"Mukatab adalah budak selama masih punp tanggungan

6ir1ru-. "111

Majikan yang menggauli budak mukahb wajib memberikan

maskawinnya, karena dia telah merenggut manfaat mukatab yarry

terlarang. Oleh sebab itu, diJ dikenai karajiban memberikan

kompensasi, seperti pemanfaatan fubuh lainnln.

Pasal: Apabila majikan menggauli budak mukatab
hingga hamil dan melahirkan

Dalam kasus tersebut, stafusnln menjadi ummu walad, bal+,

hubungan intim tersebut disyaratkan dalam akad maupun tidak

disyaratkan, sebab majikan menghamilinp dalam kondisi merdeka

dalam kepemilikannya. Jadi, wrrmu unladnya seperti bukan budak

mukatab. Stafus anaknya merdeka, karena majikan memperoleh anak

tersebut dari budak perempuannya; dan nasab anak ini dipertalikan

pada majikannya.

Selain it-r, anak tersebut diperoleh dari hubungan intim yang

tidak dikenai had karena dilakukan secam sytrbhat. Kasus ini serupa

dengan anak orang yang maghru/lz. Majikan juga tidak wajib

memberikan nilai anak ini, karena si mukatab melahirkan dia dalam

kepemilikan si majikan.

Pasal: Majikan tidak boleh menggauli anak
perempuan mukatab, karena stafusnya mengikuti ibunya,
dimauqufkan bersamanya.

lu 9u615 ini telah disebutkan pada masalah (no. 1040, hal. 31).
112 Pria Srang menggauti seorang wanita yang dilrakini sebagai budaknya atau

istiryn hingga hamildan melahirkan -peni.
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Jadi, majikan tidak boleh menggauli anak perempuan.mukabb

seperti halnya lamngan menggauli si mukatab. Majikan tidak boleh

melakukan ifu bila disyamtkan, karena hukum kitabah tetap mengikuti

stafusnya.

Menggauli budak mukabb saat akad yang mensyaratkan hal itu

juga tidak dibolehkan. Jika rnajikan menggaulinya, dia tidak dl<enai had,

karena dia milik majikannSn. Tetapi, hanya dikenai dosa dan takzir,

karena dia telah mengauli kernaluan png haram. Anak ini berhak atas

maskawin yang hukumnya seperti hukum hasil usaha yang

diperuntukkan bagi ibunya. Maskawin ini digunakan unfuk membantu

pelunasan angsuran kibbah ibunya. Itulah cara untuk

memerdekakannya

Apabila majikan menghamili puti si mukabb, maka dia menjadi

ufirmu ualadbagnya.

Status bayinya merdeka, karena majikan menghamilinya dalam

kondisi merdeka dalam kepemilikannya. Nasab si bayi dipertalikan

dengan nasab majikann5n, dan dia tidak dikenai kalajiban membayar

harga bayi tersebut karena sang ibu tidak berwenang atasnya dan atas

harga jual si bayi. Alasannya, dia melahirkan bayi tersebut dalam

kepernilikan si majikan.

Pasal: Maiikan tidak boleh menggauli budak

perempuan milik mukatabnYa

Ulama sepakat soalini. Jika majikan melakukan tindakan ini, dia

berdosa dan dita'&ir, namun tidak dikenai hukum had, karena terdapat.

syubhat dalam kepemilikan.

Majikan memilfi budak lperempuan itu; dan pemilik wajib

mengeluarkan maskawinnSn png diberikan kepada majikannya'
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Anak si majikan yang berasal dari budak tersebut berstafus

merdeka yang nasabnya dipertemukan dengannya, karena hukum had

dalam kasus ini telah gugur akibat terjadin5n syubhat dalam kepemilikan.

Budak ini menjadi urrunu walad baginya, dan dia harus

membayar nilainya pada si majikln, karena dia telah mengeluarkan

budak ini dari kepemilikan majikannya le\^rat hubungan intim. Oleh

karena itu, dia harus membayar nilainya pada si majikan.

Meski demikian, pelaku tidak wajib memberikan nilai si anak,

karena budak perempuan tersebut melahirkan dalam kepemilikannya.

Mungkin juga dia. diharuskan membayar nilai si anak, karena dia

telah mengeluarkan statusnya sebagai budak bagi majikannya leuat

hubungan intim.

Pasal: Majikan fidak berwenang memaksa mukabb
nln, putri mukatabnya Budak perempuan milik mukatabnya
unfuk menikah, karena kepemilikannya telah hilang sebab

akad kibbah.

Maksudnya, kepemilikan terhadap manfaat mukatab, manfaat

kemaluan, dan atas kompensasinya. Namun tiga orang ini tidak boleh

menikah tanpa se2in majikannya, karena bisa menimbulkan kerugian di

pihak majikan.

Pernikahan menetapkan hak bagi suami atas istri (yang datam

hal ini berstafus sebagai salah satu dari tiga status tadi). Seringkali

mukatab tidak mampu bayar dan kembali pada majikannya dalam

kondisi majikan tidak berhak menggaulinya. Apabila mereka berdua

saling meridhai konsekuensi tersebut, maka dibolehkan, sebab hak tidak

akan lepas dari mereka, dan si majikan berperan sebagai wali mukatab,

wali putri mukatab, sekaligus wali budak perempuan milik mukatab,
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karena kepemilikan mereka masih ada di tangan majikan. Jadi, mukatab
tersebut mirip dengan budak perernpuan tulen. Maskawinnya diberikan
pada mukafa6 sebagaimana ketenfuan yang telah kami paparkan dalam

maskawin budak ketika digauli oleh majikannya.

1989 Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila majikan menggauli mutatab dan tidak
mensyaratkan ifu dalam akad ldtabah, maka dia diberi
pelajaran yang tidak sampai dikenai had pezrnir. Dia juga'
harus membalnr mahar mitsilnya.'

Maksudnya, apabila majikan menggauli budak mukatab
peranpuan tanpa disyaratkan dalam akad -telah kami singgung di
depan- bahwa dia tidak dikenai hukuman.Dad.

Tetapi jika mereka berdua mengetahui keharaman perbuatan ifu,
maka keduanya ditakdzir. Bahkan, jika mereka berdua tidak
mengetahuinya, tetap ditakzL.

Jika salah satunya mengetahui dan yang lain fidak mengetahui,

maka semuanlra ditakzir.

status budak ini tdak keluar dari akad kitabahakibat hubungan

intim tersebut.

Al-L-aits menufurkan, "Apabila mul<atab memafuhinya (unfuk

bersenggama), berarti dia telah merusak akad kitabahnya dan kembali
menjadi budak mumi."

Menurut kami, kitabh merupakan akad yang sah, dia tidak
rusak oleh kepafuhan mukatab unfuk senggama, seperti halnya akad

ibnh dan jual beli setelah ditetapkan sah. Adapun soal maskawin,

mukatab berhak menerimanln, bik si majikan memaksanya maupun
mukatab memafuhinya
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Pendapat ini didukung oleh Al Hasan, Ats-Tsauri, Al Hasan bin

Shalih, dan AqrSrfi'i.

Qatadah menyatakan, "Maskawin wajib diberikan ketika majikan

memaksa mukatabunfuk berhubungan intim dengannya; dan tidak wajib

jil<a mukata6 memafuhi ajakannla."t

Al Muzani menukil pendapat ini dari Asy-Spfi'i, sebab

kepafuhan artinya penyerahan din mukatab tanpa kompensasi. Jadi, dia

seperti perempuan yang berzina.

Pendapat yang dinash oleh Asysyafi'i menyebutkan keurajiban

maskawin dalam dua kondisi tersebut.

Namun para pengikut fulrSyafi'i menpnggah kutipan Al

Muzani di atas. Mereka menyatakan bahwa pendapat ini tidak dikenal.

Malik menegaskan, "Dalam kasus ini rnajikan tidak dikenai

karajiban apa pun karena si mul<abb rrnsih berstafus sebagai

miliknlra."

Menurut kami, maskawin tersebut menrpakan kompensasi atas

manfaat mul<atab, maka dia berhak meneriman5la seperti kompensasi

atas tubuhnya.

Selain ifu, si mukatab pun!/a werrrenang atas diri dan

manfaatrp.

Oleh sebab itu, seandainya orang lain glenyetubuhinya, dia

be*,ak rn*erir* maskawin.

Maskawin wajib diberikan dalam kondisi pafuh, karena dalam

kondisi in had zina gugur, mengingat telah terjadi syrbhat dalam

keeernllikan
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Jadi, orang ini wajib mernberikan maskawin pada mukatab,

seperti seandain3n dia menggauli seorang perempuan dalam kondisi

syubhat dalam akad kepatuhan

Apabila majikan mdakukan intim dengan mukatab ini

berulang kali, dan dia telah mernberikan rnahar hubungan intim yang

pertama, maka unfuk hubungan yang kedua juga harus mengeluarkan

mahar, sebab pemberian mahar berikutryTa mernufus hukum hubungan

yang pertama. Jika dia belum mernbayar rnahar dari hubungan yang

pertama, maka dia haryn wajib menyerahl<an safu mahar, karena ini

bagian dari hubungan intim syubhat. Jadi, hanla dikenai safu maskawin,

seperti hubungan dalam nikah yang rusak.

Pasal: Apabila majikan urajib menyerahkan mahar,

maka mulatab berhak atas mahar tersebut.

Apabila belum iatuh tempo pernbapmn angsumn kitabahnya,

maka mul<abb berhak menagih mahar itu. Jika angsumn telah iatuh

tempo, sernentam mahar dari jenis Fng befueda, maka mukatab iuga

berhak menagihnya. Jika mahar ini dari jenis yang sama dengan

angsumn png harus diserahkan kepada majikan, maka keduanya saling

melunasi; dan pihak yang punlp kelebihan nilai mengambil sisanya.

1990. MaSalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila mul<atab melahirkan anak dari hasil hubungan

dengan majikannya, maka dia diberi pilihan antara dibuat
tidak mampu memba3rar dengan stafus ummu walad atau

melanjutkan akad kitabah. Jika dia melunasi angsuran

kitabah, maka dia merdeka- Jika dia tidak mampu bayar,

. maka dia merdeka ,"p3rrirtgg.t majikannya. Apabila

majikannya meninggal sebelum mulatab tidak mampu
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baSrar, maka dia merdeka karena dia tergolong ufirmu walad-

Sisa angsuran kitabahn5Ta otomatis [Ju[Jur, dan harta yang

dikuasainya diberikan kepada ahli waris majikannlra.'

Maksudnya, apabila majikan menghamili mul<atab maka anak

dari hubungan itu berstafus nibrdeka, karena dia bagtan dari

hambasahaya miliknya. Nasabnya dipertemukan dengannya. Namun

begitu, majikan tidak wajib mengeluarkan nilai si anak. Status mukatab

tersebut menjadi uff)mu walad bagi si anak, tanpa membatalkan akad

kitabahnya, karena kitabah mempakan akad 1nng sah dari pihak

rnajikan.

Dengan begifu, pada diri mul*abbini telah berkumpul dua faktor

3Bng berkonsekuensi pemerdekaan.

Faktor mana saja png lebih dulu teriadi rnaka hukumnya

diberlakukan. Ini pendapat Az-Zuhri, Malik, Ats-Tsawi, Al-laits, Asy
qrafi'i, ahli m'yi, dan hnu Al Mundzir.

Al Hakam mengatakan bahwa akad ldbbah budak ini batal,

karena kitabah mengakibatkan kenrerdekaan. Dia pun batal dengan

lahimya anak hasil hubungan dengan majikannya, lapknln akad bdbir
(jaminan kemerdekaan budak setelah kematian majikannya)-

Menr.rut kami, kibbah merupakan akad timbal-balik yang tidak

bisa batal oleh hubungan intim, seperti halnya jual beli. Sdain itu, dia

menldi faktor penyebab kemerdekaan, dan majikan tidak mungkin

menarik kernbali.

. Jadi, kibbah tidak batal oleh kondisi tersebut, seperti menta'liq

dengan silat tertentu

Kbbahberbeda dengan bdbb dalarobebempa sudut pandang:
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Putama, hukum tadbir sama dengan hukum melahirl<an anak
dari hasil hubungan dengan majikan (istilafi, yaitu kemerdekaan si budak
pasca kematian majikan.

Namun hukum istilad lebih kuat karena dia diperhitungkan
sebagai bagian dari aset 5rang tidak bisa dibatalkan dengan cara apa pun.
Berbekal akad istiladbudak perempuan tidak membutuhkan tadbir.

sementara itr, ktabah adalah perangkat unfuk mernpercepat
proses pemerdekaan budak dengan cara membayar angsuran kitabah
yang besarannya telah ditentukan. Mukatab dipersirakan mengambil
kelebihan hasil usahanya, sebaliknya majikan berhak memiliki manfaat
dan usahanya. Mukatab mengeluarkan bagian hasil usaha pada.

majikannya. Pmktek ini tdak mungkin tercapai dalam al<ad istitad, dia
tetap berstafus sebagai budak selama masih bisa diberdapkan.

Kdw, kitabah lebih kuat dari bdbir karena dia bersifat tetap
dan tidak bisa dibatalkan dengan proses pencabutan akad, jual beli, atau
hibah.

Ketiga, tadbir pertuatan dermawan, sedangkan kitabah al<ad

timbal balik 1nng berlaku tetap.

Dengan demikian, dalam kasus ini berkumpul dua faktor yang
masing-masing berkonsekuensi terhadap pemerdekaan budak. Faktor
masa saja yang lebih dulu terjadi maka si budak otomatis merdeka,
seperti halnya jika hanya terdapat safu faktor.

,. Penghimpunan satu faktor dengan faktor rain di sini tidak saling

menafikan dan tidak menghalangi kepastian hukum.

Lebih jelasnya, jil<a mukabb melunasi angsurannya, maka secara

otomatis dia merdeka dengan akad kibbah. dan kelebihan hasil usaha
menjadi miliknya, sebab budak y4g dimerdekakan ter,,rrat akad kitabah
berhak atas kelebihan angsurannya. Sebaliknya, jika tidak mampu bayar
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rnaka stafusnla kernbali menjadi budak, hukum ldtabah tersebut batal,

dan masih menyisakan hukum istilad, yang berlaku layaknya tidak

pemah terjadi akad kibbah.

Dalam kondisi denrikian, majikan boleh menggauli budaknya,

menikahkan, menye\ /akan, dart dia merdeka pas@ kematian

majikannya. Harta lrang bemda di baunh we\ renang budak ini

diserahkan pada ahli waris majikann5n.

Apabila majikan si budak meninggal sebelum tidak mampu

bayar, maka dia merdeka, karena dia berstatus sebagai ulnrnu walad dart

akad kitabahnya gugur, mengingat kenrerdekaannya telah 'tercapai.

Kompensasi yang diserahkan unfuk mendapatkan si budak pun gugur,

sama halnya jika majikannya memerdekakan dia secara langsung.

Menurut Al Kharqi dan Abu Al Khaththab, "Harta yang berada

di bawah we\ renang budak ini diserahkan pada majikannya,.karena dia

telah merdeka dengan hukum istilad dan batalnp hukum kitabah. Jadi,

dia seperti bukan budak mukatab."

Al Qadhi dalam Al Mufizrmd dan Ibnu Aqil dalam kitabnya

menulis, "Kelebihan harta lrang ada di tangan mukatab menjadi

miliknya." Ini pendapat AsySyafi'i. Alasannya, ketika kemerdekaan

telah diraih dalam kitabah, hukum kitabah tidak lantas batal, seperti

pernbebasan dari angsumn kitabah. Kepernilikan budak mukatab atas

aset yang berada dalam wauenangnlp tetap berlaku, kecuali aset 5nng

dapat menggusur hak majikan atas diri mukatab. Kondisi ini

berkonsekuensi terhadap hilangnya hak majikan atas aset yang ada

dalam we'{/enang mukatab, penetapan hak milik mukatab, dan

pelepasan majikan terhadap mukatabn5n seperti halnya tunfutan yang

sama terhadap dirinln.

Pendapat ini lebih shahih.
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Pasal: Apabila majikan memerdekakan mukatab,
otomatis dia merdeka dan akad kitabahnya gugur.

Aset yang berada di bawah werdrenang mukatab menjadi

miliknya, menurut pendapat Al Qadhi dan ulama yang sepakat

dengannya. Sedangkan menumt pendapat Al Kharqi dan utama yang

sepakat dengannp, mengacu pada qiyas, aset tersebut menladi milik
majikannya, seperti kasus mul<atabyang merdeka lqtat istilad.

Mungkin juga aset ini menjadi hak milik mukafa6,'menurut
pendapat para ulama, karena majikan telah memerdekakan dia atas

keridhaann5n. Hal ini mengindikasikan keridhaan majikan untuk

memberikan aset pada mul<atabnya

Berbeda dengan pemerdekaan dengan istilad,karena fujuan ini
tercapai meski tanpa keridhaan dan keinginan ahli waris, sebab

seandainya aset tersebut memang mtlil< mukabb, dia menjadi hak milik
majikan begifu dia memerdekakann3ra, mangingat kapan saja majikan

bisa mengambil harta mukatab. Ketika ditemukan alasan unfuk menarik

aset mukata4 majikan boleh melakukan, bisa saja kerena jumlah aset

yang sangat besar dan berlebihan dari angsumn kitabah. Atau, mungkin

fujtnn terhadap objek barangnSa.

Majikan dipersilakan untuk memerdekakan mukatab dan

mengambil asekrgn. Cara seperti ini sangat merugikan mulabb, yang

tidak pernah disinggung oleh qnriat dan bukan konsekuensi dari akad

kitabah. Jadi, dia patut untuk tidak dis!,ariatkan.

Pasal: Apabila budak mulatabmelahirkan bayi bukan
dari hasil hubungan dengan majikannya setelah berstatus
ummu walad, maka 4ajikan berhak menetapkan
kemerdekaannya dengarr salah safu dari dua faktor
penyebab (kitabah dan tadbii

@I - Al Mug[ni



Faktor rnna yang l€bih dulu terpenuhi, malra budak langsung

merdeka, seperti la3;atrqn ibu, sebab rnaiikan adalah Peniual si mul<abb

maka ketentuan yang berlaku padanya iuga berlaku pada majikan.

Apabila mukabb meninggal, bagi anaknln tersisa safu faktor:

istilad.
t

Apabila terjadi sengketa dua belah pihak (tuan dan 'mukatabl

tentang anak mukatab, budak mukatab menyatakan, "Aku

melahirkannya setelah selesai al<ad kitabalku atau setelah wiladah." Si

rnajikan berkata, "Tidak begitu, iustru sebelumnga."

Abu Bakar berpendapat bahun lrang dimenangkan adalah

pemlntaan majikan disertai sumpah. Dernikian ini pendapat AsyS5nfi'i.

AlasannSn, hukum asal menyebutkan budak perernpuan dan anaknya

menrpakan budak, yang boleh diberdaSnkan oleh majikanngra. Dalam

kasus ini, budak tersebut mengeluarkan pemSataan yang menghalangi

pernberdayaan tersebut.

Apabila majikan menikahkan mukatab dengan budak

perempuan ,kemudian dia menjual budak tersebut, dan terjadi.sengketa

tentang stafus anakn5ra; majikan merryntakan, "Anak ini milikku, karena

dia melahirkannya sebelum menjualnln padarnu."; mukatab

mernbantah, "Justru, dia melahirkan setelah itu."; maka yang

dimenangkan adalah pemyataan mul<atab.

Alasann5n, kedtn belah pihak bersengketa mengenai hak atas

anak, sernentara anak tersebut sedang bemda di bawah wetJrenang

mul<atab. Tenfu saja, yang dimenangkan adalah pemyataan penrilik

ko,rrenangan disertai sumpah, seperti kasus materi lainnya.

tain haln5a dangan anak mukatab perempuan, karena dia tidak

mengklaim kepemilikannp.
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Pasal: Apabila seor.rng budak peremp'uan dimiliki oleh
dua pihak (dalam al<ad ryirkah), lalu mereka menjalin akad
kitabah dengannya, kemudian salah seorang dari mereka

menggaulinya, maka dia dikenai sanksi di atas sanl$i yang

diterima oleh pelaku zina terhadap budak mukatab miliknya
sendiri

Itu karena hubungan intim di sini diharamkan dari dua

perspektif: syirkah dan kibbh, dia lebih kuat, dosanya lebih besar, dan

sanksin5n lebih berat.

Pelaku hubungan intim wajib mengeluarkan mahar mitsil si

mulatab, seperti penjelasan yang telah kami singgung di depan ketika

majikan seomng diri.

Apabila ternpo pernbapran angsuran kitahh belum jatuh

tempo, mukatab menerima mahar.

Sedangkan jika pernbayarannya terhadap dua majikari ini telah

jafuh tempo, mul<atab mahar itu pada mereka.

Apabila angsuran mereka telah jafuh tempo, dan alat tukar yang

digunakan sama dengan alat fukar kiabah, sementara mukatabmemiliki

uang sejumlah ifu, maka dia memberikan uanj tersebut pada majikan

yang tidak menggaulinya; sedangkan unfuk majikan yang menggaulinya,

mukatab membayar cicilan kitabahn5n dengan mahar yapg diterima.

Apabila mukatab tidak punya apa pun, dan mahar yang diterima

sekitar besamn cicilan kitabah atau kurang dari itu, maka dia boleh

menarik separuh mahar dari majikan lnng menggaulinya dan

menyemhkan pada majikan png lain.

Apabila nilai fukar png digunakan fidak sama dengan alat fukar

kitabah, lalu mereka (kedua m{ikan ini} sepakat untuk mengambil
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mahar tersebut sebagai kompensasi dari angsuran kiAbh, rnaka

hukumnya sarn dengan kasus iika alat tr.rkamp sejenis.

Jika kedua majikan ini fidak sepakat, rnaka si mul<abb

mengambil rnahar ihr lalu menyerahkannya kepada majikan senilai

kauajiban ang$,ran kibbah5png nlesti diba5nr, sebagai kompensasinya

atau bukan.

Apabila mukatab tidak rnampu ba1pr, mereka menrfasakh akad

kibbah, dan budak ini berhak menerirna harta senilai mahar png

diambildari majikan yang tidak menggaulin5n; dan mahar tersebut gugur

dari tanggungan majikan png menggauli.

Jil<a mul<ara6 tidak punlla aPa pun maka rnajikan Snng tidak

menggaulinln berhak menarik setengah mahar dari majikan yang

menggaulinya, karena dia telah menyetubuhi budak perempuan milik

bersama.

Apabila dari hubungan intim tersebut mukaAb hamil, maka dia

menjadi ufi,rnu watad bag majikannln; dan si majikan wajib

menyerahkan setengah harganya pada rekanannln berikut setengah

mahar yang menjadi hak mukabb, baik dia dalam kondisi ekonomi

lapang rnauplln sempit.

Hanlp saja, jika dia berada maka pembaSnran harus dilakukan

s.ecara tunai. Jika dia tidak mampu, selunrh biaya tersebut menjadi

tanggungannya.

: ...:r ' Keterangan di atas merupakan zhahir pernlataan Al Kharqi.

Pendapat !/ang sama dikemukakan dalam bab: Pemerdeloan

budak. Dengan demikian, dalam kasus ini ummu vnlad menjadi milik

rnajilran lnng menggauliqp dan mulata6 perempuan juga miliknya,

seolah dia telah membelinya. Artinga, budak ini tetap menplani sisa

ah,ad kitabh dari dua rnajikan tersebut. Harganln diperhitungkan dari
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nilai h1k* lnng sebanding dengan nila! kitabah dengan

mempertimbangkan sisa angsuran kitabahnya.

Al Qadhi berpendapat, "Apabila salah safu majikan tersebut

kesulitan ekonomi, maka dia tidak boleh membebaskan budaknya,

karena tindakan ini sama seperti pemerdekaan, menurut pendapat yang

memperhifungkan kemudahan dalam menjalankan usahanya."

Bagran majikan yang berhubungan intim telah menetapkan

hukum istilad dan kitabah sedangkan hukum rekanannya har,lra

menetapkan hukum kitabh.

Apabila budak perempuan ini membayar angsuran kitabah pada

kedua majikannSla, maka dia merdeka dan hukum istilad p'un batal..

Sebaliknya, jika dia tidak mampu bayar dan mereka menrsak akad

kitabah, maka setengah dirinya ditetapkan hukum istilad dan

setengahnya l"gi budak tulen, yang tdak mungkin jadi peuraris,

meskipun kondisi ekonominya sehat, karena dia bukan budak yang

dimerdekakan.

Apabila majikan yang menyefubuhi meninggal sebelum budak itu

tidak mampu ba1nr, maka bagiannya merdeka dan gugurlah hukum

kitabah atasnya. Jadi, sebagian dirinSn masih berstatus mukatab.

Jika majikan yang menyetubuhi dalam kondisi lapang, maka

pada sepanh mukaiab berlaku hukum istilad dan separuh lainnya

mauquf.

Jika budak mut<abbini melunasi angsuran kitabahpada kedua

majikannya, maka seluruh dirinya merdeka dan walarrya jadi milik

mereka.

Jil<a mulala6 tidak mampu bayar dan mereka memsak akad

kitabah, maka majikan png menyefubuhinya harus mengeluarkan nilai
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bagian si mukatab pada rekanannlp; dan sdunrh dui mukata6 menjadi

unmu vnladnya.

Apabila majikan Snng menyetubvfu si mul<aia6 meninggal, inaka

budak mul<abb ini merdeka, dan umlaaya bagi maiikan yang lain.

Demikian ini pendapat rnadzhab Af,y-Syaf i. AsySyafi'i punya pendapat

lain, bahwa majikan yang kondisi ekonomiqra baik mernperkirakan nilai

mukatab ini; akad kitabahryTa batal pada separuh sekutunya; seluruh

dirinya menjadi ulnmu walad, dan separuhrya meniadi mukabb bagi

budak yang menggaulinya. Jika dia mernbalnr bagiannya pada si

majikan, dia pun merdeka dan merembet pada sisanSa, karena ifu

miliknya dan seluruh dirinln merdeka.

Jil<a mul<afa6 tidak mampu bayar lalu rnaiikannya menfasakh

al<ad kitabah, maka dia menjadi urnrnu watad khtrsus bagiyrya- Jika

majikannya meninggal, maka seluruh dn mulatabmerdeka.

Menurut kami, jika separuh dn mul<ata6 berstafus ummu unlad

maka seluruhnya juga dernikian

Misalnya dalam kasus sekufu omng berada yang berhak atas si

budak atau anak yang lahir darinya. Seluruh anak ini lahir dari benih

yang ditanam majikan yang menggaulinya dan nasab si anak

dipertemukan dengannya. Oleh karena itu, seluruhnyra ditetapkan bagi

seluruh mukabb. Hal ini berbeda dengan kasus pemerdekaan, karena

statusnya lebih lemah, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya.

' : 
Kami berpendapat , kitabah tidak batal dengan penaksiran nilai,

karena dia akad yang tetap.

I{itabah tidak akan batal sementara dia masih berlaku dengan
' adanp aktivitas majikannya.

Hal ini seperti kasus majikan yang meniadikan budak

perernpuannya sebagai urrmu walad, sedangkan dia masih berstahrs
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miliknya; dan kasus mukatab yang hamil oleh orang lain. Sedangkan

anaknya berstafus merdeka, karena dia lahir dari hubungan intim yang

mengandung syrbhat.

Nasab anak ini juga diperternukan pada majikannya. Namun,
majikan tidak wajib menyerahkan harganya, karena dia melahirkan anak
tersebut dalam stafus sebagai milik majikan.

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa dalam kasus ini terdapat dua

riwayat.

Pe,rtama: Majikan tidak wajib mengeluarkan harga si anak
mukatab, karena bagian sekufunya telah beralih padanya saat si bayi

bisa menjilat jari-jernarin5n

Dalam kondisi demikian nilai budak ini fidak bisa diprediksi, dan

majikan tidak menjaminnya.

Kedua: Majikan wajib membayar separuh nilai si anak, karena

bagian setengah ini milik

Status budakngra telah rusak, sehingga lnng tersisa dia separuh

nilainya.

, Al Qadhi menlntakan, "Riwalat ini lebih shahih rnenurut al

madzhab. Abu Bakar menyebutkan dua riwayat ini, dan berpendapat

bahwa jil<a mukata6 melahirkan anaknya setelah penaksiran nilai, maka
majikan yang menggauli tidak dikenai keunjiban apa pun. Tetapi jika dia

melahirkannya sebelum penaksiran nilai, maka dia berutang separuh

nilainya."

Apabila majikan lang menggauli mengklaim si mukatab telah
membersihakan rahimnya {istibm), dan mukata6 ini datang membawa

bayi berumur lebih dari enam bulan dari masa bersih, maka bayi ini tidak

bisa dinisbatkan padanSla dart rtukala6 fidak menjadi ummu walad.

Hukum anak mukatabim sama seperti hukum mukatab.
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Jil<a mut<aa6 membawa anak kurang dari enam bulan dari masa

bersihnya, maka bayi ini dinisbatkan pada majikan, seperti kasus jika dia

membawa anak sebelum masa istibm, sebab dalam kasus ini pastilah

mukatabhamil pada saat istibm, dan tentu hal itu bukan istibm.

t

Pasal: Apabila dua maiikan menggauli mukatab milik

mereka, maka mulatab berhak menerima mahar mitsil dari

setiap orang dari mereka

Apabila mukatabberada dalam dua kondisi atas sifat lEng sama,

maka kedtn majikan ini dikenai karajiban lnng sarna'

Apabila mulmtab dalam kodisi Pemwan saat disetubuhi oleh

majikan pertianra, maka dia dikenai rnahar Perawan sedangkan maji.kan

kedua dikenai mahar janda.

Apabila angsuran mukaab belum iatuh ternpo maka mukatab

boleh menagih mahar pada mereka berdua. Jika angsuran kitabahnya

telah jafuh tempo dan alat fukamya sama dengan mahar, mala

keduanya saling menyelesaikan utang-piutang, sebagaimana telah kami

terangkan dalam masalah mtqashah-

Apabila mukatab melunasi seluruh angsuran kiAbah maka dia

merdeka dan berhak menagih mahar pada dua maiikanryn. Sebaliknya,

jil<a mukatab Udak malnpu balBr dan kedua majikann5n memfasakh

al,ad la'tabah setelah menerima dua mahar, maka masing-masing tidak

berhak menunfut sesuatu pada yang lain, sebab mukaAb menerima

kedua mahar ini dalam status orang Snng berhak atasnya'

Jika kedua mahar ini ada di bawah weu/exrang mukatab, maka

kedua majikan ini membaginya. Jika kedua mahar ifu atau sebagiannya

nrsak, mukatab tidak dikenai kamjiban apa pun, karena seorang

majikan tidak bisa menetapkan utang pada budakryTa-
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Apabila fasakh terjadi sebelum penerimaan dua mahar, dan

kedua nilainya sama, maka tanggungan masing-masing pihak menjadi

gugur.

Jika salah seorang tanggungan mereka lebih besar dari yang

lain, maka mukatab menyelesaikan piutangnya dengan acuan nilai yang

paling kecil dengan setengah tambahan.

Apabila mukatab menerima sebagian mahar dari salah seorang

dari dua majikan ini, atau menerima mahar yang lebih besar dari salah

seorang mereka, maka mukatab yang menerima mahar lebih besar

mengembalikan pada majikan yang lain sebesar setengah tambahan

uang yang diserahkan oletrnya.

Jika salah seorang dari mereka mengosongkan stafus si mukatab

dengan cara senggama, maka dia wajib membayar sepertiga harganya,

karena menggauli perempuan merdeka merwajibkan sepertiga diyatnya.

Oleh karena itu, dia wajib menyerahkan sepertiga harga si budak berikut

mahamya.

Pasal: Dalam kasus pengosongan status merdeka bisa
jadi majikan wajib membaSrar sekadar jumlah kekurangan

angsuran mukatab

AI Qadhi menyatakan, "Majikan wajib membayar harga si

mukatab."

Hal ini menurut madzhab Asy-Syafi'i.

Perbedaan pendapat dalam kasus ini merupakan cabang dari

masalah kewajiban dalam pengosongan stafus merdeka. Kami telah

menyinggung masalah ini.

Apabila kitabah m"nf*altr kitabah, maka majikan yang tidak

mengosongkan dari status merdeka menarik setengah harta
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pengosongan ini dari rnajikan yang lain. Ketenfuan ini berbeda dengan

keterangan yang telah kami paparkan sebelumnln

Apabila masing-masing pihak menggugat Sang lain, bahwa

dialah yang telah mengosongkan status mukabb, atau telah

menggaulinya, maka setiap pihak hersumpah dan terbebas dari gugatan.

Jika salah seorang dari mereka menolak bersumpah, maka dia

diputuskan kalah. Jika sengketa masalah ini teriadi sebelum mul<atab

tidak mampu ba1nr, dan dia menggugat salah seomng dari mereka,

rnaka Snng dimenangkan adalah pemptaan majikan 3nng disertai

sumpah. Jil+a mul<alb6 menggugat salah seorang dari mereka tanpa

menjelaskan identitasqp, maka gugatan ini fidak dihiraukan.

Pasal: Apabila masing-masing dari dua majrkan ini
menghamik $ mul<atab dan mereka sepakat siapa lpng lebih
dulu.

Dalam kasus ini, ada dua pendapat:

P*hm4 menunrt pendapat Al Kharqi, mukatab ini menjadi

unmu vntad bagi majikan yang p"rtama menggaulinya dan nasab

anaknp dihubungkan padanln.

Perbedaan pendapat dalam kastrs tersebut seperti khilaf dalam

rnasalah kefika mukabb melahirkan anak hasil hubungan dengan

seorang rnajikannya.

Kdua, menurut pendapat Al l(harqi, unmu unlad' ini telah

disetubuhi oleh majikan 5nng lain secam syrbhat, maka dia tidak

menjadi wrunu walad bagi majikan png pertarna, karena dia budak

milik rnajikan yang lain.

Kasus ini mirip dengan rnasalah kefiF seoftmg rnajikan menjual

budaknSn kernudian rnajikan yang lain menghamilinya, maka dia wajib
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membayar mahamya, sebab al<ad kibbah tidak batar dan anaknya
berstafus merdeka.

Alasannya, hubungan intim tersebut syubhat, dan dia wajib
mengeluarkan nilai anak tersebut pada majikan yang pertama, sebab dia
telah mengabaikan budaknya. Di antara cara unfuk menjadikan dia
budak ialah memberlakukan hukum unmu waladpadarrya.

Jadi, dalam kondisi demikian majikan wajib mengeruarkan harga
si anak. Kami telah mengulas perbedaan pendapat tentang ka,,vajiban

setengah nilai yang pertama.

Apabila kami berpendapat dengan kauajiban nilai'tersebut,
maka mereka berdua menyelesaikan piutangnya dengan memberikan
tanggungannya pada yang lain dalam kadar yang sama, dan pihak yang
punya hak lebih banyak mengambil kelebihan tersebut.

Nilai budak ini mengacu pada harga budak pada hari
kelahirannya, karena kondisi pertama yang memungkinkan unfuk
memprediksi harganya. Al Qadhi memaparkan masalah ini dalam empat
kondisi.

Pertama: Kedua majikan ini berada, maka hukumnya seperti
yang telah kami kemukakan. Hanya saja menurut pendapat ini mahar
dibebankan oleh majikan kedua pada majikan pertama.

Ini pendapat madzhab AsySyafi'i. pendapat ini tidak shahih,
karena kitabah tidak batal dengan istilad, dan mahar mukatabdiberikan
padanya bukan unfuk majikannya. Alasannyra, andaikan majikan
mukatab menggaulinya, tentu dia wajib mengeluarkan mahar padanya.

Jadi, tidak mernberikan mahar wajib pada majikan yang lain,
tentu lebih utama. Di samping ifu, mahar merupakan kompensasi atas

manfaat mukatab, karenanya menjadifiak si mukatablayaknya upah.
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Kdua, rnajikan lpng p€rtarna bgrada sedangkan majikan kedtn

kesulitan ekonomi, ini seperti kondisi sebelumnSTa

Al Qadhi menlptakan, "Hanga mia, anaknya menjadi budak,

karena majikan kedua kesulitan mernbalnr harganln." Pendapat ini

trdak shahih, karena seorang anln uaal bisa menjadi budak karena

kesulitan orangfuanSn. Dalilnlp, anak seorang pt':r maghrurdari seomng

budak dan hubungan intim yang syubhat, dalam seluruh kasus ini karni

menghukumi kemerdekaan si anak. Stafusnya tidak terganhrng pada

kondisi ekonomi orangfuanSn. Kondisi sulit haqn diperhitungkan dalam

proses usaha pemerdekaan bukan kernerdekaan itu sendiri. Tinjauan

proses usaha pemerdekaan ini fidak lain karena alasan adan5ra slubhat

dalam hubungan intim tersebut.

Jadi, Udak perlu mernp kondisi kesulitan ekonomi

di sini.

Menunrt pendapat shahih, status tersebut modeka, dan

trarganln menlrdi tanggtrngan

K.tig, kedtra rnajikan ini dalam kondisi kesulitan ekonomi,

mal<a mukabb mer;rrldi ummu walad bagi mereka. Setengah urunu

waladhaimaiikan pertama, dan separuhqp lagl bagr majikanledua.

Satu pendapat menyebutkan, "Masing-masing wajib

mengeluarkan separuh mahar si mul<atabpada rekanann5ta."

Mengenai status anak mul<abb dan kedua majikan ini, terdapat

dm pendapat.

Pendapat pertama, anak ini merdeka penuh, dan seperuh

harganya menjadi tanggungan bapakrya yang diberikan pada

rekanannln.

Pendapat kedua, setengah anak ini merdeka dan setengah lagi

budak bagi sekutu bapaPoya. HanF saia, setengah anak majikan Snng
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pertama budak mumi, karena dia mengikuti setengah stafus ibunya yang
masih budak. Adapun setengah sisanya dari anak majikan kedua,
hukumnya seperti ibunya. Anak ini lahir dari mukatab setelah setengah
dirinya dikenai hukum istiladbagibudak pertama.

Jadi, setengah anak ini budak mengikuti stafus ibunya daram hal
ini- Mungkin maksud AI Qadhi adalah ketika mukatab tidak mampu
bayar dan membatalkan kitabah.

Adapun jika mukabb ini tetap dalam jalinan al<ad kitabah, dia
berhak menerima mahar penuh dari masing-masing majikannya.

Ketika anaknya dipufuskan berstatus setengah budak, dia wajib
berada dalam akad ktabh, karena anak mukafa6 mengikuti hukum.
mukatab.

Keempat, majikan yang pertama kesulitan ekonomi dan majikan
kedua berada. Hukum kasus ini seperti hukum kondisi ketiga, hanya saja

anak majikan yang kedua merdeka, karena kemerdekaan telah
ditetapkan bagi separuh dirinya atas tindakan bapaknya yang berada.
status ini merembet pada seluruh diri si anak. Bapaknya wajib
mengeluarkan separuh harganya pada rekanannya, dan tidak perlu
memperkirakan harga ibunya, karena setengah dirinya merupakan
unmu walad bagi majikan yang pertama.

Apabila pendapat di atas shahih, tentu bapaknya wajib untuk
tidak menghargai separuh anak tersebut, karena hukumnya dalam hal
ini seperti hukum.ibunya. Jika hukum istiladyangberlaku pada sang ibu
dilarang, maka anak 5nng mengikuti hukumnya juga dilarang.

Madzhab Asy-syafi'i dalam masalah ini mirip dengan pendapat
yang dikemukakan oleh Al Qadhi.

I
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Pasal: Apabila kedua majikan bersengketa soal siapa

lnng lebih dahulu berhubungan intim dengan mul<atab, lalu
masing-masing mengklaim pihak !,ang pertama

Dalam kasus tersebut, menunrt pendapat kami, mukatabberhak

menerima mahar dari mereka bddua; dan setiap majikan m€netapkan

setengah harga budak wanita tersebut pada rekanannya.

Si majikan pertama berkata, "Dia menjadi unrnu waladku

karena aku yang menghamilingla, dan rekananku berhak menerima

separuh hargan5ra. Aku pun wajib menanggung harga anaknya."

Majikan kedua menSnnggah; "Engkau menghamilinya setelah dia

menjadi ufi,mu umladllu.." ApalGh pernyataan ini mengindikasikan

bahwa dia mengkaui setgngah harga anaknya? Menanggapi masalah ini

terdapat dua pendapat png telah kami kemukakan.

Oleh karena itu, jika nilai gugatan yang diajukan dan

pengakuannla satna, maka kdua belah pihak ini saling menyelesaikan

utang-piutangnya dan"salirrg menggugurkan hak dan keunjibannya.

Masing-masing pihak fidak diminta untuk bereumpah, karena dia

berkata, "Aku berhak menerirna aset seperti aset yang harus aku

berikan padamu." Jenis asehlra sarna, maka hak dan kewajiban mereka

pun gugur.

Apabila aset yang diakuinya melebihi sernestinya, maka tergugat

tidak unjib mengeluarkan apa pun, karena penggugat pasti membantah

pengakuannya.

Sebaliknya, jika pihak penggugat menuntut aset Sang lebih dari

semestinya, maka dia bersumpah bahwa sekufunya punya karuajiban

png lebih besar padanya.

Bagi budak perernpuan dipufuskan hukum merdeka dari bagian

masing-masing majikan b"git, si majikan meninggal, karena pengakuan
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tersebut. Pernlptaan seoftrng rrajikan terhadap sekufunya tentang
pemerdekaan fidak bisa diterirna. i

Abu Bakar menlntakan, "Mengenai budak perempuan terdapat
dua pendapat. Pubna, kedtra majikan ini mengundinya. Budak ini
menjadi urunu vnlad bagi majikan !,ang menang undian. Kdua, dia
menjadi unrnu unlad dan setiap rnajikann5ra tidak boleh menggaulinln. "
Abu Bakar melanjutkan, "At$l sependapat dengan pendapat pertama."

,r. Sementara ifu, Al Qadhi berpendapat, "Apabila kedua majikan
ini bgrada, lalu masing-masing mengklaim telah mernberilon mahar
pada rekanannyra dan mengakui setengahnya."

Ini pendapat Aq1S5nf i, karena rnahar, menurut mereka, .

diperuntukkan bagi rnajilonnla, bukan unfuk mutabb.

Tidak ada bagian diriqa yang merdeka sebab kernatian rnajikan
png pertarna, karena mtngkin sap dia menjadi urunu qnkd bagi
majikan yang lain.

Apabila majikan yang lain meninggal, mukatab pun merdeka,

karena seluruh majikanqa benar-benar telah tiada.

Apabila kedua majikan itu dalam kondisi.sulit, maka masing-

masing mengakui bahwa separuh mul<atab ini ummu waladnya dan
majikan yang lain membenarkan pengakuan ini, karena proses istilad
tidak akan berlangsung dalam kondisi ekonomi sulit.

Jika masing-masing rnajikan mengakui harus mengeluarkan

separuh mahar kepada , dan majikan yang lain

membenarkannya, maka keduanln menyelesaikan utang-piutang, jika

nilai kedua mahar ini sama.

Apabila nilai kedua mahar ini berbeda, maka ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan. l
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Apabila rnasing:masing mengklaim nilai lnng lebih, maka

mereka saling bersumpah dan gugurlah kelebihan tersebut, Apabila

masing-masing mengakui kelebihan yang lain, maka kelebihan ini gugur,

karena pengingkaran pihak yang mengakuinya.

Mengenai anak si mukatablada dua pendapat.

Pertama Anak tersebut merdeka- Jadi, masing-masing pihak

mengklaim setengah harga si anak pada 5nng lain-

Kdua, Setengah anak ini merdeka.

Jadi, masing-masing mengakui bahura setengah anaknya

berstatus budak bagi rekanannya. Jadi, kedua anak ini dimiliki oleh

mereka tanpa dibarengi sumpah.

Mengacu pada pendapat pertama, mereka menyelesaikan utang-

piutangnya, jika nilai kedua anak ini sama-

Dalam dua kondisi ini, mereka tidak diminta trnfuk bersumpah.

Siapa saja di antara mereka berdua meninggal dunia, bagiannya

merdeka dan umlarrya milik majikan yang lain-

Apabila salah satu dari dua majikan ini berada dan yang lain

dalam kondisi sulit, majikan Snng berada mengakui majikan yang

kesulitan terhadap separuh harga si anak dan setengah mahar mukatab.

Dia menggugat seluruh mahar dan harta si anak.

Sementara ifu, majikan yang kesulitan mengakui setengah mahar

dan setengah harga si anak bagi majikan yang berada. Jadi, pengakuan

budak yang bemda terhadap budak yang kesulitan tentang setengah nilai

budak perempuannya, karena dia tidak menggugat dan tidak pula

membenarkannya.

Mereka menyelesaikan utang-piutangnya dengan mahar, karena

posisi kedua majikan ini sama dalam kasus mahar. Majikan yang miskin

memberi separuh harga anak pada majikan yang kaya berdasarkan
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pengakuan tersebut, dan majiLn png kaya bersumpah padanya atas

setengah harga anak yang digugat oleh majikan yang miskin.

Sementam ifu, bagian majikan yang kaya terhadap budak

peranpuan yang menjadi ummu walad tanpa ada sengketa antara

mereka, dan sisanln diperebutkan.

Apabila majikan yang kaya meninggal lebih dahulu,' maka

bagiannya merdeka dan vnlartya diberikan kepada ahli warisnya.

Apabila majikan grang miskin meninggal, maka sisa budak tersebut

merdeka.

Akan tetapi, jika majikan gnng kaya meninggal lebih dulu, maka

tidak ada bagian budak secuil pun yang merdeka. Kefika majikan yang.

kap merdeka, maka selnnrh bagan budak ini merdeka

Mengacu pada pendapat Abu Bakar, maka bagian setengah dan

sisa yang diperselisihkan diundi.

Pasal: Apabila kedua majikan ini menggauli si

mukatab secara bersama-sama, kemudian dia hamil dan
melahirkan anaknSTa

Dalam kasus ini, terdapat tiga ilustasi:

Pertama Bayi tersebut tidak mungkin berasal dari salah seorang

dari mereka, misalnya budak tersebut datang membawa bayi itu setelah

masa istibra dari kedua majikan ini atau setelah tempo empat bulan

sejak hubungan intim dengan kedua majikan ini, atau sebelum lerr,rat

enam bulan dari hubungan intim dengan dua majikan ini, maka anak

tersebut tidak punya kaitan dengan mereka. Anak tersebut berstatus

budak mereka. Hukum anak ini sarna dengan hukum ibunya: bisa

merdeka bila telah melunasi angsurin ldtabah.
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Apabila masing-masing rnajikan menggugat adan5ra istibm, maka

gugatan ini diterima, karena gugatan istibm terhadap budak perempuan

seperti li'an terhadap perernpan merdeka

Kdua Bayi ini jelas anak dari salah seoftmg dari mereka.

Hukumnya sama dengan hukunl mukabb yang terbukti melahirkan

anak dari hubungan intim dengan salah seoftmg dari dua tuan ini, yaifu

adanya kewajiban mernbayar mahar pada mukatab dan harga

setengahnya pada rekanalnya, meskipun ada perbedaan pendapat soal

ini.

Adapun mukatabyang tidak hamil setelah disetubuhi, maka iika

yang melakukan itu majikan yang pertama, dia wajib membayar mahar

pada si mukata\ dan jika yang melakukan majikan kedua, berarti dia

telah menggauli ummu waladmilil< omng lain.

Apabila akad kitabah tersebut masih berlaku, maka majikan

kedua ini juga wajib mernbayar mahar padanya.

Sebalikq;a, iika kitabah tersebut telah difasakh, mahar ini

diberikan pada majikan png menjadil<m mul<abbsebagai un)mu unlad,

majikan pertama. Artinya, majikan pertama wajib memberi setengah

harga si budak pada majikan kedua.

Berkenaan dengan harga bayi tersebut, terdapat dua riwayat.

Apabila mahar itu diberikan pada majikan pertama, mereka

menyelesaikan utang-piutang dengan acuan huk 5atg paling rendah.

Jika mahar ini diberikan pada mukatab, fl.rrka majikan kedua

menarik haknya dari majikan yang telah menghamili si mukatab.

lain halnya dengan Al Qadhi yang berpendapat dalam masalah

ini, "Hukum png berlaku pada majikan pertama sama seperti'hukum

jika dia sendiri yang melakukan hubungan intim dengan budak

mukatabnya, sebagaimana penjelasan dan paparan di depan."
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Adapun majikan kedua jika dia menggauli mukatab setelah dia

melahirkan anak hasil hubungan dengan majikan pertama, maka di sini

ada beberapa tinjauan

Jika dia menggaulin3n setelah ditetapkan bahwa mukatab ini

menjadi unmu mladba$ majikan pertama, maka majikan kedua wajib

membayar mahar mitsl.

Jika majikan kedua telah menfasakh akad kiafuh dari hakn5n,

karena ketidakmampuan si mukabb, naka mahar menjadi milik maiikan

pertama, karena budak ini berstafus sebagai unmu waladrrya.

Apabila majikan pertama belum menfasakh kitabah, maka

mahar diberikan pada majikan pertarna dan si mukatab, setengah-

setengah.

Apabila majikan kedua menggauli si mukatab setelah hilangnya

kitabah atas haknya dan sebelum diputuskan dia sebagai ummu walad

majikan pertama, maka separuh mahar yang menjadi kerr,rajibannya pun

gugur, karena separuh mul<atab ini budak, dan dia punya kauajiban

setengah padanya. Jika majikan pertama belum menfasakh kitabala

atau menjadi milik si majikan pertama jika dia telah menfasakh akad

kitabah.

Apabila majikan pertama dalam kondisi sulit, maka bagiannya

atas mukatab menjadi urnmu waladrrya. Dalam kondisi demikian,

mukatabberhak menerima dua mahar.

Sementara itu, hukum jil<a mukatab fidak mampu bayar atau

melunasi angsuran kitabah, telah disinggung di depan. Adapun jika bayi

ifu berasal dari hubungan intim dengan majikan kedua, maka hukumnya

seperti ketentuan yang berlaku pada hubungan intim dengan majikan

pertama. j
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Seperti halnya hukum jika dia menyetubuhi seorang diri, namun

tidak hamil.

Apabila majikan kedua ka5n, maka bagian rekanannya ditaksir

harganya saat dia tidak mampu bayar. Apabila keduanya menfasakh

al<ad kitabah. maka mereka mendrsir harganya untuk majikan pertama

dan dia menjadi ummu

Apabila majikan kedua berwasiat unfuk terus menjalankan

kitabah, maka kami menaksir harga bagian majikan pertama, seluruh

mulatab menjadi urnmu walad, dan separuhnln mul<atab. Majikan

pertama menarik setengah mahar dan setelah harga anak tersebut dari

majikan kedua, menumt salah satu dari dua riwagnt.

Majikan keiua menarik setengah mahar dari majikan pertama,

lalu kedua belah pihak menyelesaikan utang-piutangnya, jika mahar

masih tetap dibebankan pada mereka berdua.

Apabila majikan kedua dalam kondisi sulit, maka hukumnya

seperti kasus mukatab yang melahirkan anak dari hubungan dengan

tuan pertama, sementara dia dalam kondisi sulit.

Kedua masalah ini sama.

Ketiga, mungkin juga bayr tersebut berasal dari masing-masing

dari dua majikan ini.

Apabila ahli nasab atas kesaksian kedua belah pihak

menghubungkan nasab si anak pada salah seorang dari mereka. Majikan

yang dinisbatkan pada nasab anak tersebut berlaku hukum jika diketahui

bahwa bayi tersebut memang anaknya, tanpa banhran ahli nasab.

L99L. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila seorang majikan menjalin akad kitabah setengah
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budak, lalu dia melunasi angs,ran lnng telah ditetapkan
atau semisalnSTa pada majikannya

Dalam kasus tersebut, dia merdeka dengan kitabah,jika majikan

5rang menialin kitabah dengannp dalam kondisi sulit. Namun jika
majikanqn ka}n, maka mul<abb merdeka secara ufuh darinya. Jadi,
separuh harganp dibebankan pada majikan yang menjaln kitabahbagi
rekanannya.

Maksudnya, apabila seseomng mernpunyai setengah budak, dia
boletr menialin akad kitabahdengannya, dan alod ini sah, baik setengah
sisanya merdeka atau budak milik orang lain, baik rekanannya

menglzinkannya, nrtlupun tidak mengizinkan.

Hal ini zhahhpanryataanAl lhatqi, Abu Bakar, Al Hakam, dan
,6,ru 6511 I aila.

Pendapat ini diriwa5ratkan dari Al Hasan Al Bashri, Ar Hasan bin
Shalih, Malik, dan Al Anbari.

Namun, Ats-Tsauri dan Hammad memakruhkan praktek kitabah
ini tanpa seizin rekananngn

Ats-Tsauri berkata, 'Apabila praktek ini terjadi, aku menolaknya,
kecuali dilakukan s@ara funai, lalu dia menjamin setengah aset yang

dimiliki pada rekanannya."

Abu Hanifah mengatakan bahtm akad tersebut sah atas izin
rekanannya; dan tidak sah jika tanpa izinqa. Ini salah satu dari dua
pendapat Asy-$nfi'i.

Hanya saja, Abu Hanifah berkata, "lzin rekanan atas akad
kitabah yang telah berlangsr.rng berkonsekuensi terhadap izin
pembapmn angsumn ldtabahdari seluruh hasil usaha mukabb. Majikan
yang mengizinkan tdak boleh tnenarik secuail pun hasil usaha

mukatabnla."
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. Abu Yusuf dan Muharnrtad berpendapat, "Budakn5n secara

utuh menjadi mukatab."

Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pehdapatqn berkata,

"Apabila sisanya berstatus merdeka, maka akad kitabahnya sah. Namun

jika sisanya dimiliki pihak lain, ntka akad kitabahnya tidak sah, baik

rekanannya meng2inkan maupun .tidak mengizinkan, sebab akad

kitabah menunfut adanya kebebasan mukabb dari pengembalian hasil

usaha dan safar, sedangkan pemilikan terhadap separuh dirinya

menghalangi hal tersebut, dan melarangnya dari bagian sedekahnya,

agar tidak menjadi hasil usahanya. Majikan berhak atas setengahnya.

Selain ifu, jika mukatab melunasi angsuran kitabah, dia merdeka secara

penuh. Jadi, statemen ini berkonsekuensi pembayar.u-l sebagian akad

kitabahdan pemerdekaan dirinya secam penuh."

Menurut kani, kitabah dalam kasus ini merupakan akad timbal

balik atas sebagian budak. Hal ini sah seperti iual beli sebagian budak.

Alasan lain, budak itu milik si majikan yang sah diperiualbelikan atau

dihibahkan.

Jadi, kitabahnya sah, seperti halnya itlg majikan memiliki

seluruh dirinya. Selain itu, pemerdekaan budak ini bisa terlaksana.

Sekali lagi, akad kitabah setengah budak sah, seperti budak

sempuma, sebagaimana kitabah dengan budak yang separuhnya

merdeka, menurut Asytsyafi'i, atau diizinkan oleh rekanannla' menurut

Imam lainnya.

Pernyataan "Dia berkonsekuensi perjalanan, usaha, dan

mengambil sedekah" menurut kami, perlalanan bukanlah funtutan asli-

Eksistensi faktor penghalang dalam perjalanan tidak mencegah inti akad-

Sedangkan usaha dan mengambil sedekah tidak menghalangi

usaha si budak. Sementara mengambil sedekah dapat mencukupi

angsuran al<ad kitabah.
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Rekanan tidak berhak secuil prn atas sernua ini. Dia har,la
berhak menerima sernua ihr dengan bagian mulabb, narnun tidak ada

hak bagi relonan di dalamnl,a

Demikian pula dengan hasil usaha mul<atab, seperti kasus

seandainya mukabb meurarisi sesuafu ynng orkup unfuk memerdekakan

dirinp.

Adapun mengenai hasil usaha, jika pernilik separuh mukatab

menyetujuinSa lalu si mukatab bekeria pada hari gilirannya dan

mendapat sesuafu, maka majikan ini juga tidak boleh meminta bagian

darinya. Jika sang pemilik tidak menyetujuinya, lalu mut<atab bekerla
secara penuh dan mendapat sesuafu, maka hasilnp dibagi dua di antara

mereka sesuai bagian mulabb, dan sisanlp unfuk majikan, sebab

mukatab bekerja unfuk melepas stafusnya sebagai budak, sama seperti
jika dia bekerja sebelum menjalin akad ldbbah, maka hasil kerjanya

dibagi antam dua majikannya

Pemyataan mereka "dia mengosongkan stafus budak, sampai

mul<atab dapat membayar sebagian angsuran kitabah, lalu dia merdeka

s@ara penuh,' menurut kami statemen ini batal seandainya majikan
mehta'liq pemerdekaan bagiannya dengan pelunasan angsuran, karena

b'liq ni dapat memenuhi kompensasi atas manfaat kemaluan dan

memerdekakan budak secam penuh. Meskipun kami berpendapat

bahwa seorang mukabb hanya bisa merdeka setelah melunasi seluruh

angsuran kitabah, sebab seluruh kitabah dalam kasus ini ialah budak
yang diakadi kitabah oleh pernilik sebagian dirinya, dan tidak tersisa apa
pun darinya.

Oleh karena ifu, dia hanya bisa merdeka setelah menyerahkan

seluruh angswan kitabah.
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Alasan berikufuryra, selunrh din mukatab fidak merdeka oleh

pelunasan angsuftIn, melainkan yang merdeka adalah bagian si

mukatab, bukan pihak lain dan sisanya.

Apabita mukatab dalam kondisi sulit, maka dia tidak bisa

merdeka. Namun jika dia beradJ maka dia merdeka dengan proses

usaha, bukan dengan kitabah.

Hal ini tdak dilamng, seperti kasus seandainp rnajikan

memerdekakan sebagian budaknla, maka seluruhnlra merdeka. Apabila

seluruhnya dibolehkan dengan memerdekakan sebagiannp lalat proses

usaha, maka hal ifu juga boteh dipraktekkan dalam ahivitas 1Bng

berlangsung seperti pemerdekaan.

Dengan demikian, apabila majikan menjalin akad kibbah

bagiannya, maka kitabah tidak berlaku dan tidak meluas pada bagian

yang telah diikat dengan akad tersebut, karena kitabahmempakan akad

timbal-balik, jadi dia tidak berlaku seperti jual beli. Hambasahap tidai<

boleh mengeluarkan apa pun pada mukatabnya sebelum dia

memberikan nilai yang sama pada rekanan majikannya, baik rekanan

inti mengizinkan et<ad kitabah tersebut lrnupun tidak mengizinkan,

sebab dia hanya mengizinkan pada akad kitabah bagiannp. Ini

berkonsekuensi bagian dirinya masih ufuh, dan tidak berkonsekuensi

pada keterbukaan kiabah.

Ketentuan tersebut berlaku iil<a mukaAb mengambil seluruh hasil

usahanya. Jlio mukata6 menyalurkan seluruh hasil usahan3ra maka dia

tidak merdeka, karena kitabah in sah yang berkonsekuensi

pemerdekaan setelah kompensasinya terbayar lunas. Ini tdak akan

tercapai dengan memberikan aset yang bukan rrlilik mul<abb-

Jil<a mukafa6 mernberikan seluruh angsuretnnln pada kedua

majikannlp, maka dia merdeka secara penuh, karena separuhnya telah
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merdeka dengan pembapran angsutan. K€fika dia merdeka, stafus ini

merambah seluruh dirin5n.

Apabila majikan yang menjalin kitabh dengan hambasahaya ini

berada -karena kemerdekaan mukatab disebabkan olehnya- maka dia

wajib mengeluarkan harganya, seperti halnya seandainya majikan

langsung memerdekakannya, atau dia menta'liq kemerdekaan bagiannya

atas sifat tertenfu, lalu mukata6 merdeka karena ta'liq ifu, dan rekanan

menarik separuh harganya dat', mukatab, seperh kasus majikan yang

memerdekakan budaknya secara langsung.

Adapun jika budak mempun5ni sesuatu yang cukup untuk

membayar angsuran pada mukafa6, misalnya majikan menyetujui hal

itu, lalu dia bekerja saat giliran si majikan, atau menerima sedekah dari

bagian rigab, atau dari bagian lainnya, maka si majikan tidak berhak

atasnya.

Mukala6 harus membayar seluruh angsuran dalam kitabahnya,

karena dia berhak atas sernua itu dengan mengacu pada ketentuan yang

ada dalam kitabah. Jadi, mirip dengan separuh bagian yang lain setelah

memberikannya pada rekanan.

Apabila sepertiga hambasahaya merdeka, sepertiga mukatab,

dan sepertiga sisanya budak, lalu dia mewarisi dari bagiannya yang

merdeka dan membayar angsuran pada mukatab dari bagian riqab,

maka dia boleh menyerahkan seluruh penghasilan ifu pada mukatabnya,

sebab dengan bagiannya yang budak dia tidak berhak atas apa pun,

pemiliknya tidak berhak apa pun darinya.

Apabila dia membayar seluruh angsuran kitabahnya, maka dia

merdeka. Jika majikan yang menjalin akad kitabah dengannya dalam

kondisi sulit, maka kemerdekaan ini tidak berlaku, dan tidak merambah

pada bagiannya, seperti halnya kefilih dia menghadapi pemerdekaan.
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L-ain halnya menurut riwapt lnng menerangkan tentang istis'a

(perambahan hak), karena hak mukata6 bisa merambah pada bagian

majikan yang menjaln kitabah- BahlGn jika dia berada, akad ini berlaku

pada separuhnya yang lain.

I

Pasal: Apabila seorang hambasahaya seluruh dirinya

dimiliki oleh seseorang dia menialin akad kitabah

dengan separuhnya, maka praktek ini dibolehkan

Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Bakar. Alasannya, kitabah

termasuk akad timbal-balik, maka boleh saja menjaln kitabah pada

separuh budak, seperti lapknla iual beli.

Apabila mukatab menrbagnr seluruh angsuran kitabah, maka

seluruh dirinya merdeka, sebab jika pemerdekaan menjalar pada

kepemilikan pihak lain, maka merambah pada miliknya sendiri tentu

lebih utama. Dia wajib membayar dua kali lipat angsuran kitabah pada

majikannya, karena setengah hasil kerjanya menjadi hak majikannya

dengan status budak yang ada pada dirinya dan seperuh sisanya untuk

membayar angsuran kibbah, kecuali majikan rela mengalokasikan

seluruh penghasilan si budak unfuk mernbalnr angsuran kibbah.

Praktek ini sah.

Apabila harta mul<afa6 arkup untuk melunasi seluruhya, maka

separuh dirinSn merdeka dengan kiabah dan separuh sisanya dengan

proses usaha.

Pasal: Apabila hambasahaya dimiliki oleh dua orang

fua, lalu mereka menialin akad kitabah dengannya secara

bersamaan.
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Dalam kasr:s tersebut, praktek ini dibolehkan, baik kompensasi

5nng diterirnaryn sama nraupun berbeda, baik bagian mereka sama

maupun berbeda, baik dalam satu akad maupun dalam dua akad.

Pemyataan tersebut dikernukakan oleh Abu Hanifah.

Asy-Syafi'i menyatakan, "Tidak boleh ada ketimpangan harga

dalam kepemilikan yang sama. Persamaan harta dapat menghalangi

ketimpangan dalam kepenrilikan, karena hal ini dapat mengakibatkan

pemanfaatan salah satu pihak terhadap aset pihak lain. Disamping itu,

apabila mukatab memberikan jumlah yang lebih besar dari aset yang

dimiliknya pada salah satu majikannya, kernudian dia tidak mampu

bayar, maka pihak yang lain bisa menarik kelebihan ifu."

Menurut kami, masing-masing majikan menjatin akad timbal

balik sesuai bagiannya

Jadi, boleh saja terjadi perbedaan nilai tukar, seperi layak terjadi

dalam jual beli. Pernyataan yang mereka kemukakan tidak bisa terjadi,

sebab pemanfaatan salah seorang dari dua majikan terhadap harta pihak

lain hanya terjadi kefika mukatab tidak mampu bayar, dan ini tidak

masuk dalam konsekuensi akad.

Kondisi tersebut terjadi saat hilangnya akad. Jadi, itu tidak

masalah.

Alasan lain, mukabb membaSrarkan angsuran pudu kedua

majikannya dalam jumlah lnng sama

Apabila budak mukabb meraup banSnk keunfungan, maka hasil

usahanya dibagi di antara dua majikannya, menurut kadar kepemilikan

mereka.

Salah seoftmg dari mereka tidak boleh memanfaatkan kecuali

sebanding dengan miliknya. Setehtl akad kibbah berakhir, urusannya

kembali pada hukum budak, seolah dia belum hilang.

i
J

1
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Apabila dikatakan, "Kesamaan dalarn kepernilikan menunfut

kesamaan dalam pembayamn angsuran pada kedua majikannya.

Mukatab wajib melunasi kitabah seorang dari mereka sebelum yang lain,

hingga bagiannya merdeka dan menjalar pada bagran temannya, dan

pihak Snng lain menarik setengah Larganya.r'

Menurut pembalamn angsuan kibbah pada dua majikan

ini bisa dilakukan serentak, lalu dia merdeka darinSn; bisa juga salah

seorang dari mereka menjalin ldbbah dengan nilai 100 dalam dua kali

cicilan, jadi 50 per angsumn. Sementara majikan lain menjalin AtuOut

dengannSn senilai 200 dalam dua kali cicilan; angsuran pertama 50 dan

angsuran kedua 150. Waktu pembapran angsuan tersebut sama.

Jadi, mul<afab harus memenuhi kamjibanryn pada masing-

masing majikan.

Hanln saja, para sahabat kami berkata, "Pemerdekaan tidak

menjalar pada bagian majikan yang lain, selama dia masih berstafus

mukatab."

Menurut pendapat rni, mukabb fidak bisa mengosongkan status

yang telah mereka kernukakan -meskipun dia rulmpu
mengosongkannya- bahwa tidak ada faktor lrang mencegah keabsahan

kitabah, karena dia tidak merusak tujuan ldbbh, yaitu teriadinSn

pernerdekaan; dan memungkinkan terjadinga penjalaran pemerdekaan

tutrpa efek negatif. Misalnln, majikan menjalin ldbfuh sebesar dua kali

lipat harga budak.

Apabila majikan memerdekakan mul<aAb ini, maka dia berutang

separuh harga si budak pada rekanannya, menyerahkan sisa harta Snng

ada dan berhak atas waris w,ala si budak. Hal ini tidak berdampak

negatif.

Andaikan akad kitabah seperti ini memungkinkan timbulnya

kenrgian, tetapi budak rela saat akad dengan angsuan png lebih kecil
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dari nilai akad 1lang dijarin dengan rekanannSn, maka kerugian yang
ditimbulkan oleh pemyakit tidak diperhitungkan sebagai efek negatif,
seperti huhyu seandainya majikan langsung memerdekakan mukatab
atau membebaskan dia dari angsutan ktabah majikan
memerdekakann5ra, kemerdekaannSn berlaku, dan mengganti
tanggungan majikannya; maka pmktek seperti ini diborehkan. Bahkan,
si budak mukatablebih berhak menerima transaksi ini.

Pertama: Kedua majikan tidak diborehkan menenfukan angsuran
yang berbeda, dan ada keterpautan bebempa angsuran sebelum
angsumn rnajikan lainnp yang nilainSn jauh lebih besar, dalam salah
safu dari dua pendapat di atas, sebab mut<a*,bh*!. boreh membayar
angsuran pada kedua majikann3a secarl sama.

Dia tidak boleh mendahurukan pembalnmn sarah mtu majikan
dari yang lain, juga perbedaan batas angsurem. Kadar aset yang
dibayarkan terhadap mereka berdua mengosongkan ketenfuan tersebut.

Kdua' Perbedaan ini diborehkan karena muratab bisa
menyqlerakan angsumn majikan 3nng kedua seberum wakfunya, dan
memberi majikan yang angsumnnlp kecil dengan jumlah yang lebih
besar dari semestinya; juga mernungkinkan salah seorang majikannya
mengizinkan mukatab unfuk memberikan angsurannya pada majikan
yang lain atqu dengan nilai angsuran yang lebih besar darinya; bisa juga
dia menunggu sampai tiba wakfu pembayamn angsurannya, atau
majikan yang punya hak rebih besar mererakan kerebihannya diambil
oleh pihak lain. Ketika mukabb memungkinkan melanjutkan akad
sampai fujuannya, kami udak membatarkanryra dengan kemungkinan
tidak adanya pengosongan akad.

Pasal Mur<atab fidak lboleh membayar angsuran
kepada salah safu majikan dengan nirai yang rebih besar dari

@I - Al Mughni



.rngsur.rn maiikan yang lain, serta fidak boleh mendahulukan

salah satunya

Pendapat ini dikemukakan oleh Al Qadhi. .

Ini pendapat madzhab Abu Hanifah dan AqrSyafi'i.

Aku tidak menemukan perbedaan pendapat di sini, karena

mereka berdua sama dalam hal ini.

dUn t**d fu, majikan mendapat hak 1nng sama dari hasil

kerp si mul<abb.

Hak mereka bertalian dengan aset Snng bemda di bawah

wetdrenangnlp dengan satu ikatan, rnaka dia udak boleh

mengistimalakan salah safu majikannla dengan sesuatu dan

mengabaikan yang lain.

Selain ifu, mungkin saja mul<atab tidak mampu bayar, lalu

kenrbali pada stafus hambasahap, sedangkan kedua majikannya punya

hak 1nng sama atas hasilkerjanya.

Akibafurlp, salah safu rnajikan menarik kelebihan yEng telah

diberikan pada majikan Fng lain setelah dimanfaatkan dalam rentang

waktu tertenfu.

Apabila salah satu majikan menerima sesuafu, sernentam yang

lain Udak, rnaka penerimaan ini tidak sah, dan majikan ygng lain berhak

menganrbil bagiannya, jika dia tidak mengizinkan penerimaan itu.

Apabila dia mengizinkan praktek ini, maka terdapat dua

pendapat, sebagaimana dikernukakan oleh Abu Bakar.

Pertama, praktek ini sah, karena findakan mukaAb ini telah

menghalangi haknya, maka dia dibolehkan atas izinnya. Seperti halnya

izin penerima gadai pada penggadai unfuk menggunakan barang yang

digadai; atau seperti izin penjual pada pembeli unfuk menerima barang
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idagangan sebelum menyeratfian alat tr.rkamya; atau izin kedua majikan

pada mukatab unfuk berderrrn.

Sedndainp dua majikan ini memberi izin pada mukabb unfuk

menyedekahkan sesuafu, maka si penerima sedekah sah meneriman5/a.

Demikian pula dalam kasus ini.

Kdua, praktek tersebut tdak dibolehkan. Ini pendapat Abu

Bakar, madzhab Abu- Hanifah, salah satu pendapat Asy-S5nfi'i, dan

pendapat Al Muzani adalah, aset 37ang berada di bawah

we\ryenang mukaAb menjadi miliknya, karena itu izin pihak lain fidak

akan dihimukan. Hak majikan si mul<atab sebenamya ada pada

tanggungannya.

Pendapat pertarna lebth slnhih, karena hak tersebut milik

mereka dan tidak boleh diselewengkan pada yang lain. Ketika'mereka

telah sepakat atas sesuafu rnaka tidak ada cara lain unfuk melamng.

Pemyataan "dia milik mutabf merupakan ta'liq atas-alasan

yang konbadiksi dengan konsekuensinSa. Keberadaan dset bagi

mukabb berkonsekuensi terhadap bolehnlp pengelolaannya, menurut

keinginannla.

lamngan tersebut tdak lain karsra berkaitan dengan hak

majikannya, dan kefika dia mmgizinkan rnaka hilanglah faktor

penghalang tersebut.

Jadi, penyerahan ini sah karena ada faktor lnng menunfutnya

dan tidak ada faldor penghambat. Akad ini kemudian batal, karena

beberapa masalah Spng telah kami singgung di depan.

Merujuk pada pendapat ini, apabila mukabb menyemhkan

angsumn kitabah pada salah s@mng rnajikannSa atas izin rekanan,

maka bagian mukatabq;a merdek+ karena dia telah memenuhi haknya.

Pemerdekaan ini msrutar pada sisanSn, dan dia dikenai harga bagian
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rekanann5a, karena kemerdekaan ini akibat tindakanrqn. Ini pendapat

Al Kharqi. ArtiryE, majikan ini menjamin separuh harga mukatab s@ar;I

funai unfuk melunasi sisa angsuran png menjadi hak rekanan dalam

al<ad kitabah.

Sebagai konsekuensinya, &luruh vak majadi haknya, begitu

juga harta yang belum diserahkan senilai hak 5nng diterima rekanannya,

dan sisa harga antam budak dan rnajikan 5nng mernerdekakannya,

sebab sebagian dirinya merdeka dengan kiabah, dan sebagian lagi

dengan proses usaha. Bagran gnng dimerdekakan dengan kitabah

menjadi milik si hambasahaya, sedangkan bagian yang dimerdekakan

dengan proses usaha diberikan pada majikannya.

Sernentara ifu, menunrt pendapat yang kami pilih, seluruh sisa

aset tersebut menjadi milik hambasahaya, karena hasil usaha menjadi

miliknya. Kepernilikan m ukata b tidak hilang darinya sebab kemerdekaan

tersebut, seperti halnya jika dia merdeka dengan cam melunasi angsuran

Idbbah.

Abu Bakar dan Al Qadhi berkata, nKernerdekaan' ini tidak

merambah seketika, dia menyebar k€fil(a mukabbndak mampu bayar."

Mengacu pada pendapat mereka, maka si budak tetap dalam

ikatan kitabah. Jika dia membayar angsumn pada majikan yang lain,

maka dia merdeka dan wala menjadi milik mereka. Aset hasil usaha

png berada di bawah warrenangnya juga menjadi miliknya.

Apabila budak ini meninggal dunia, maka setengah dirinya

merdeka sedangkan setengahnya lagi budak, sehingga bagi majikan

lnng tidak memerdekakan bagiannya boleh mengambil harga

peninggalan si budak sebesar aset yang diambil oleh rekanannya dari

harla kibbah. Dia berhak atas separuh aset yang'masih tersisa, dan

sisanln unfuk ahli waris hambasaha5n.
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Jika dia tidak mempunyai ahli waris dari jalur nasab, maka harta
peninggalannya diberikan kepada majikan yang memba5nrkan angsuran

kitabahnya sebagai waris wala. Apabila kita berpendapat bahwa
penerimaan ifu tidak sah, maka si penerima tidak boleh mengambil aset

yang ada antara dirinya dengan rekanannya, dan bagiannya atas

mukatab tidak boleh dimerdekakan, karena dia belum memenuhi

kompensasinya. Selain ifu, bagi yrang tidak menerima boleh menuntut

bagian si penerima atas aset yang diterimanya, sama seperti kasus

seandainya majikan menerimanya tanpa seizinnya.

Apabila pihak yang tidak menerima tidak menarik bagiannya

hingga mukatab menyerahkan kitabahnya kepadanya, maka praktek ini
sah dan budak dimerdekakan oleh mereka

Apabila hambasahaya meninggal sebelum memenuhi hak

majikan yang lain, maka dia meninggal sebagai budak; dan majikan yang

belum menerima haknya mengambilanya hasil usaha si budak sesuai

jumlah yang diambil oleh , dan sisa asetnya dibagi antara

mereka.

Ahmad menyatakan dalam riwayat Ibnu Mansur tentang budak

yang dimiliki oleh dua omng majikan ynng telah menjalin aJ<ad kitabah

dengannya, lalu dia melunasi angsuran kitabah pada salah satunya,

kernudian meninggal dunia selama dalam proses membayar angsuran

pada majikan yang lain. Pertanyaannya, siapakah ahli warisnya?

Ahmad menanggapi, "setiap kali seorang budak berusaha untuk

melunasi kitabahnya, sedangkan dia menjadi milik dua orang fua, maka

majikan ini menarik bagiannya dari majikan yang lain sebesar aset yang

diambil darinya, dan harta warisannya menjadi milik mereka berdua."

Ibnu Manshur berkata, "lshaq bin Rahawaih mengemukakan

pendapat yang sama." l
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PasaL Apabila mukabb kedua majikan ini fidak mampu balnr,

rnaka dia boleh menfasakh akad dan melaniutkannya. Apabila mereka

menfasaLh akad atau melanjutkan kitabah, maka kesepakatan tersebut

dibolehkan. Apabila salah seorang majikan menfasakh sedangkan yang

lain meneruskan kitabah, maka Cibolehkan, dan seParuhnln menjadi

budak dan separuhnfn lagi mukaAb.

Al Qadhi meqntakan, "Dalam selunrh kasus ini, akad

kitabahnya fasakh." Ini pendapat rnadzhab Aqr$afi'i. Alasannya, jika

kibbah tetap pada separuh dirinya, rnaka kepernilikan y'ang telah

dirusak oleh kiabhkembali dalam keadaan kurang.

Menurut kami, dia kiabahpada kepernililon salah seorang dari

mereka. Ktabah ini tdak difasakh sebab fasakh pihak lpng lain, seperti

halnSra dia menjalin kibbh sendiri. Selain itrt, ldbbah dalam kasus ini

mempakan dua akad fiang terpisah, dan salah safuq;a tdak bisa

difasakh karena fasakhnya akad yang lain, seperti hulnf jual beli-

Kehuangan yang terjadi tidak manghalangt keberlangsungan akad ini.

Pmktek ini mencapai fujuan atas jaminan pemberdalraan rekanan

terhadap bagiann5ra. Dia tidak dilarang, seperti pemerdekaan oleh

relonan.

Di antam dalil kami menyebutkan keabsahan alrcrd kitabah salah

seorang majikan terhadap bagianryTa. Jadi, sejak sernula akad ini fidak

dilarang. Pernbatalan png berlaku terus justu lebih utama. Disamping,

efeft negatif dalam kasus ini bisa timbul dari ikatan akad dan fasakh

akad. Dia Udak bisa hilang dengan fasakh pihak 5nng lain. Menfasakh

kibbah menimbulkan banyak kerugian ba$ mukatab dan majikannya.

Menghindari kerugian dari rekanan yang membatalkan akad tidak lebih

utama dari menghindari kenrgian dari pihak yang menfasakh.

Bahkan, menghindari bahaya dari pihak 5rang menfasal'h akad

iusbu lebih utama, karena tiga alasan berikut:
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Pertama, kerugian pihak yang menfasakh kitabah menjadi

jaminan atas tetap berlakunya akad rekannya dalam kepemilikan dirinya.

Kerugian rekanan menghilangkan akadnya dan rusaknya pengelolaan

atas kepemilikannya.

Kedua, kemgian pihak yang menfasakh tidak diperhitungkan

oleh syara dalam sebuah kasus. Hukum 5nng mereka kemukakan tidak

punya landasan dalil, dan fidak diketahui adanya kasus sempa.

Jadi, dia seperti maslahah mursalah, yang rjma telah

meninggalkannln. Kerugian dengan merusak akad

diperhitungkan dalam seluruh akad, seperti jual beli, hibah, dan gadai.

Jadi, dia lebih utama.

Ketiga, kemgian fasakh merambah pada mukatab. Jadi, dia

kenrgian dua orang, sedangkan kemgian pihak yang menfasakh tidak

merembet. Seandain5n kedua baha3n ini diperkirakan sama, tenfu wajib

menetapkan hukum sebagaimana mestinln; tidak boleh memufuskan

fasakh tanda dalil 1nng mjih tidak dibolehkan.

Lggz- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'Apabila seorang mukatab merdeka, maka harta yang ada di

wewenangnya dikembangkan sampai safu tahun kedepan,

kemudian dia menzakatin3p jika telah mencapai nisab."

Maksudnya, mukatab tidak dikenai zakat. Sepengetahuan kami,

tidak ada perbedaan soal ini. Jika telah merdeka, maka dia. menjadi

wajib zakat. Haul zal<at dihitung dari hari kemerdekaannya. Begitu telah

genap setahun, dia wajib mengeluarkan zakat, jika telah mencapai nisab.

Jika belum mencapai nisab, maka dia tidak dikenai ka,rrajiban apa pun.

Jadi, status mukatab t.p{ orang kafir yang masuk Islam dan

mempunyai harta yang wajib dizakati, serta telah mencapai nisab. Dia

@I - Al Mughni



mengernbangkan hartanya safu tahwr dari mulai rrnsuk Islam, sebab

dengan bqitu dia telah menjadi wajib zakat. Begrtu halnln budak, jika

dia punya harta yang diberi oleh rnajikannya.

1993. Masalah: e# ef Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila mukatab belum membayar.rngsuran kibbah hingga
tiba angsuran berikutnya, maka majikan boleh menvonisnln
tidak mampu bayar dan dia fidak menjadi budak mulatab."

Maksudnya, ldtabah mempakan akad tetap ynng rnajikan tidak

berhak menfasakhnSn sebelum mukaab tidak rnarnpu balnr. Ulama,

sepengetahuan kami, sepakat soal ini. Majikan juga tidak berhak

menagih angsuftm kitabah sebelum jafuh ternpo, mengingat akad ini

ditetapkan secara kredit. Begifu iafuh tempo, majikan berhak

menagihn5n sesuai jumlah angsuran yang hanrs dibapr, karena dia

utang Snng telah jafuh ternpo, lrang mirip dengan utang pada pihak lain.

Tuan sebaiknya bersikap sabar dan mengakhirkan \ raktu

penagihan, bal< muka&6 mampu membalnmya tepat waktu maupun

tidak mampu, sebab cicilan tersebut merupakan hak majikan, dia boleh

memberikan toleransi hingga akhir tempo, sarna seperti piutang pada

pihak lain.

Apabila majikan bersikap sabar terhadap mukatab, si budak

tidak berhak mernbatalkan akad ktabah ini. Ulama sepakat soal ini.

Ibnu Al Mundzir men5ntakan, "setiap ulama Snng kami pemah

berguru padanya sepakat bahwa ketika telah jafuh tempo safu angsumn,

dua angsuran, atau beberapa angsuan mukabb, maka majikan

menghentikan tagihan dan meninggalkannya sama sekali, bahwa kikbah

tersebut tidak fasakh selama kedua belah pihak tetap dalam akad

pertama.n
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Apabila majikan menangguhkan tagihan angsuran, kemudian

tempat 5nng ditenfukan tiba, maka dia berhak melakukan penarikan

angsumn, karena utang yang jafuh tanpo tidak bisa ditangguhkan

dengan pengunduran pembayamn, seperti halnya qardh.

Jika telah jatuh tempo dua angsuran, lalu mukatab tidak mampu

membayam5n, maka majikan diberi pilihan unfuk menfasakh kitabahnya

dan mengembalikannya sebagai budak. Majikan boleh mengambil

pilihan ini tanpa dihadiri hakim, sultan, dan tidak wajib diminta untuk

mengurungkan pufusan. Hal ini p€rnah dipmktekkan oleh Ibnu Umar.

Ini pendapat Syuraih, An-Nakha'i, Abu Hanifah, dan AsySyafi'i.

hnu Abu laila berkata, "Kefidakmampuan membayar bayaran

mukatabhanla bisa diputuskan oleh hakim."

Keterangan tersebut diriwayatkan dari Malik.

Al Hasan menyatakan, "kefika budak tidak mampu bayar, dia

diberi kesempatan sampai dtra tahun pasca ketidakmampuan

bayaranngn."

Al Auza'i berpendapat, "Dua bulan dan semisalnln."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: keterangan yang

diriwa5ntkan oleh Sa'id berikut sanadnya dari lbnu Umar, bahwa dia

pemah menjalin akad kibbahbudaknp sebesar seribu dinar. Budak ini

telah membayar sembitan mtr.rs dinar, namun tidak mampu membayar

sisanya, serafus dinar. Ibnu Umar lalu mengembalikan stafusnya menjadi

6164.113

Masih bersumber dan sanad lbnu Umar, dari Athiyah Al Aufi,

dari Ibnu Umar, bahwa dia menjalin al<ad kitabah budaknya dengan

harga 20 ribu. Budak ini telah mernbalnr 10 ribu, kemudian dia

rr3 gi*u*1ini telah dipaparkan (no. 1978Ztral. 15).
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menemui lbnu Umar dan berkata, "Sgngguh, aku telah berkelana ke

Imk dan Hrjaz.

Kernbalikanlah aku sebagai budak."

hnu Umar lalu mengernbalfun statusnla sebagai budak-114

Diriwaptkan dari lbnu Umar, bahwa dia'menjalin al<ad kitabh

dengan budaknya dengan kompensasi sebesar 30 ribu. Budak tersebut

berkata kepadan5n, "Aku tidak mampu." hnu umar berkata, 'Hapuslah

akad kitabahmu." "silakan majikan hapus," jawabn5n.us

Sa'id meriwayatkan hadits berikut sarndryn dari Amr bin

Sgraib, dari bapaknyn, dari kakeknya, bahwa Rasulullah S
menyampaikan hhutbah. Beliau bersabda,

tO

;:;* \\ 6$G *'rl ';l{ o. .. #J-c t^r1

o. , t'.

**

iv*
6rtf
,

"Budak manapun gnng mmgadalan akad kitabah senilai sqafus

uqiph, lalu dia memba5nr cicilann5a bpi tidak manpu membagar

sepuluh uqiWh 5nng t*sia, maka dia tebp bersbttts brduk.'115

Dalam kasus ini, mukata6 telah menjalin akad namun dia tidak

mampu melunasi angsuran kitabah- Jadi, majikan yang berhak atasnya

boleh menfasakh akad tersebut. Ini sama dengan akad pesanan (salam),

114 Saraolha &ts iru dhalf.
Mengenai Athiph AlAuft, Ibnu Hajar dalrrm At'Taqribmenyatakan, "Dia iuiw,

namun banyak melakukan kesalahan dalam periwayatan. Dia cenderung syi'ah dan

mrlallis."
115 p;""6u1Ln oleh Al Baihaqi dalam ,As^Sumn (lL/34lldan AMurrazzaq

dnlam Al Mushannaf (8/407/157231.
116 3i* 16p1ini tercantum dalam (hal. 32/no.1040).
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ketika pihak 5rang dipesan berhalangan menyediakan bamng yang

dipesan.

Ini termasuk menfasakh akad png disepakafr, mukalab tidak

memerlukan hakim, seperti menfasakh budak yang dimerdekakan dari

perbudakan

Apabila ditanyakan, uBukankah kitabahtetap dari pihak majikan,

dan tidak tetap dari pihak budak?" Tanggapannya, "Kitabah tetap dari

dua belah pihak.'

Namun budak tidak punSa hak untuk menfasakhnya sama sekali.

Budak terkena fasakh htabah bila dirinya tidak sanggup membayar

angsdran kitabah dan tidak bisa bekerja. Ketenfuan ini berlaku karena .

dua alasan berikut ini:

Perbma, kitabah memuat pemerdekaan bers5nmt. Siapa 5ang

menta'liq pemerdekaan budaknya dengan syarat tertenfu, maka dia

tidak berhak mernbatalkannya; dan penetapan kemerdekaan ditetapkan

dengan qTamt ifu, namun si budak tidak wajib mernenuhi sifat tersebut

dan tidak boleh dipaksa untuk itu.

Kdua, kitabah merupakan bagian budak, bukan majikannya.

Akad tersebut tetap bagi orang yang bersedia menanggung bagian pihak

lain. Pemilik bagian diberi pilihan untuk ifu, seperti orang yang

menjamin pihak lain dengan sesuafu, atau menanggullgnya, atau

menggadaikannya.

Pasal: Apabila satu angsuftm telah jafuh ternpo, namun

mukatab tidak mampu membayamSa, maka menurut zhahir pernyataan

Al Kharqi, rnajikann5n tidak boleh fasakh akad kitabah ini, sebelum jatuh

tempo angsuan berikutnya dan rybelum dia mernbayamya. Ini salah

safu dari dtn riwayat Ahmad.
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Al Qadhi berkata, 'lni merupakan zhahir perrSntaan para

sahabat kami."

Pendapat tersebut diriwa5ntkan dari Ali Q,.

Pendapat ini dikernukakan oleh Al Hakarn, Ibnu Abu [-aila, Abu

Yusuf, dan Al Hasan bin Shalih. 
t

hnu Abu Musa berkata: Diriwayatkan dari Ahmad bahrpa

mukatab ini kernbali menjadi budak, sampai dia berkata, "Aku fidak

mampu."

Pendapat lain dari Abu Musa menyebutkan, 'Apabila mul<abb

mernbayar sebagian besar harta kibbh, rnalo dia fidak dikernbalikan

pada stafus budak dan mencermati sisanya."

Riv.rayat kedua menyebutkan, 'Apabila mul<abb tidak mampu

membayar safu angsuran, maka maiikannfn boleh mernfasakh akad

kitabah.' Ini pendapat Al Harits Al Akli, Abu Hanifah, dan Aqr$nf i-

Alasannya, majikan bisa dibilang tidak menerima biaya kitabh sesgai

ketentuan yang telah ditetapkan dalam akad tersebtrt dan menyemhkan

angsumn tepat pada waktunya. K€fika mul<aab tidak membayarkan

angsuran itu pada majikanry;a, maka majikan tdak uraiib

memerdekakannya, berdasarkan alasan yang telah kami singgr-rng pada

pasal sebelumnya. Selain itu, mukatab fidak rnampu membalpr

angsuran tepat waktu, karena itu dia boleh menfasakh kiabah, seperti

angsuran terakhir.

Dalil kami dalam 'masalah ini adalah: keterangan

diriwayatkan dari Ali {&, bahwa beliau berkata, "Mukabb

dikernbalikan dalam status budak sampai dia tidak bisa membayar dm

angsuran !"rfun 1-1uru1. "1l7

117 p;""6u9-, oleh lbnu Hazrn dalam Al Muhalla(LO/2921.

yang

tdak
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Selain itu di antam dua angsumn terdapat kesempatan unfuk

membayar angsutan pertama. Ketidakmampuan belum terbukti benar

sampai terler,r,at kesempatan tersebut dengan jafuh ternponya' angsuran

kedua.

PasaL Apabila telah jatuh tempo pembalnran
angsnran, dan harta mul<atab ada di hadapannSra, maka dia
ditagih untuk membayiam3ra

ndak boleh menfasakh kibbah sebelum menagih mukatab.

seperti halnya lamngan menfasakh jual beli dan pesanan hanya karena
kamjiban membayar sebelum ditagih.

Apabila mul<abb ditagih lalu menlawab bahwa tnngrya tidak
ada di tempat, ada di wilarh tertentu di suatu negd, atau berada dekat
darinya dalam perjalanan }nng tidak mernbotehkan qasharshalat, yang

bisa diambil dalam waktu singkat, maka rnajikan tidak boleh menfasakh

al<ad kitabah. Majikan memberi kesempatan sekadar wakfu yang cukup
unfuk mengambil uang tersebut jika mul<abb minta penundaan, sebab

hal ini perkara png sederhana dan tidak memgikan rnajikan.

Apabila mul<atab mempunSni alat tukar yang tidak sejenis

dengan alat tukar kitabah, lalu dia meminta uraktu pada majikannya
untuk menjualn5n dengan alat fukar yrang sejenis alat btkar kitabah,

maka dia diberi kesempatan unfuk itu. Jika hartanya berada jauh lebih

dari jarak yang membolehkan qashar,'maka majikan fidak wajib
menundanya. Ini pendapat Asyslnfi'i.

Abu Hanifah mengatakan bahwa jil<a mukatab mempunyai harta
di tempat atau tidak berada di tempat png diharapkan bisa didatangkan

*n.H#,:ffi ,IilH. :l*,:":hlr:'* ,';r' -::1
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jelaskan di depan. Bilangan Snng melebihi "tiga" bemda dalam batasan

banyak. Batasan ini sangat tipis.

Adapun jika mut<aAb mampu membaSnr angsumn dan

menemukan alat tgkar yang digunakan unfuk ifu, lalu dia berhalangan

membayamya, serta berkata, "Afu fidak mampu," rnaka $Bfir Abu

Ja'far dan sejumlah.sahabat Mutaakhir kami menptakan, 'Majikan

berhak menfasakh akad kitabah." Ini merupakan zhahir pemyataan Al

Kharqr, sesuai pemyataan "ketika telah jafuh tempo angsuran lalu

mukatab tidak membayamya hingga jatuh tempo angsuran berikutnya,

majikan mernbuatrya tidak mampu bayar jika mau".

Jadi, bolehnya menfasakh ldbbah dita'liq dengan tidak adanya

pembayaran angsuran. Ini pendapat ma&hab.Asy-Syafi'i-

Abu Bakar bin Ja'far berkata, "Majikan tdak boleh melakukan

fasakh kitabah dan memaksa mukaab unfuk menyerahkan

kompensasi." Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik, dan

Al Auza'i. Kami telah mengulas statemen ini di depan. Adapun jika

mul<atab marnpu membayar seluruh angstrmn, maka terdapat riwayat

yang lain, bahwa dia menjadi merdeka yang berhak atas aset yang

diserahkan. Keterangan ini sudah kami singgung tadi.

Pasal: Apabila angsuran kitabahtelah jatuh ternpo, sedangkan

mukatabtidak berada di tempat tanpa izin majikannya, maka dia berhak

menfasakh akad tersebut. Jika mukatab melakukan perjalanan atas izin

majikannya, maka dia tidalt berhak menfasakh kitabh, karena telah

mengizinkan perjalanan yang menghambat mukatab unfuk membalnr

angsuran. Akan tetapi, majikan melaporkan perkara ini kepada hakim

dan menetapkan di hadapannya bahwa angsumn kitabahnya telah iatuh

tempo. Hakim lalu menulis sumt pada mul<atabyang memberitahukan

bahwa angsuan kitabahnya telah jatuh tempo.
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Apabila mukatab tidak mampu membayiar angsuran tersebut,

maka dia menyampaikan hal tersebut leurat sumt pada hakim yang

mengirim sumt agar majikan menfasakh akad kitabahnya. Sebaliknya,

jika mukatab mampu membayar angsuran kitabah, maka hakim

memerintahkan dia unfuk berangkat ke negeri tempat majikannya

berada, guna membayar angsumn kitabah atau mer,,r,nkilkannya pada

pihak lain.

Apabila mukatab melakukannla pada kesernpatan pertama saat

kafilah bemngkat, malo di sini berlaku beberapa ketentuan. Jika

mukatab tidak mungkin keluar kecuali bersama kafilah ini, maka dia

Udak boleh menfasakh.

Jil<a mukabb mengakhirkan keberangkatannga dari kondisi yang

memungkinkan dan sudah leunt masa 5nng cukup unfuk melakukan

perjalanan, rnaka majikan boleh memilih fasakh kitabah.

Apabila majikan meurakilkan seseomng unfuk menarik angsuran

ke negeri si mukabb, makad ia wajib memberikan uang ifu kepada si

wakil. Jil<a mukalab fidak mau menyemhkannln, maka majikan boleh

memilih untuk menasakh akad kitabah.

Apabila majikan menguasakan nasakh kitabah padq si wakil

ketika mukatab menolak menyemhkan angsuan kitabah, maka hal ini

dibolehkan. Si wakil boleh menfasakh kifabah ketika perwakilannya

telah ditetapkan dengan saksi, sekiranya mukatab aman dari

pengingkaran majikannya atas pawakilan tersebut. Jika hal ini tidak bisa

dipastikan, mukatab tidak wajib menyemhkan angsuran padanya. Jadi,

dia punya alasan untuk menghambat bolehnln fasakh kitabah, sebab dia

tidak akan aman jika menyerahkan angsuran ifu pada wakil itu, lalu

majikan mengingkari perunkilanqa. Wakil int menarik angsuran itu dari

mulatab, baik memerca5ni dirinlnsebagai wakil rnajikan maupun tidak

memercayainga.
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Apabila hakim daerah ternpat si rnajikan berada melayangkan

sr.nat kepada hakim negeri tempat mukaab tinggal, agar dia menarik

angsurcm ldtabah darin5ra, maka sgrat ini tidak mauajiblgn hal tersebut,

karena ini perwakilan png tidak marajibkan hakim terlibat di dalamnp.

Seorang hakim udak boleh me4bebankan pernbagramn pada omng

baligh dan pintar. Jika hakim mernutuskan r.rrfuk menarik angsuran

tersebut, maka dia bertindak seperti wakil. Kapan saia dia menerima

pelunasan angsuran dari mul<aa6, malo dia langsung merdeka.

PasaL Masalah: Abu Al Qasim Al l(harqi berkata,

"Apabila mul<atab menyerahkan kompensasi dalam kitabah,

dan ternSnta dia orang lrang telah ielas bahura dia tidak

merdeka. Pemberian ini seperti fidak ada, sebab dia tidak

memenuhi kewajiban lrang dibebankan kepadanya.

Dikatakan padan5n, 'Jika kamu membaSnr angsuran saat ini

iika fidak aku menfasakh akad kitabahtu'-"

Apabila mul<abb meninggal setelah mernba5nr angsuan, maka

dia mati sebagai budak. Jika temlpta dia melakukan aib,. misalnya

majikan menjalin kitabah dengannS;a dengan .kompensasi berbagai

bamng tertentu, dan dia menerimanya, lalu setelah ifu dia terkena

musibah, maka ada beberapa ffijauan:

Apabila majikan ridha dengan panberian ifu dan menahan

barang tersebut, maka si mukatab merdeka. Jika ditanlnkan,

'Bagaimana mungkin mukabb merdeka sedangkan dia belum

menyerahkan seluruh aset lnng telah ditetapkan dalam akad? Padahal,

barang Snng menjadi kompensasi aib ifu belum diterirnanp. Ini sama

dengan kasus majikan png menjalin akad kitabah dengan besaran

kompensasi 10, lalu mul<abbhatlra mernberinSn 9."
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Tanggapan kami: Majikan yang ridha menahan barang yang

cacat, berarti dia juga ridha melepas haknya. Jadi, praktek ini sama

dengan si majikan membebaskan sisa tanggungan kitabah si mukatab.

Apabila majikan mernilih untuk menahan barang itu dan

memungut ganti kerusakan yang terjadi, maka dia berhak melakukan

tindakan ini.

Abu Bakar berkata, "Dengan mengqiyaskan pada pendapat

Ahmad rS, dapat disimpulkan bahwa praktek ini tidak membatalkan

pemerdekaan, majikan tidak wajib mengembalikan barang yang cacat itu

dan berhak menerima ganti rugi, sebab pemerdekaan berarti perusakan

dan pemusnahan. Apabila majikan telah memufuskan terjadinya

pemerdekaan, maka kepufusan ini fidak akan batal, seperti halnya akad

khulu. Disamping ifu, tujuan pemerdekaan bukanlah harta, sama seperti

khulu.

AI Qadhi menyatakan, "Pendapat yang kuat menyebutkan

majikan berhak mengernbalikan barang ifu dan memutuskan untuk

mencabut pemerdekaan yang telah terjadi. Alasannya, pemerdekaan

dalam kibbah hanlra ditetapkan dengan ditetapkannya pembayaran

angsuran kitabah. Dalam kasus ini, kamjiban pembayaran ini telah

terhenti, maka terhenti pula proses pemerdekaan. Ini pendapat

madzhab Asy-Syafi'i. Kitabah merupalan akad timbal-balik yang bisa

difasakh jika kedua belah pihak saling merelakan. Jadi, majikan wajib

memfasakh kitabah kefika terdapat aib, seperti halnya jual beli.

Apabila majikan memilih untuk menahan barang itu dan

memungut ganti rugi, maka dia boleh melakukan hal ini, dan jelas

pemerdekaan ini tidak terjadi. Selain ifu, kami telah menjelaskan bahwa

tanggungan mul<atab atas angsuran kibbah bdum lunas, dan tidak akan

merdeka sebelum sernua itu selesai Dia mengira telah merdeka, padahal

itu belum terjadi.
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' 
Dengan begifu, kondisiryn berbeda derrgan

sebenamya, seperti seandain5n dia ternyata berhak atas kompensasi.

Apabila barang itu rusak di tangan rnaiikan atau terjadi

kerusakan, maka dia harus mernbagrar denda kenrsalon. Sernentam

hukum pencabutan pernerdeka*r berlaku sebagairnara telah karni

paparkan tadi.

Apabila majikan berkata kepada budaknSa, "Jika engkau

mernberiku seorang budak mal<a engkau merdeka," maka budak ini lalu

mernberi majikannya seoftmg budak, Snng ternSnta dia seorang merdeka

atau berhak merdeka, maka budak tersebut tidak merdefta. Karena ini

artinya, jika engkau mernberi kepernilikan padaryn dan dia tidak

menrberinya kepemilikan, maka dia tidak bisa mernilikirya.

PasaL Apabila budak memberikan harta Htabah

secarir zhahir, lalu majikannSTa berkata kepadanSn, 'Kamu

merdeka.' Kemudian temyata maiikan berhak atas

kompensasi

' Dalam kasus tersebut, dia tidak merdeka, karena secam zhahir si

majikan hanya menginformasikan bahwa mul<abb telah membayar

angsuran kitabah. seandainya mul<abb mengklaim bahun majikannya

bermaksud mernerdekakan dirinya dengan pernyataan tersebut, dan

majikannya mengingkari, maka yang dimenangkan adalah pemyataan

rnajikan disertai sumpah. Alasannya, pengertian zhahir ada pada dirinya:

dia menceritakan apa yang diniatkan dalam hatinya.

1994. Masalah: Abu Al Qasim Al Ktrarqi berkata,
'Harta angsuran Htabah yang diterima maiikan waiib

dikeluarkan zakatn3Ta setelah srrlu haul-"
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MaksudnSn, angsuran kibbah png dipungut oleh majikan sama
seperti harta yang diperolehnya dari usaha atau lainn5ra. Dia memilikinya
dengan cara mengambiln5ra dan menyimpannya selama sattt haul, sebab

majikan tidak memiliki aset yang bemda dalam wer renang mukatabnya.

' oleh karena ifu, berlaku riba antam mereka, dan tidak dibebani

zakat atas utang yang menjadi tanggungan mukatab. Kepemilikan
majikan atas aset tersebut belum sexnpuma, maka setelah

mengambiln5n dari mukab6 dia unjib menyimpannga sampai s*rht haul,
seperti haln5ra lika dia mengambil aset itu dari pihak lain.

l:995. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,.
'Apabila budak mulatab melalrukan findak pidana (jinaSphl,
maka dia harus membayar denda tindakan tersebut sebelum
membayar angsuran ldtabah. Jika dia tidak . mampu
membayarnya, maka majikannSp diberi opsi antara
menebusnyra senilai dirinln, jika nilainlla lebih rendah dari
nilaingra, atau menyerahkannlra. "

Maksudnya, apabila mukabb melakukan findak pidana png
mengharuskan pembagramn uang, maka d[ntrgn dikaitkan dengan

status budakryTa dan diambilkan dari harta milikn5n.

Pendapat ini dikemukakan oleh Al Hasan, Al Hakam, Hammad,
Al Auza'i, Malik, Al Hasan bin Shatih, fuySyafi'i, dan Abu Tsaur.

Atha, An-Nakha'i, dan Amr bin Dinar menufurkan, ,DiWt

tindak pidananya dibebankan pada majikannya. "

Atha menyatakan, uSi majikan menarik di|at tersebrpt dari si

mulatab.u
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Az-hhn berkata, "Apabila budak mul<aab membunuh

seseoftnrg secam tidak sengaja, maka 
_kitabah 

dan vnkaya diberikan

kepada wali korban 5png terbunuh, kecuali rnajikan menebusnya.n

Dalil kami dalam rnasalah ini adalah: saua Nabi $ berikut ini:

otzrll .

* ,b Y! otl .ri-- y

'Pelaku pidana fidak akan m&kulan tudakan pidam kauali

atas balannn5a diriny sq76li1i. 418

Disamping itu, pidarn ini dilakukan oleh budak, maka tidak

dibetankan pada tanggr.rngan majikanryn, seperti budak tulen. Dengan

demrikian, mukatab l&rh dulu mernbalnr denda pidana sebelum

angsuran kitabah, baik telah jafuh ternpo mauPun belum-

Pendapat ini diketengahlGn dari Ahmad dan diamalkan dalam

madzhab.

Abu Bakar menyebutkan pendapat lain, bahwa majikan bersama

wali pelaku pidana menanggung di5nt Dana tanggungan ini dikalikan

dengan jumlah seluruh cicilan akad kiabah, karena keduanyn utang

yang harus dilunasi, seperti piutang lainnyn.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: diptfrndal<an pidana dari

seorang budak harus diprioritaskan dari seluruh karajiban png lain'

Oleh karena its, diyat ini lebih diprioritaskan dari hak si pernilik budak,

hak penerima gadai, dan sebagainya.

Jadi, di sini dia wajib mendahulukan apa lnlrg sudah pasti,

bahwa ditnt tindak pidana budak diprioritaskan kepernilikan majikan

118 HR. At-Tirrnidzi (pembahasan: Pemerdel'raan budak, 4/21591; Ibnu Majah
(pembahasan: Dyat, 2/26691; dan Ahmad dahm Musnad Ahnad(4/14I

Sanadnp shahih.
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atas budaknya. Artinya, mukatab wajib mendahulukan di5nt tersebut

atas kompensasi dirinp, yaifu angsuran kibbah, karena kepemilikan

majikan terhadap si budak sebelum kibbahmasih tetap. sementara itu,

utang kibbah belum tetap. Apabila dia diprioritaskan atas sesuatu yang

telah tetap, tenfu memprioritaskannya dari sesuafu yang belum tetap itu
lebih utama, karena diSat bndak pidana telah tetap, maka wajib
memprioritaskannya dari kibbah yang belum tetap.

Dengan demikian, budak mukatab menebus dirinya dengan

biaya png paling ringan: antam harga diriqn dengan digt hndak
pidana, sebab ij&.a ditnt findak pidana lebih kecil, maka mukatab tdak
wajib mengeluarkan biap png lebih besar dari konsekuensi tindakan
pidananya; dgatjina5at ..

Apabila ditat frndak pidana lebih tinggi, maka dia tidak boleh
lebih mahal dari harga si mukatab, karena mukatab tidak wajib
membayar denda png lebih besar dari biaya pengganti yang bertalian

dengan ditnt.

Apabila mukatab lebih dulu menyemhkan hartanya pada wali
jina5at, berarti dia telah memenuhi di5nt tndak pidana yang wajib
atasnya. JilG tidak demikian', hakim menjual sebagian hartanya: sisa

pembayamn di54t iinaSaf. sementara sisanya tetap diperunfukkan bagi
pelunasan angstuan ldbbah.

Jil<a mukatu6 memilih fasakh, maka dia berhak melakukan itu
dengan konsekuensi kembali menjadi budak, bukan muka.tab yang
dimiliki bersama oleh majikan dan pembeli. Jika dia tetap memilih tetap
meneruskan al<ad kitabah lalu melunasi angsumnnga, maka dia merdeka

lanrat jalur kitabah. Pemerdekaan ini berdampak pada budak yang lain.

Jika mul<atab berkecukupan dan menjalankan

tanggungjawabnya. Apabla miukala6 kekurangan, dia memerdekakan

@I - AI Mughni



budak yang semestinya dimerdekakan dan sisan5n tetap dalam stafus

budak.

Apabila mukatab trdak menrpun5ni harta dan hanya bisa

membayar denda tindak pidana yang dilakukan sesuai seluruh nilai

dirinya, maka seluruh aset miliknfr di;ual untuk melunasinya dan akad

kitabahnya batal.

Apabila budak mul<aab lebih dulu menyerahkan hartanya pada

majikan, maka ada beberapa pertimbangan. JilG wali iina5nl meminta

hakim unfuk mencekal mukabb, dia pun tercekal, dan pertimbangan

dalam masalah ini memjuk pada hakim. Jadi, mukatab tidak sah

memberikan hartanya kepada majikan, dan hakim mengambil harta

tersebut lalu memberikannya kepada wah iinawt Ini iika mulaab

memenuhi kev,rajibannya. Namun jika t'dak dernikian maka hukum kasus

ini sebagaimana telah kami paparkan sebelumnya.

Apabila hakim fidak mencekal mul<abb, maka dia sah

menyerahkan hartanya kepada majikan, karena hal itu bagian dari

pelunasan kewajibannya. Praktek ini tentu saja dibolehkan, sebagaimana

kasus seandainya mukatabmelunasi sebagian utang-piutangnya sebelum

dicekal.

Selanjuhrya, jika yang diserahkan pada majikannya ifu seluruh

harta kitabah, mukatab pun merdeka; sedangkan di5nt mash berada

dalam tanggungannya. Dia menjamin seluruh tanggung jawabnya

sebelum pemerdekaan, yaitu nilai terkecil antam hatgu dirin5n atau digt
tindak pidana, karena dia tidak wajib mernba5nr nilai yang lebih tingg

dan diyatyang wajib dibayarkan sebab tindak pidana.

Apabila majikan memerdekakan budak ytukatab, maka dia wajib

menebus nilai tersebut, karena dia telah merusak objek kepemilikan.

Jadi, majikan wajib menebusnya, seperti seandainya dia membunuh si

korban.

At Mushni - @I

L



Apabila mul<abb tidak mampu ba5pr lalu majikan memfasakh

akad kitabah, maka rnajikanrya juga menebusnln dengan sejumlah nilai
png telah kami teranglon tadi.

Abu Bakar berpendapat mengenai tebusan yang dib€rilon
rnajikan:

Pahma, rnaiikan menebus mukabb dengan nilai yang palrng

rendah dari dua kamjiban tersebut.

Kdua, menebusnln dengan digt jinayatnya secaftr penuh.

Pasal: Apabila mulabb melakulon beberapa firdak
pidana yang berkaitan dengan status budakng;a

Dalam kasus tersebut, nilai akad kibbah dan digt ynng harus

dibayamya sama serta tidak mendahulukan safu sama lain, karena
berkaitan dengan objek !/ang sarna. Juga jika sebagian pidana terjadi
dalam kondisi ldbbah dan sebagian lain setelah ketidakmampuan

baSarannyra, dia sama dan sduruhnla bertalian dengan budak; dalam

masalah ini terdapat rincian hukum.

Apabila pidana 1nng dilakukan mukaAb ni mengharuskan
qishash maka wa\ jinayatharus memenuhinSa dan seluruh hak yang lain

batal.

Apabila ahli waris korban memnaafkan dan qishash dialihkan
pada di5at, maka hukumnya sama seperti hukum pidana yang harus

ditebus dengan di5nt

Apabila sebagian kortan mernbebasl<an mukabb dari segala

funtutan, maka dia memenuhi keunjiban yang lain, karena hak setiap

oremg bertalian dengan status budalq,a png hanrs dibayar per individu.
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Apabila seluruh korban berkumpul dan saling bersaing; Apabila

sebagian mereka membebaskan mukaab dari funfutan tnaka haknya

gugur dan korban yang lain saling bersaing, seperti kasus seandainya

mereka menuntut sendirisendiri dalam masalah wasiat.

Jil<a mukatab melunasi an$umn kibbah dan merdeka, maka dia

tetap menanggung seluruh di5atr5B.

Jika dia dimerdekakan oleh majikanryra, maka tanggungan a4zaf

ada di tangan majikan. Tanggungan nranapun !,ang dibapr,

kewajibannya adalah nilai yang paling rendah, sebagairnarn t€lah kami

sebutkan dalam mukatab png melakukan safu tindak pidana, sebab

seandainya para pemberi pinjaman mernailitkan si mul<abb dan dia

kernbali menjadi budak mumi, maka dia dijual dan hasil peniualannya

dibagi rata antara mereka. Demikian pula dalam kasus ini.

[-ain halnya jika majikan ynng memailitl<an mul<abb-Dbkembali

berstafus budak mumi dan majikan diberi pilihan antara menebusnya

atau menyerahkannya pada pihak berwajib.

Apabila majikan memilih opsi tebr.rsan, maka ada dua riwayat:

Pertama, majikan menebus mukabb dengan nilai 5png paling

rendah dari dua kewajiban tersebut, sebagaimana iika' rnajikan

memerdekakan mukatabatau membunuh si korban.

Kdua, majikan dikenai kamjiban membalnr seluruh dtpt
tindak pidana secara penuh, sebab seandainya dia melepasl<an mukatab,

mungkin saja ada orang lain yang berminat membelinSn dengan harga

5nng lebih tinggi dari nilai jualnp. Dia kehilangan nilai tambah tersebut

dengan opsi mempertahankan mukatab. Jadi, majikan harus membayar

seluruh d4af.

Hal ini berbeda dengan kasus iila rnaiilen merrerdekakan

mukatab atau membunuh korban, karena objek pada dua kasus ini
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merusak as€tnla, sehingga majikan fdak mungkin menyerahkan

mukatab. Majikan tidak vrajib membalar harga png lebih tinggi dari

nilai si mukaAb. Objeknp masih ada, dan di sini dia bisa menyerahkan

atau menjualnSla.

. Apabila mul<atab ingin menebus dirin3p sebelum tidak rnampu

ba3Br atau merdeka, maka ada dna pendapat:

Patama, dia menebtrs diriqn dengan nilai yang paling rendah

dari dua keunjiban diytdanangsuran kibbh.

Kdra, mernbayar dilaf selnnrh findak pidana secaral penuh,

karena objek diSat masth ada, tdak rusak, memungkinlnn untr.rk

mernailitkan dirinyra dalam selunrh jimyt rnalo dia diiual. IGsus ini

seperti rnasalah jika rnaiilon mernailrtkan mukeitabqn.

PasaL Apabila mulatab melakukan findak pidana
terhadap majikann5p lrang fidak sampai merenggut jiwanya

Dalam kasus tersebut, majikan berhak menunfutrya. Apabila

tindakan tersebut mengharusl<an qishah, maka dia wajib dilakukan,

seperti hukum png berlaku pada budakn1p lang mumi, guna membuat
jem. Jadi, si budak membufuhkannya unfuk memenuhi hak majikannya.

Apabila majikan memberi maaf dengan kompensasi digat, atau

di awal majikan telah meu.rajibkan pembaynmn di5at, mal<a mukatab

wajib memenuhinya, sebab mukatab dan majikannya seperti orang lain

(ajnabl yang sah melakukan transal$i. Artin5a, si mul<atab dikenai

tanggungan harta dan berbagai hak. Dernikian halnya dengan tindak

pidana. Dia menebus diriqa dengan nilai png paling rendah dari dua

ka,vajiban tersebut, menurut salah safu riunyat. Sedangkan menunrt

riwayat lain, dia menebusn3a dengiF nilrli digatsecara penuh.
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Apabila mukatabmemenuhi keuraiibannya dengan aset miliknln,

maka budak berhak menagih dan menalik aset tersebut. Jika mukabb

tidak dapat memenuhinya, maka majikan berhak mernailitkannya'

Ketika majikan memailitkan mukatabdan akad kitabahnya rusak, maka

gugurlah karajiban membayar ahgsuran kitabah dart digt tndak

pidana, karena dia kernbali meniadi budak fulen. Majikan fidak sah

membebani tanggungan harta pada budaknSn.

Apabila majikan memerdekakan budak mukatabnya, dan dia

tidak punya hartia sepeser pun, maka digttasebut gugur, karena sanksi

ini berkaitan dengan status budakryTa; dan itu telah rusak

Apabila mukatab mernpunyai harta, maka di5at tasebut tidak

gugur, karena hak tersebut ada dalam tanggungan dan harta yang

dimilikinya. KeHka status budak bemkhir, hak tersebut masih terkait

dengannya, maka mukatab melunasi tanggungan dari harta tersebut,

seperti seandain5ra dia merdeka dengan membayar angsumn kitabah.

Apakah dalam kasus tutt mukatab wajib membayar nilai 57ang

paling rendah dari dua kauajibannSn? Atau wajib membaydr seluruh

diWt jkaWl? TerdaPat dua PendaPat.

Majikan berhak menagih digt iina5nt si mulaab sebelum

pembayamn angsuran kitabah, sebagaimana telah kami kernukakan

sebelumnya terkait hak pihak lain.

Apabila mukatab memilih untuk mengakhirkan dwt dan

mendahulukan angsuran kitabah, rnalG dibolehkan'

Mukatab merdeka setelah dia menyerahkan seluruh angsuan

kitabah.

Abu Bakar menufurkan, 'Mukabb tidak merdelG begitu selesai

membayar angsuran kibbah sebelum melunasi digt inag4 karena dia

wajib mendahulukan digt ataspembalBran cicilan kitabah'"
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Menurut kami, kedtra hak tersebut dibebankan pada majikan.

Apabila mereka berdm setuju unfuk mendahulukan salah safunya dari

lnng lain, maka dibolehkan, karena hak mereka fidak boleh

diselo,vengkan. Disamping fu, seandainp mukatab mendahulukan
pelunasan angsuran kiabah sebelum di5nt jina5af terhadap pihak lain,

maka otomatis dia merdeka, apalagi terkait hak majikannya. Digt
iinagt tidak wajib dipenuhi sebelum luka }nng diderita korban sembuh.

Jadi, mendahulukan angsuftm kbbahsangat mungkin didahulukan dan

wajib dipenuhi.

Dengan dernikian, apabila mukahbmenrba5rar angsuran Hbbah,
otomatis dia merdeka dan wajib mernbalnr di5pt jina3af, baik dia punya

harta maupun tidak pmga, sebab kemerdekaannya akibat suatu sebab'

lang muncul dari diriqn. Lain halqa jilsa mukab6 dimerdekakan oleh

majikannla, maka kamjibannya pun gusJur. Di sini terdapat khilad

Apakah mukatabuajib mernbayar nilai terendah dari dua keurajibannya?

Atau seluruh ditn? Ada dua pendapat.

Apabila findak pidana dilakukan terhadap jiwa majikannya, maka
pam pa;arisnya berhak melakukan qishash -jika pembunuhan ifu
dilakukan secaftr sengaia- atau mernberi maaf dengan kompensasi

di5at, sementara dalam pembunuhan tidak sengaja, mukatab wajib
membayar di5at. Mel.lq,enai dana yang digunakan unfuk menebus dirinya

terdapat dua riwayat.

Hukum para ahli waris serta mul<abbseperti hukum majikannya

dengan mukatab, karena angsuran ldbbah dialihkan unfuk mereka; dan

seandainya mul<akb ini kembali meniadi budak kembali, maka dia juga

menjadi milik mereka.

Apabila mut<abb melakukan findak pidana terhadap par,raris

majikannp, maka majikanrya 1 malarisinya. Hukumnya sarrur
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seandainya mukatab melakukan findak pidana terhadap majikan yang

tidak sampai melenyapkan nyawa, sebagaimana telah diterangkan tadi.

Pasal: Apabila mukatab dibebani beberapa

tanggungan sekaligus, seperd diwt tindak pidana dan harga

barang dagangan, kompensasi pinjaman, atau piutang

lainnya berikut angsuran Htabah, sementara dia memiliki

uang untuk melunasi semua tanggungan tersebut

Dalam kasus tersebut, dia harus mernbayamSn dan

mendahulukan tanggungan manapun yang dia hendaki, seperti omng

yang merdeka.

Apabila aset yang dimiliki tidak mencukupi seluruh tanggungan

itu, dan seluruhnya merupakan kondisi saat hakim tidak beruenang

mencekalnya, lalu dia mengkhususkan pemba5nmn sebagian funggakan

ini, maka hak ini sah seperti orang merdeka.

Apabila di antara tanggungan ini terdapat pinjaman kredit, lalu

mukatab menyegerakan pembayaran tanpa izin fuannya, maka hal ini

tidak dibolehkan, sebab menyqtrerakan pembayaran termasuk derma

yang tidak boleh dilakukan oleh mukatab tanpa izin majikannya, seperti

halnya hibah. Jika tindakan ini dilakukan atas izin majikannya, maka dia

dibolehkan seperti hibah.

Jika penyegeraan pembayamn ini ditujukan pada majikan, maka

penerimaannya berfungsi seperti izin. Apabila hakim telah mencekal

mukatabatas permintaan para pihak yang mernberikan pinjaman, maka

putusan hukum mempertimbangkan sikap hakim, sebab hakim

mencekal mul<atab atas permintaan mereka.

Apabila hakim mencekal mukatab bukan atas permintaan para

pihak yang memberikan pinjaman,. maka pencekalan ini tidak sah,
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' karena hak ada pada mereka dan mulatabtidak bisa melunasinla tanpa

izin mereka.

Jika majikan meminta hakim unfuk mencekal mul<atab, maka

hakim tidak boleh memenuhi permintaan tersebut, karena haknya tidak

tetap. Jadi, dia tidak bisa mencekalnln karena alasan ifu.

Apabila mukatab dicekal atas permintaan para pihak yang

memberikan pinjaman, lalu hakim berkata, "Menurutku, dia seharusnya

lebih dahulu melunasi harga barang dagangan ifu dan kompensasi

pinjaman dalam jumlah yang sama, dan mengakhirkan denda tindak
pidana dan angsuran kibbah, karena denda findak pidana terkait

dengan perbudakan. Jika aset 1Bng dimilikiryn tidak bisa mencukupi

seluruh funggakan itu, maka dia mernbayar dari status budaknya. Ini'
menurut madzhab Aqr$nfi'i.

Para sahabat kami dan Aqrsyafi'i sepakat unfuk mendahulukan

pembayamn denda findak pidana atas angsuran kikbah, seperti

disinggung tadi.

Pasal Apabila sebagian budak mulatab melakukan
tindak pidana yang mengharuskan qishash

Dalam kasus tersebut, korban tindak pidana boleh memilih

antara qishash dan dgat.

Apabila korban pidana mernilih di5at, atau pidana ini termasuk
pembunuhan tidak sengaja, serupa dengan pernbunuhan sengaja, atau

merusak harta yang dendmya berkaitan dengan stafus budaknya, maka

mukatab menebusnya dengan harga yang paling rendah dari dua

perkara ini; harganya atau denda tndak pidana, sebab dia seperti

membeli bamng tersebut. 
I
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Mukatab tidak boleh menebus barang ihr dengan harga y'ang

lebih mahal dari harga semestinya, seperti halnp mukatab tidak boleh

membeli bamng itu dengan harga png lebih tinggr, kecuali majikannSn

mengizinkan hal ifu.

Apabila denda findak pidi"u tersebut lebih rendah dari harga

barang, maka mukatab hdak boleh menyerahkannln, karena ini

termasuk perbuatan derma dengan memberi nilai lebih.

Apabila denda pidana ini lebih tingg dari harga barang, apakah

mukaAb wajib menyerahlranngra atau menebusnSn dengan harga Snng

lebih rendah dari dua tunggakan ini? Dalam kasus ini terdapat dua

riwaSat.

Pasal: Apabila mukatab memiliki anaknya atau

sebagian dzawil arham yang mahram, atau anaknla dzawil
arham, atau anak dari budak perempuannya, lalu dia
melakukan tindak pidana lpng dendanSra berkaitan dengan
status budak

Dalam kasus tersebut, mukatab boleh menebus findakan ihr

tanpa izin majikannya, seperti dia menebus budak lainn5n.

Al Qadhi menyatakan dalam Al Mujarmd, "Mukabb tidak boleh

menebusnya tanpa seizin majikan." Ini menunrt madzhab AsySyafi'i,

karena tindakan tersebut telah merusak asetrqn, sedangkan dzawil

arham bukan tergolong aset miliknya. Mukabb juga tidak boleh

memberdayakan mereka. Oleh karena itu, dia tidak boleh mengeluarkan

harta unfuk menebus mereka. Disamping ifu, membeli mereka sama

dengan findakan berderma.
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tain halnya dengan budak milik orang larn, mulala6 boleh
mernanfaatkan dan menrberdayakann5n dalam akad kibbah. Jadi, dia

boleh nrenebus dan mernbeliqn, seperti harta benda lainnp.

Akan tetapi, jika si pelaku pidana ini punya pekerjaan, maka dia

menebus dendanln dari hasil usahanya. Jika dia tidak punya pekerjaan,

maka dia diiual oleh majikannlp unhrk menebus denda pidana, jika
hargan5n mencukupi denda itu. Namun jika tdak mencukupi maka
sebagan dirinfra dijtnl dan sisanln untuk mukaAb.

Menurut kami, mul<atab ini ffitus sebagai budak miliknp
png telah melakukan findak pidana, rnaka dia berhak menebusnya

seluruh budakn5ra. Namun, lorni fidak bisa menerima bahwa dia tidak
berhak menjulnya.

Mengenai pemyataan mereka "dia fidak boleh
memberdaSnkannya" maka tanggapan lemi yaifu, kecuali si budak
bekerja unfuk membagar tebr.rsan tersebut. Apabila mukabb
memailitkannya, maka dia menjadi budak berikut si mukatab rntl:ll.

majikann5n.

Apabila mul<atab membaSrar angsuan kitabah, maka majikan
boleh memerdekakannya, dan mukabb boleh mengambil manfaat itu.
Apabila urusannln berkisar antam manfaat dan menafikan kerugian,

maka majikan tidak boleh melarang aktivitas ini. Berbeda dengan derma
(tabamtl, karena findakan ini bisa mengabaikan kauajibannya untuk
memba5rar angsuan pada majikan.

Apabila dikatakan, 'Uustm findakan ini memuat kenrgian, yaitu
menghalangl mukatab unfuk membayar angsuran kitabah, sebab jika

mukatab mengalokasikan dananp unfuk aktivitas derma, namun dia
tidak mampu mengalokasikannln unhrk pelunasan kibbah, maka dia

divonis tidak mampu balar.n L
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Menurutkami,kenrgianinitdaksampaimerrghambatmukatab

dari angsur an kitabah. Dalilnya, jika dia tidak bekeria padahal ada

kesempatan unfuk itu, atau tidak mau membayar angsuran kitabah

padahal dia mampu, maka mukatab tidak dilarang dari sikap tersebut,

dipaksa unfuk bekerja, dan tidak qelunasi angsuran kitabah- Dia juga

tidak dilarang melakukan tuansaksi yang semakna serta aktivitas yang

mengosongkan statusnya, karena kerugian maksimal dari larangan ini

merupakan bagian dari penyemprxnaan kitabah' Bukan berarti

penyempumaartkitabahwajibbaginya.Jadi,kasusinimiripderrgan

mukatabyang tidak bekeria, bahkan dia lebih utama dengan dua alasan

berikut ini:

Pertama, aktivitas mukatab ini mendatangkan manfaat bagi

majikan, karena dia kernbali berstatus budak baginya'

Kdua, tindakan tersebut mernberikan manfaat bagi mukatab

dengan memerdekakan anaknya dan dzawil arham, serta manfaat unfuk

mereka berupa pemerdekaan dengan penenfuan angsurztn kitabah-

Apabila mukatab tidak dilarang melakukan aktivitas beresiko

yang disetujuinya tanpa memuat manfaat di dalamnya, maka tidak ada

larangan untuk bertransaksi yang berisi manfaat yang pasti dari salah

satu dari dua alasan ini, tenfu lebih utama. Anak mukatab masuk dalam

al<ad kitabahibunya. sedangkan hukum undak pidananSn seperti hukum

anak mukatab.

Pasal: Apabila sebagian budak mt*atab melakukan

tindak pidana terhadap budak lainnln yang mewaiibkan

diwt
Dalam kasus tersebut, hukum tersebut tidak ditetapkan padanya,

karena majikan tidak wajib menerima diptdari budaknya'
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Apabila konsekuensi findak pidana tersebut qishash, maka Abu
Bakar m€nlptakan, "Budak ini tidak dikenai qishash, karena dia telah
menrsak hartanya atas kemauannya sendiri." pendapat ini dikemukakan
oleh Abu Al Khaththab dalam Ru'us Al Masa,il.

Al Qadhi menyatakan, "Budak ini dikenai qishash, demi
kernaslahatan milik majikannya. seandainya dia tdak menjalani
hukuman ini, maka majikan menekanngn dengan menghadirkan para
hambasahaya yang lain. Majikan tidak boreh mengampuni budak ini
dengan kompensasi dit^t, sebagaimana alasan yang telah kami
kemukakan tadi. Majikan juga tidak boleh menjualnya untuk melunasi
diSa t tindak pidananya, karena diyat frdak ditetapkan untuknya sebagai
denda budaknya.'

Apabila pelaku findak pidana terhadap budak tersebut adalah
anak seomng budaknya, maka majikan tidak boleh menjualnya karena
alasan ifu.

Pengikut Asy-s5nf i menyatakan, "Majikan boreh menjuarnya
menurut salah safu dari dua pendapat, karena dia tidak berhak
menjualnya sebagai akibat dad tndak pidana tersebut. Jadi, dengan
tindak pidana tersebut majikan memanfaatkan hak jual-belinya.u

Menurut kami, karena anak budak tersebut juga budaknya, maka
dia tidak dikenai di5mt, seperti halnya oftmg lain. Keterangan yang
mereka sebutkan bertalian dengan gadai, ketika seseorang melukai
pegadainya.

Pasal: Apabila seorang budak melakukan
pidana terhadap mukatab, yang dikenai sanksi
berupa digt

mengabaikan keterangan Vhg t"f*, kami sebutkan.

tindak
pidana
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Apabila tindak pidana ini berkonsekuensi qishash, maka majikan

boleh mengqishashnya, asalkan di bawah hukuman mati, sebab seorang

budak juga diqishash karena bertndak pidana terhadap majikannya-

Apabila korban memberi maaf dengan kompensasi denda, maka

qishashtersebut gugw, dan dia tidaf, wajib menyemhkan harta-

Jika pelaku pidana ini bapakn5n, maka dia tidak'diqishash

karena tindakan tersebut, sebab orang fua tidak diqishash karena

membunuh anaknya. Jika budak melakukan tndak pidana pada

mukabb milik majikanq/a, maka dia tdak diqishash, karena majikan

tidak diqishash lantaran berfindak pidana pada budaknya.

Al Qadhi berkata, 'Di sini terdapat pendapat lain yang

mengatakan bahwa bapak si budak diqishash kerena membunuh

anaknya, karena hukum bapak bersama si mul<abb, seperti hukum

orang-orang yang merdeka. Dalilnya, dia fidak berhak menjual dan

menrberdayakan anakn5n. Disamping kernerdekaan anak terganfung

pada kemerdekaan orcrng ttnqTa.

Al Qadhi melanjutkan: Kami tidak menernukan kasr-rs seomng

budak png diqishash lantaran membunuh rnaiikannp kecuali dalam

kasus ini.

.Pasal: Apabila mulatab mengalami tindak pidana

lnng tidak sampai menghilangkan nyawanlra

Dalam kasus tersebut, denda findak pidana menjadi milik

mukatab,bukan majikannya. Hal ini setidaknya karena tiga alasan:

Perhma, hasil usaha mukaab menladi milik dirinln. Dtpt
tersebut mempakan kompensasi atas terpotongnya tangan mukabb,

misalqp, sehingga dia tidak bisa bekerja
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Kdtm, mul<abbberhak mendapatkan mahar dalam pemikahan,
karena dia terkait dengan salah safu anggota fubuhnya, demikian hatn5n
penggantian anggota fubuh.

Ketiga, majikan menarik angsuran kibbahsebagai ganti dari jiwa
mukabb, karena itu dia fidak boleh memitiki kompensasi lain atasnya.

selanjutrp kasus ini fidak lepas dari tiga kondisi berikut ini:

Kondisi pertana, pelaku pidana tersebut adatah majikan si
mukatab, rnaka dia tidak dikenai qishashkarena dua alasan:

1. Majikanberstatus merdeka, sedangkan mut<atabbudak;

2. Majikan adalah pernilik mukabb, dan seomng pemitik tidak
bisa diqishash karena mqnbunuh objek yang dimiriknya,

melainkan hurryu diwajibkan mengeluarkan denda setelah
luka lnng diderita mul<abb sernbuh, sebagaimana

keterangan yang telah kami paparkan daram bab: Jina5at

Sebelum luka sembuh, tidak ada jaminan ruka itu tidak akan
mengancarn jiwabnya hingga manggugurkan dendanya. Dengan
demikian, jika luka tersebut mengancam keselamatan jiwa mukatab,
akad kiabah di{asakh, dan hukum yang berlaku atas majikan sama
seperti jika majikan membunuhnya.

Ketika luka sembuh, majikan wajib menyerahkan denda pada
mul<atab. Apabila nilai tukar denda itu sejenis dengan alat fukar kitabah
dan telah jafuh tempo pembayamn angsuran kitabah, maka mereka
berdua menyelesaikan utang-piutang. Jika alat fukar yang digunakan
dalam kedua transaksi ini fidak sejenis, atau belum jafuh tempo
pembayaran, maka merelo tidak menyelesaikan utang-piutapg. Masing-
masing pihak menuntut haknya.

Apabila kedua belah pihak sepakat menjadikan salah satunya
sebagai kompensasi dari png tain, sernentara alat fukar yang digunakan
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terdiri dari dtra jenis, rnaka hal ini tidak dibolehkan, karena terrnasrk

juaFbeli utang dengan utang.

Apabila salah seorang telah menerima haknya kemudian

memberikannya pada pihak lain sebagai kompensasi dari ka*ajibann5ra,

maka dibolehkan.

Apabila mukatab rela menyegerakan karajiban pembayaran

angsuran dari tenrpo semestinln, malo dibolehkan, jika alat fukar png

digunakan sama dengan alat tukar kitabah.

Kondisi kdua, apabila pelaku pidana orang lain 1png merdeka,

maka dia tidak dikenai qishash, karena orang merdeka fidak dihukum

mati lantamn membunuh hambasahap. Akan tetapi, perlu

dipertimbangkan jika luka tersebut mengancam keselamatan jiura

mukabb, akad kitabahnSa fasakh, dan pelaku pidana wajib mernbayrar

harga mukatabitu pada majikannya.

Apabila luka tersebut sernbuh, pelaku pidana wajib rirernbayar

denda pada majikan si mukabb.

Apabila mul<abbtelah melunasi angsumn kibbah dan merdeka,

kemudian luka tersebut mengancam keselamatan jiwan5n, rnaka pelaku

wajib membayar di5at, karena pertimbangan jaminan menggunakan

sarana pengakuan. Digtnidiberikan pada ahli wats mukatab-

Apabila pelaku pidana ini maiikan atau ahli warisnya 5nng lain,

maka dia tidak berhak meru.rarisi hartanya sedikit pun, karena seoftmg

pembunuh tidak bisa mewarisi. Warisannya diberikan ke Baitul Mal, iika

korban tidak mempunyai ahli waris.

Ulama yang mempertimbangkan tindak pidana dengan kondisi

pernrulaannSn, manajibkan pelaku untuk membalnr harta si 'mul<abb.

Jika dia meninggal, maka ditntu;rtjuga diberikan pada ahli warisnla.
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Kondisi ketiga, apabila pelaku pidana seoftmg budak atau
mukatab, maka jika konselmensi tindakan tersebut qishash dan
menyebabkan melayangnya jiwa seseorang, otomatis akad kitabahnya
fasal<h dan majikan si mukatab diberi opsi antam qishash atau
pemberian maaf dengan kompensasi yang terkait dengan kebebasan
pelakunya.

Apabila tindakan pidana ini tidak sampai melenyapkan nyawa
korban, seperti memotong tangan atau kaki, maka mukatab boleh
menunfut qishash dan majikan tidak boleh meramngnya, seperti halnya
orang sakit yang akan meninggal, tenfu ahli warisnya tidak bisa
menolaknya; dan pengutang yang akan meninggal, tenfu para pemberi
pinjamannya tidak bisa menahanngn

Apabila korban mernberi ampunan dengan kompensasi materi,
maka pelaku wajib memenuhinya. Jika korban mengampuninya secara
mutlak, atau dengan kompensasi non-materi, maka solusinya
dikembalikan pada dua riwayat tentang karuajiban dalam kasus
pembunuhan terencana.

Apabila kita berpendapat, "pelaku wajib diqishash secara fisik,,,
maka ini sah dan korban fidak dibebani ka,vajiban membayar
kompensasi. Majikan juga fidak menagihnya dengan pensyaratan
kompensasi tersebut, karena ifu bagian dari usaha si budak. Majikan
tidak berhak memaksa mukatabnya unfuk bekerja.

Jika kita berpendapat bahwa yang wajib adalah salah satu dari
dua perkara yang menetapkan d$nt rndak pidana terhadap peraku.
Selain itu, ketika hukum qishash digugurkan, pembayar diyat menjadi
otomatis wajib. Mukatab tidak sah memberi maaf korban unfuk tidak
membayar kompensasi. Alasannya, mukatab tidak berhak
mendermakan hartanya tanpa seizin majikannya.
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Apabila mukatabberdamai dengan pelaku, dengan peinba5nmn

separuh denda, maka hukumnya seperti korban yang memberi 
.

ampunan dengan kompensasi non-materi.

Pasal: Apabila mukatab treninggal dan pun5ra tanggungan

utang serta denda tindak pidana, sedangkan dia tidak punya aset unfuk

melunasi akad kitabahn5n, maka kitabahnya faskh-dan denda tindak

pidana gugur, karena kitabah terkait dengan stafus budaknya, dan itu

telah rusak. Seluruh utang mukabbdilunasi dengan aset png ada dalam

we\rrenangnya. Jika seluruh aset ini tidak dapat menufup seluruh

utangnya, maka sisa utangnya dilebur.

Ahmad menyatakan, "Majikan mut<aab frdak wajib 'melunasi

utang-utang mukatab lfang bekerja unfuk memenuhi kebufuhan dirinp.

Jil<a mukabb telah mernpunyai harta png cukup untuk melunasi akad

kitabah, maka kasus ini memiuk pada dua rirrcft soal pemerdekaan

mukatab dengan memiliki aset yang cukup unfuk melunasinya. Masalah

ini telah kami paparkan dalam dua riwayiat:

Riuniat pertama, riwalnt zhahir dari keduanSn menyebutkan,

"kejadian tersebut majikan fidak boleh memerdekakan mukabb,

sekaligus menfasakh kitabah, dan mulai melunasi utang-utangnya."

Sebagaimana telah kami ielaskan dalam kondisi pertarna-

Ini pendapatTaid bin Tsabit, Sa'di bin Al Musryyab, Al Hasan,

Syumih, Atha, Amr bin Dinar, Abu Az-Zinad, Yahlp Al Anshari,

Rabi'ah, Al Auza'i, Abu Hanifah, dan Aslrslrafi'i.

Riun5at kedua, apabila mul<atab rhenrpunSpi harta unfuk

melunasi ldbbah, maka stafusnln merdeka. Dengan begifu majikan

berikut para pemberi pinjaman menerima hak mereka png diambilkan

dari beberapa angsuran yang telah jatuh tenrpo.
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Pendapat yang sama diriwaSntkan dari Syuraih, An-Nakha'i,

AsyS5a'bi, AI Hakam, Hammad, Ibnu Abu [-aila, Ats-Tsauri, dan Al

Hasan bin Shalih, sebab tanggungan tersebut adalah utang Snng telah

jafuh tempo. Dia wajib segera dilunasi seperti utang-piutang yang lain.

Dalam sebmh pendapat disebutkan, "Utang iatuh tempo begifu

pengutang meninggal. Dia difufup dengan seluruh harla kitabah. karena

dia telah menjadi tunai."

Madzhab pertama yang dikutip oleh jamaah ulama dari Ahmad.

Sa'id meriwalntkan dalam Surmtnlnya; Husyaim menceritakan

kepada karni, Manshur dan Sa'id mengabarkan kepada kami dari

Qatadah, dia berkata, "Aku menlnmpaikan pada Sa'id bin Al Musayyab

soal pendapat Syrraih tentang mulatab png meninggal dan punya

tanggungan utang serta sisa angsuran ldtabah. Aku berkata, 'Syuraikh

memufuskan bahwa seluruh harta peninggalannya dibagikan pada

maulan5n (mul<ab\ berikut pam pernberi pinjaman'. Sa'id menanggapi,

'syraikh keliru. Zaid memufuskan unfuk mernbayar utang sebelum

melunasi Abbht."tt9

L996. Masalah: Abu Al Qasim Al lGarqi berkata,
"Apabila majikan menjalin akad kitabah dengan budaknya,
kemudian mengakadi tadbir, maka jil<a mukafab melunasi

angsuftrn kitabah, dia pun merdeka. Namun jika maiikannya
meninggal sebelum lunas angsuran kitabah, dia pun
merdeka melalui mekanisme tadbir, jika hanya tersisa

sepertiga angsuran kitabah- Jika tidak demikian, mukatab
merdeka dari majikannya hanya sepertiganya, dan terlepas

l
ue pisg$utkan oleh Al Baihaqi dalam &nan Al Bailnql (10/332-333) dan

AMun'azzaq dalam Al Muslnnna f (8/ 413/ 157 44l.
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dari kitabah apa yang telah dimerdekakan, sedangkan

sisangra masih berstafus mul<abb-"

Maksudnya, menjalin akad bdbt pada budak mul<atab

hukumnya sah. Kami tidak mengetahui perbedaan ularna soal ini. Tadbir

sendiri mengganhrngkan kernerdefaan budak dengan syarat tertentu,

sementara majikan punya hak unfuk mernerdekakan. Jika perrerdekaan

ini leurat mekanisme wasiat, tenfu wasiat ini berisi pernerdekaan budak,

dan majikan tentu punya wet"enanng untuk itr'r'

Dalam kondisi dernikian, iika mukatab melunasi seluruh

angsuran, maka dia merdeka penuh, karena pelunasan ini menjadi

penyebab kemerdekaann5n, dan bdbA pun batal karena sudah tidak

dibufulrkan lagi, dan aset lBng berada di bawah we\ renang mukatab

menjadi miliknya.

Apabila mukatabtidak mampu menrbaSnr angsunu'I, maka akad

kitabah difasakh: kitabahnfn batal, dan dia berstatus mudabbar bukan

mukatab. Artinya, ketika majikannp meninggal, dia pun merdeka, lika

dikeluarkan dari sepertiga peninggalan majikannya; dan aset yang

berada di bawah wewenangn]ra menjadi milik majikannya-

Jika si budak tidak keluar dari sepertiga harta peninggalan, maka

dia dimerdekakan sekadar batas sepertiga aset majikannya.

Apabila majikan meninggal sebelum mukatab melunasi angsuran

kitabah dan dia tidak mampu bayar, maka dia merdeka leruat

mekanisme tadbir,jika dia masuk dalam sepertiga peninggalan.

Jika dia tidak termasuk dalam sepertiga peninggalan, maka dia

dimerdekakan sekadar sepertiga dirinln, dan lepas dan kibbah sesuai

kadar kemerdekaannya, sebab harta kibbah harus mendapat

kompensasi.
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KeHka setengah mukabb telah merdeka, dia wajib
menggugurkan setengah kitabah, karena dalam kasus ini kitabah hanya
berlaku pada setengah dirinya.

Jadi, angsumn yang mesti dibayar pun hanya senilai ifu. Budak
ini berstatus sebagai mukatabatas bagian diri yang belum merdeka; dan
aset 5nng berada di baunh we\ renangnla menjadi miliknya. Demikian
ini pendapat AsySyafi'i r1p,.

Para sahabat kami menyatakan, "Ketika mukakbmerdeka ler,ryat

mekanisme tadbir, maka akad kitabahnya batar, dan aset yang ada di
bawah weurenangnya menjadi milik majikannya, sama halnya dengan
pembatalan kitabah lantaran mul<atab tidak mampu ba}nr, karena dia
budak 5rang dimerdekakan dengan tadba. Jadi, harta yang ada di
tangannya dimiliki majikanryn, seperti bukan mukatab.

' Pendapat yang shahih ialah pendapat pertama, karena mukatab
terbebas dari harta kiabah. Jadi, dia merdeka lantaran pelunasan
tersebut, dan aset 5nng berada di bawah weu/enangnya jadi miliknya,
seperti halnya jika si majikan membebaskan dia dari tanggungan. Hal ini
menegaskan bahwa rnrhk mukatab tetap menjadi hak miliknya selama
masih berada di bawah we\ r€nanslnya dan tidak terjadi bansalsi yang
melepas kepemilikan tersebut.

Apa yang terjadi (kematian majikannya) melenyapkan
kepemilikan majikan atas dirinya, jadi yang tersisa hanyalah milik si
budak, seperti halnya jika dia merdeka dengan cara melunasi seluruh
angsuran kitabah.

Pasal: Apabila majikan berkata kepada mukatabnya,
"Ketika kamu fidak mampu bavar setelah kematianku maka
kamu merdeka."
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Ini ta'hq pernerdekaan dengan sifat llang teriadi setelah

kernatian. Kami telah menyinggung perbedaan pendapat para ulama

tentang masalah ini.

Jika kita berpendapat, "Pmktek ini fidak sah," maka tidak perlu

lagi dibicarakan lebih laniut. Tetapi iika kita berpendapat, 'Sah,' ketika

mukabb hdak rnampu bayar pi$ca kematiari majikannp, maka

otomatis dia merdeka oleh sifat tersebut. Jil<a multabb mengklaim tidak

mampu bayar sebelum jafuh tempo, maka dia tidah merdeka, karena dia

belum wajib membalrar angsuran dan dianggap tidak mampu bulnr.

Jil<a mukafa6 mengklaim tidak nramPu bapr setelah

tempo, sedangkan dia punla uang unfuk melunasiryn,

pemyataannya tidak sah, karena dia bukan omng yang tidak mampu

bayar. Apabila mukatabtidak punya aset Snng terlihat, lalu ahli warisnya

membenarkan hal itu, maka dia merdeka.

Jika mereka membantah pemSntaan tersebut, maka yang

dimenangkan adalah pengakuan mukaAb berikut sumpahnyra, karena

hukum asal menyebutkan tidak adanya aset dan ketidakmampuan

bayarannya.

Jil<a mukata6bersumpah, maka dia merdeka.

Ketika mukatab merdeka dengan cam tersebut, maka aset yang

berada di bawah we\^renangnya menjadi milik-ln, jika kitabahnya tidak

difasakh, sebab tidak mampu bayar tidak memfasakh kibbah, melainkan

dia menetapkan peluang terjadin5n fasakh.

Kemerdekaan terjadi pada awal keberadaan mukabb. Jadi,

kemerdekaan ini tercapai dalam kondisi kitabah. Konsekuensinya yaifu,

seluruh aset yang berada di baunh we\ renangnya menjadi miliknya,

seperti jika dia merdeka berkat penrbebasan dari angsumn kiabah.

jatuh

maka
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Konsekuensi pendapat sebagian sahabat kami adarah batalnya
al<ad kitabah, dan aset Snng berada di baurah werurenangnya menjadi hak
ahli waris majikannya.

Pasal: Apabila majikan mengakadi kitabah seorang
budak miliknya dalam kondisi sehat, kemudian dia
memerdekakannya saat dia sakit menjelang kematiannya,
atau membebaskan dia dari angsurian kitabah

Dalam kasus tersebut, solusi hukumnya adalah:

Apabila dari sepertiga peninggalan dikeruarkan harga yang lebih
kecildari harta mukatabatauaset kitabahryn, maka dia merdeka.

Misalnya majikan mempunlni aset dua mfus dari selain mukatab,
harga mukatab serafus, dan aset kiafuhseratus lima puluh, maka kami
memperhitungkan harga kurang dari aset kitabah. Dia dikeluarkan dari
sepertiga peninggalan.

Apabila aset htabah seratrs dan harga mul<atab seratus lima
puluh, maka kami memperhifungkan aset kitabah, dan pemerdekaan
pun terlaksana. sisanya diperhifungkan sebagai aset kitabah, bukan
angsuran yang dibaSnrkan unfuknya. Kami mempertimbangkan nilai
yang paling kecil, karena iika harga mukatab lebih kecil, berarti harga
aset yang rusak sebab pemerdekaan tersebut, sedangkan aset kibbah
tetap ada padanya.

Seorang budak boleh menggugurkan aset kibbah dengan cam
memailitkan dirinya atau menolak unfuk membalnmya. Jadi, dia tidak
boleh ditekan unfuk membayamya, dan tidak dihitung bagran darinya.

Apabila kompensasi ktabah nilain5a tebih kecil, maka kami
mempertimb , karena di[ bisa merdeka dengan membayar
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angsuran kitabah, dan rnajikan tidak berhak atasnSa sama sekali, karena

kepemilikannya lernah dan menjadi kompensasin5ra.

Apabila setiap aset ini tidak kelmr dari sepertiga peninggalan,

misalnln haria majikan selain mul<atab senilai semfus, maka kami

mengumpulkan harga paling ren&h mukatabnya atau aset kitabahnya

dengan harganya, lalu menghifungnya. Jadi, png dimerdekakan dua

pertiga darinya, sedangkan sepertiganln berikut sepertiga aset kibbh
tetap menjadi miliknya. ArtinSra, ,ika mut<aab melunasi seluruh

angsurannln malo dia merdeka, dan jika fidak rnaka sepertiga dirinya

tetap berstatus budak.

Bisa jadi -ketika aset kibbh seratrs lima puluh, dan tersisa

sepertiganSn yaifu lima puluh, lalu mul<ab6 melunasinp- dikatalon

aset rnajikan 5rang meninggal ini b€rtambah, karena dia dihitr-rng unfuk

pam ahli waris sebesar serafus. Mereka telah menerima sepertiganya,

lima puluh. Jadi, aset mendiang majikan ini telah bertambah.

Sebaiknya, barang yang dimerdekakan bertambah, karbna harta

ini diperoleh mereka dari proses akad si majikan dan waris darinp.

Jadi, aset yang diperhifungkan secam pasti sebagai aset kitabah sebesar

tiga perempatrya, karena seperempatnya wajib diberikan kepada

mukatab, karena dia tidak dihitung berasa dari aset mendiang

majikannya.

Oleh karena ifu, apabila tiga perernpat aset mukatab senilai

seratus lima puluh dan harga hambasahaya semtus, dan mendiang

majikannya punya serafus yang lain, maka dua pertiga dari si budak ini

merdeka, dan dari kitabah dengan budak ini, ahli waris memperoleh

lima puluh dari sepertiga budak yang terhitung dalam sepertiga dari

seratus. Aset mereka bertambah sepertiga dari lima puluh, lalu sebagian

budak ini dimerdekakan senilai sepertiganln, !/aifu sepersembilan dari

lima puluh, tepatnya separuh dari sepersembilan. Jadi, pemerdekaan
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yang kedua dikeluarkan dari dua pertiga budak dan sepersembilannya.

Hasil akhimya, ahli waris memperoleh serafus delapan puluh dan

sepersembilan dari lima puluh.

Nilai ini sama dengan aset yang dimerdekakan majikan.

Apabita ditanyakan, "Mengaia Anda memerdekakan

sebagiannya, sementara masih tersisa setengah aset kitabah. padahal

menurut Anda seorang budak mukatabtidak dapat dimerdekakan sedikit

pun darinya sebelum dia melunasi seturuh angsuran kitabali?'
' 

Tanggapan kami: Di sini kami memerdekakan sebagian mukatab

karena pemerdekaan yang diberikan majikannya, bukan ler,r,lat

mekanisme kitabah. Disamping ifu, pernerdekaan yang dilakukan

majikan ketika sakit menjelang kematiannya, hanya berlaku pada

sepertiga hartanya, sedangkan sisanya (dua pertiga harga) menjadi hak

ahli waris."

Klausul yang menyebutkan mul<atab hanya bisa merdeka setelah

melunasi seluruh angsuran kibbah, berlaku jika pemerdekaannya lewat

proses ktabah, sebab jika ada sebagian dirinya 5nng tidak bisa merdeka,

maka dia tidak akan bisa melunasi angsuran kitabah dan sebagian

transaksi timbal balik yang lain. Jadi, kemerdekaannya tidak terletak

pada kompensasi tersebut.

Pasal: Apabila majikan berwasiat unfuk
memerdekakan mukatab atau membebaskannya dari
kitabah, dan dari sepertiga asetnya telah dikeluarkan nilai
yang lebih kecil dari harga si mukafab atau aset kitabahnya

Dalam kasus tersebut, seperti kasus jika majikan

mernerdekakan mukatab di kala grkit, atau membebaskannya. Hanya
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saja, dalam kasus ini majikan butuh untuk menjatuhkan pernerdekaan,

karena dia telah mewasiatkan hal ifu.

Apabila aset yang paling kecil tidak dikeluarkan dari keduanp,

yaifu dari sepertiga ffid, maka mukabb dimerdekakan sekadar

sepertiganya dan dibebaskan dati angsuran kitabah sekadar bagian

dirinya yang telah merdeka, sementara sisanya tetap dalam akad

kitabah. Artinya, jil<a mukata6 melunasi seluruh angsuran kitabah, maka

dia merdeka sepenuhnya. Namun jika fidak mampu maka yang merdeka

hanya sepertiga dirinya, sedangkan sisanln tetap berstafus budak.

Melalui qi5as terbadap pendapat rnadzhab, dapat disimpulkan

bahwa pemerdekaan sepertiga budak ini terlaksana seketika ifu juga.

Demikian ini seperti pemyataan kami tentang majikan yang mengakadi

tadbirhambasahayanya, sementam dh berada dalam tanggungan orang

yang berada atau dalam kondisi sulit, bahwa dia memerdekakan

sepertiganya seketika itu juga, sekalipun seketika ifu ahli waris tidak

mendapatkan apa pun, karena hak ahli waris pasti terpenuhi- Hal ini

iil<a mukata6 melunasi angsuran, dan jika tidak maka sisa dirinya

kembali menjadi budak.

Dalam kasus ini Al Qadhi mengemukakan pendapat lain, 'Tidak

ada bagian dirt mukata6 yutg merdeka, ketika mendiang majikannya

tidak punya aset lain selain si mukabb, agar aset yang dimerdekakan

lerr,rat wasiat ini tidak terbagi, sementara hak ahli waris dikesampingkan."

Demikian halnya apabila mendiang majikannya memiliki harta di

tempat lain atau piutang di tempat itu, maka wasiat terhadap aset yang

ada tidak terlalsana.

Pendapat pertama lebtt shahih, karena alasan yang telah kami

kernukakan tadi.

Adapun mengenai aset png berada di tempat lain, maka jika

penerima wasiat berada di tenrpat, dia mengambil sepertiga aset
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tersebut seketika itu juga, dan sisanyi ditangguhkan sampai harta yang

berada di tempat lain cair. Jadi, penerima wasiat telah menerima

sepertiga harta yang ada di tempat, sedang ahli waris belum menerima

apa pun. ini seperti kasus di atas. Seluruh wasiatnya belum dilaksanakan

sepenuhnya, karena harta yang berada di tempat lain belum pasti

didatangkan, karena mungkin saja dia mengalami kerusakan. Lain

halnya aset yang berada di tempat mendiang majikannya. Sementara

itu, kelebihan peninggalan yang berasal dari aset kitabah dikembalikan

pada pelunasan aset tersebut.

lgg1 - Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila mukatab mengklaim telah melunasi kitabah dan dia

menghadirkan saksi, kemudian dia bersumpah berikut

saksinyra, maka dia merdeka."

Pendapat ini dikemukakan oleh fuySyafi'i ig, karena sengketa

antara majikan dengan mul<atab terjadi dalam urusan pemberian harta.

Harta benda termasuk objek hukum yang menerima pargakuan saksi

dan sumpah.

Apabila ditanyakan, "Tujuan kesaksian ini adalah pemerdekaan,

padahal dia termasuk yang tidak bisa ditetapkan oleh saksi dan

sumpah?"

Tanggapan kami: Justu pemerdekaan bisa dipufuskan oleh

saksi dan sumpah menurut safu riwayat. Jika kami terima bahwa

pemerdekaan tidak bisa diputuskan dengan ifu, tetapi kesaksian di sini

dimaksudkan unfuk menyatakan adanya penyerahan harta.

Pemerdekaan tercapai ketika mukatab telah melunasi

angsurannya dalam akad yang pertama, tanpa kesaksian seorang saksi

atas akad ifu, tidak pula kesaksiunrdi antara mereka (fuan dan mukatabl

di kala terjadi sengketa.
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Perkara yang dipufuskan berdasarkan kesaksian seomng saksi

tidak terhalang unfuk mernpenganrhi perkam yang dipuhrskan oleh

kesaksian dua orang saksi. ContohnSn adalah kasus kelahiran anak png

dipufuskan berdasarkan kesaksian seorang perernPuan, temlrata

mempengaruhi keputusan nasab frng tidak bisa diputuskan oleh saksi

perernpuan dan kesalsian safu orang.

Pasal: Apabila budak mukatab fidak punlB saksi dan

majikanryn membantah Haim pembayaran ifu

Dalam kasus tersebut, png dimenangkan adalah pem5ntaan

majikan yang diperkuat sumpah, karena dia pihak yang menyangkal.

Apabila budak mulaab berkata, "Aku punlE saksi yang tidak

berada di tempat. Beri aku kesernpatan tiga hari untuk

menghadirkannya," dan temyata saksi tidak dapat hadir, maka majikan

bersumpah. selanjuhrya, ketka saksi budak ini hadir dan memberikan

kesaksian, maka dipufuskan kemerdekaannya.

Apabila saksi tersebut hadir, narnun majikqn menyangsikan

. keadilannya, lalu si budak berkata, "Aku punya saksi tidak berada di

tempat lain yang adil," maka dia diberi kesernpatan tiga hari lagi unfuk

menghadirkan saksi tersebut, karena alasan yang telah kami sebutkan

tadi

Pasal: Apabila maiikan mengakui telah menerima

harta kitabah

Dalam kasus tersebut, si budak otomatis merdeka jika maiikan

termasuk pihak yang pengakuannya sah. Jika majikan mengakui hal itu

pada saat sakit menjelang kematiannya, maka pengakuan ini juga

diterima, karena ini termasuk pengakuan (ikmr) terhadap selain ahli
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waris. Pengakuan omng png sakit pada selain ahli warisnya dapat

diterima.

Apabila mukatab berkata, "Aku telah melunasi seluruh angsuran

kitabahku," maka budak tersebut merdeka.

Apabila mukatab berkata, "Aku telah melunasi seluruh

angsurannya, instn Allah Ta'ala," maka kata insy Allah sebagai

tambahan, dan dia merdeka. Pengecualian tidak berpengaruh, karena

pengecualian ini tidak masuk dalam nr.tng lingkup pengakuan. 
.

Ahmad berpendapat dalam riwayat Abu Thalib, "Apabila
seorang mukatab berkata kepada majikannya, 'Aku wajib membayar

seribu, insg Allalt, berarti dia mengakui hal itu. Selain ifu, pengecualian .

berhubungan dengan syarat, dan perkam yang berkaitan dengan syarat

pasti bersifat akan datang. Sementara ifu, masa lalu fidak akan berkaitan

dengan syarat, sebab masa lalu kemp terjadi dalam sifat yang tidak bisa

diubah oleh syarat. Syarat dalam masa lampau hanya mengindikasikan

keraguan, seolah mukatab ingin menSratakan, "Aku telah melunasi

kitabahku, tapi aku mgu." Keraguan ini diabaikan dan pengakuannya

ditetapkan.

Apabila mukatab mengucapkan, "Aku telah melunasi angsuran

terakhir kitabahku," lalu dia berkata, "Aku hanya ingin berkata, 'Aku
telah melunasi angsuran, minimal angsuran sebelumnya'." Maka budak

ini mengklaim pengakuannya bahwa dia telah melunasi seluruh -

angsuran, sehingga yang dimenangkan adalah pemyataan majikannya,

karena dia lebih tahu maksud pemyataan tersebut.

Pasal: Apabila majikan membebaskan mukatab dart
angsuran kitabah, maka dia bgbas dan merdeka
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Ifu karena sebab tanggungannSn telah bebas dari angsuran

kitabah, seperti halnya jika dia telah melunasinlra.

Apabila majikan menrbebaskan sebagian angsumnnlra, maka

sebagiannya bebas, dan sisanya tetap dalam jalinan ktabah, sebab

pembebasan seperti layaknSn penrtaya-n.

Apabila majikan mengakadi kitabah budaknSa dengan

kompensasi dinar, lalu dia mernbebaskannya dari dirham; atau

sebaliknya, mengakadi kitabah dengan dirham, lalu menrbebaskannya

dari dinar, maka pembebasan ini fidak sah, sebab dia melnbebaskannln

dari sesuatu yang tidak diwajibkan, kecuali Snng dirnaksud adalah

pernbebasan senilai dinar atau dirham atas kamjibaa angsumn

mukatab.

Apabila kedua belah pihak teriadi sengketa, mul<abb berkata,

"sebenamya yang aku maksud harga angsuran tersebut", lalu

majikannya berkata, "Justnrr aku mengim aku pltnya kalajiban

memberikan nilai tukar yang telah aku bebaskan. Jadi, pernbebasan ini

tidak berlaku sebagaimana mestin5la," maka Snng dimenangkan ialah

pemyataan majikannya disertai sumpah, karena dia mengetahui niatnya.

Apabila majikan meninggal dan terjadi sengketa antam mukatab

dengan ahli waris majikan, maka yang dimenangkan ialah pemyataan

ahli waris disertai sumpah mereka, karena mereka tidak mengetahui

bahwa yang metr,/ariskan menghendaki hal ifu.

. Sedangkan iil<a mul<ab6 meninggal dan terjadi sengketa antam

pararis mukabb dengan majikannya, maka yang dimenangkan adalah

pernSntaan majikan, karena alasan yang telah lorni singgung

sebelumnya.
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L998- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Mukatab tidak dikenai lafarat selain puasa.'

Maksudnya, apabila mukatab dikenai kewajiban kafarat zhihar

atau hubungan intim pada bulan Ramadhan, membunuh, atau kafarat

sumpah, maka dia tidak boleh mernbayar kafamt berupa harta, karena

dia berstahrs budak. Disamping dia juga berstatus hukum orang yang

dalam kondisi ekonomi sulit. Dalilnya, dia tidak wajib mengeluarkan

zakat dan memberi nafkah pada kerabat dekat. Bahkan, dia boleh

menarik zakat karena alasan kebufuhan.

Kafamt budak dan orang yang kesulitan ekonomi ialah puasa.

Jika majikannya mengizinkan mukatab membayar kafamt dengan harta,

maka dibolehkan, sebab kafamt sama dengan perbuatan derma,

sementara mukatabboleh berderma seizin majikannya.

Selain itu, larangan atas hak mul<atab lelas diizinkan, dia tidak

wajib mengeluarkan kafant dalam benfuk harta, ketika majikannya

mengizinkan.

Jika ini dilakukan, dia akan menanggung kerugian, yaitu

terabaikannya kemerdekaan dirinp. Seperti halryn perbuatan derma

yang tidak lantas menjadi wajib atas izin majikannya

Al Qadhi mengatakan bahwa mukatab seperti budak mumi

dalam hal kafaraf. Ketika majikan mengizinkan dia unfuk -rnembayar

kafamt dengan harta, tentunya harta tersebut diambilkan dari aset milik

si mukatab, ketika majikannya telah memberikan hak kepemilikan

kepadanya

Jika kita berpendapat, oMukatab tidak punya hak milik," tentu

mukatab tidak sah mengeluarkan kafamt dalam bentuk pemerdekaan

budak, memberi makan, atau memberi pakaian, baik majikannya'yang

memberi maupun tidak, baik majifannya memberi izin maupun tidak,

i
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karena dengan dernikian dia telah mernba3nr kafamt dengan sesuafu

yang bukan milikqn. Hal ini tentu tidak sah.

Jika kita berpendapat, 'Mul<atab punla hak

kepernilikan,n maka kakmt dalam benhrk rnakanan jika majikannya

mengizinkan, hukumn5n sah. t
Apabila majikan mengizinkan mulabb unhrk membayar

kafant dengan penrerdekaan budak, maka apaloh pmktek ini sah?

Terdapat dua riwaynt lang telah dipaparkan dalarn masalah kafamt

budak. Menurut pendapat yang shahih, rincian hukum ini fidak berlaku

dalam masalah mukabb, karena ularna sepakat bahwa mukabb boleh

merniliki harta. Hanlra saia, kepemililranrSn belum sernpuna karena

masih berkaitan dengan hak majikanqp. Kefika rnajikanqn mernberi

izin trnfuk ifu, pemakaian harta mul<atab iru sah, seperti perbuatan

derma.

1999. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Anak mulatabyang dilahirkan dalam akad kitabah merdeka
begrtu dia merdeka.'

Maksudnya, menjalin akad kitabah dengan budak perempuan

hukumnya sah, seperti al<ad kitabhdengan budak laki-laki.

Para ulama tidak berbeda pendapat soal ini.

Masalah ini disinggung dalam hadits Barirahl2o dan hadits

Jur,rairah binfi Al 11uri6121, juga masuk dalam pesan urnum ayat berikut

ini:

r2o 1"61, disebutkan (5/6761.
12r Suni* awal htab ini (hal. 8).

Al Mughni - l sse I



"fUt; cit ;rt,lG e ;;,;W A#
'Dan jika hambaha5a ,nng kamu miliki menginginkan

perjanjian (kebebasan), hendaHah l<antu buat perjanjian kepda m*eka,
jika kanu mengetahui ada kebail<an pda mereka, dan berikantah
kepda mqel<a sehgian dari harb Alah 5ang dikaruniakan-N5a
kepdamu. "(Qs. An-Nuur [24]: 33).

Budak perempuan juga memungkinkan dirinya unfuk bekerja
dan'membayar angsuran kitabah, seperti rayaknya budak raki{aki.
Apabila mukatab perempuan melahirkan anak dari selain majikannya,
baik dari pemikahan maupun lainnya, maka hukum anak ini mengikuti
hukum ibunya dan dimauqufkan pada kemerdekaan sang ibu.

Apabila mukatab merdeka dengan merunasi seruruh angsuran
kitabah atau pembebasan dari majikannya, maka anak ini ikut merdeka.
Apabila akad kitabahnya fasakh dan kembali berstatus budak, maka
anaknya pun kembali berstafus budak.

Ini pendapat syuraih, Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Ishaq.
Baik dalam seluruh kasus rni si mukatab hamil ketika al<ad kitabah
berlangsung maupun terjadi setelahnya.

Abu Tsaur dan lbnu Al Mundzir berpendapat, "Furak tersebut
berstatus budak mumi yang tidak mengikuti.hukum ibunya.,,

Asysya{i'i punya dua perrdapat seperti drn madzhab ini. Mereka
berargumen bahwa kitabah udak tetap dari sisi budak, karena itu dia
tidak merambah pada anaknya seperti menta'liq pemerdekaan dengan
syamt tertenfu. t

4i3*K'# iKY, E:"-$i {,;q'u;fs
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Menurut kami, ./htabah mervpiakan faktor yang menetapkan

kemerdekaan- Dia tidak boleh dibatalkan. Statusnp merambah pada

anak si mukabb, seperti istilad, narnun berbeda dengan taliq
pemerdekaan dengan qpmt tertenfu, sebab maiikan berhak

mernbatalkan akad ini dengan iuahbeli.

Dengan demikian, ulasan tentang stafus arrrk mulabb terbagi

dalam empat bagan; tentang hargaqn k€fika rusak, keriar, nafkah, dan

Apabila anak ini rusak, Abu Bakar berpendapat bahwa dia milik

sang ibu png membanfun5n ddam al<d ldbbh, karena seorang

majikan tidak berhak mernberdayakan anak ini sernentara dia berstatus

budak. Dia fidak berhak atas harga anak tersebut. Selain ifu, anak ini

seperti bagian dart mukatab. SeandainSn dia melakukan firdak pidana

pada bagiannya maka diyatrSn menjadi milik si mul<aAb. Dernihan pula

anaknya, apabila dia tidak berhak atas dendam ifu, mala dia menladi

milik ibunya.

Lebih jelas, apabila stafus anak mengikuti mukabb, tenfu

hukumnln seperti hukum si mul<abb- Kepemilikan majikan,atas rrnnhat

si anak tidak dipufuskan, begifu pula denda pidana grang dibebanlon

kepadanya. Seperti halnya denda findak pidana fidak ditetapkan

untuknya. 
u

Asy$nfi'i menyatakan dalam salah safu dari dua pendapatrya,

"Harga anak ini diberikan pada majikan si mukabb, karena seandainln

mukatab terbunuh maka harganp menjadi hak rnajikanrya. Begitu pula

si anak mukabb."

Perbedaan antara anak mukafab dengan mukabb ialah, kibbah

batal lantaran tindakan pembunuhan 1nng dilalnrl<an mul<abb, ladi
hartan5n menjadi milik majikannSn. tain hulnla dengan arak mukabb,

akad kitabah ini tetap berlaku pasca pidana pembunuhan. Analogi kasus
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ini seperti merusak sebagian anggota mulatab. Hukum merusak atau

melukai sebagian anggota fubuh mul<atab seperti hukum merusak

anaknya.

Adapun kasab dan denda tindak pidana dibebankan pada anak

mukatab. Juga, bisa dilimpahkan pada ibunya, karena anak merupakan

bagian dari ibunya dan mengikutinya. Hal ini sama dengan anggota

tubuh lain ibunya.

Alasan lain, pelunaan kibbah anak oleh sang budak menjadi

penyebab kemerdekaan anaknya dan tercapainya kebebasan baginya.

Jadi, pantas kalau pelunasan sang ibu terhadap anaknya sepadan

dengan pendayagunaan aset si anak untuk dirinya, sebab

ketidakmampuan bayaran mul<atab berdampak pada tetapnya status

budak dan terabaikannya pekerjaan sang anak.

Adapun nafkah si anak dibebankan pada ibunya, karena dia

mengikuti kerja anaknya, dan kerja anaknya diperunfukkan bagi ibunya.

Jadi, nafkahnya dibebankan pada sang ibu. Sementara pemerdekaan

anak tercapai bila ibunya melunasi angsuftm kitabah atau dibebaskan

darinya, dan si anak menjadi budak, karena ketidakmampuan bayaran

ibunya, sebib hukumnya mengikuti ibunya.

Apabila mul<atab meninggal dalam proses kitabah, maka

kitabahnya batal dan anaknya kembali berstafus budak mumi, kecuali

dia meninggalkan harta yang cukup unfuk melunasi aJ<ad kitabah, maka

di sini terdapat dua riwayat

Apabila majikan si mul<atab memerdekakan dirinya, maka

anaknya tidak ikut merdeka, karena dia hanya mengikuti ibunya dalam

hukum kitabah,5nifu pemerdekaan yang dimih dengan mernbayar lunas

angsuran kitabah. Sementam dalam kasus ini, pelunasan tersebut belum

tercapai. Kemerdekaan mukatab hi tercapai oleh faktor yang tidak
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diikuti oleh anaknya. Jadi, sama halngn jika si mukatab belum meniadi

kitabah.

Konsekuensi pemyataan Ashab kami yang menyatakan bahwa

kitabah mukatabbatal begitu dia dimerdekakan, yaitu anaknya kernbali

berstatus budak mumi. S"rr,*t# konsekuensi pendapat kami, si anak

tetap dalam hukum kitabah dan dapat merdeka setelah angsumn

kitabahnya lunas, sebab akad fidak menemukan faktor yang

membatalkannya. Gugumya pembaSnran yang menjadi keruajiban

mukatabadalah karena tercapainp pemerdekaan oleh faktor lain.

Apabila mukatab tidak mernpunyai anak Snng mengikutinya

dalam kitabah, dan tidak punya harta yang bisa diambilnya, maka

hukum tetap berlangsungnya kiAfuh masih belum jelas, dan belum

ditemukan adanya manfaat dalam keberlangsungan akad ini pasca

pemerdekaan mukatab, karena hukumnya berlaku seperti pembebasan

mukatabdari aset kitabah.

Hukum mukatab yang merdeka dengan prosedtu istilad, tadbir,

atau ta'liq, sama dengan sifat seperti hukum mukatab yang

dimerdekakan oleh majikannya, karena dia merdeka bukan dengan

kitabah. Apabila majikan memerdekakan anak si mukatab tanpa

menyertakan ibunya, maka pemerdekaan ini sah. Keterangan ini

disinggung oleh Ahmad dalam salah safu dari dua riwaynt beliau, sebab

anak tersebut budak milik majikan, iadi dia sah memerdekakan dia

seperti ibunya.

Selain itu, seandainya majikan memerdekakan si anak berikut

ibunya, pastilah sah. Orang yang sah dimerdekakan bersama lnng lain,

maka sah pula dimerdekakan secara tersendiri, seperti budak lainnya.

Al Qadhi menlatakan, "Terkadang pemerdekaan anak si

mukatab ini wajib tidak terlaksana."
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Kemungkinan' Ahmad mengesahkan pemerdekaan anak

mukatab ini atas dasar dominasi pemerdekaan

. Pendapat yang shahihmajikan tersebut boleh memerdekakan.

Pendapat Al Qadhi tentang kerugian yang akan terjadi ini tidak

sah, karena beberapa alasan:

Pertama, kerugian hanya dialami oleh orang yang punya

pekerjaan yang melebihi nafkahn5n. Sedangkan orang yang tidak punya

pekerjaan, dan mukatab, tidak menanggung nafkahnya, justru

mendatangkan berbagai manfaat.

Jadi, tidak masalah dalam pemerdekaan mukatab, sebab tidak

ada kelebihan sedikit pun dari hasil usaha si anak bagi mukatab yang

bisa dimanfaatkannp

Jadi, sebaiknya hukum yang telah disebutkan di depan tidak

perlu di batasan nzri

Kedua, manfaat atas usaha mul<atab tidaklah wajib bagi dirinya.

Dalilnya, mukatab tidak boleh memaksa anaknya untuk bekeria. Jadi,

kerugian yang ditanggung akibat tdak adangra si anak tidak

diperhitungkan dalam haknya.

Ketiga, kerugian lnng bersifat ulnum tidak cukup unfuk

melarang pemerdekaan yang jelas-jelas ada faktor yang menunfutnya,

selama tidak terdapat dalil yang mengindikasikan perlunya

mempertimbangkan kerugian tersebut. ndak terdapat dalil soal ini.

Kerugian tersebut temyata tidak diternukan dalam pemerdekaan

budak yang bangkrut, pegadai, dan merambatnya pemerdekaan pada

milik rekanan. Dia tetap dimerdekakan meskipun ditemukan kerugian

sebab hilangnya hak milik yang sah. Terlebih, pernerdekaan dalam'kasus

1

ml.
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Pasal: Cucu mulatab hukumnya sama dengan hukum

ibunlra, karena anak mukatab tidak mengikutinya'

Sementara anak dari putri mukatab sama seperti putrinya

Pendapat tersebut dikernukakan oleh Asy-Slnfi'i.

Abu Hanifah berkata, "tiltubuh tidak merambah sampai cucu

mukatab, karena, perambahan hanya teriadi bersama keterhubungan.

cucu adalah anak yang terpisah. Kitabah mukabb tidak merambat pada

cucunl6 karena anak ummul otnlad sebelum dilahirkan olehnya tidak

dikenai hukum istilad. Anak tersebut bertalian dengan ibunya, bukan

dengan neneknya."

Menurut kami, anak perempuan mul<aAb mengikuti hukum

mul<atab, karena anak perempuan mengikuti ibgnp. Jadi, anak si

mukatab wajib mengikuti ibunya, karena dia berada dalam anaknSra.

Anak perempuan juga bertalian dengan sang ibu dalam masalah

pemerdekaan. Jadi, pernerdekaan ini menular pada anaknya seperti

halnya kitabah. Dernikian ini perbedaan pendapat tentang anak puti

mukatabyang mengikuti ibunya dalam masalah kitabah-

Adapun bayi yang lahir sebelum kitabah, tidak masuk dalam

akad kitabah, apalagi putuinya.

2000. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'Jual beli mukafab dibolehkan.'

Ini pendapat Atha, An-Nakha'i, Al-[-aits, dan lbnu Al Mundzir.

Ini juga qaul qadim fuy-Syaf i. Dia menSatakan, "Tidak ada

pilihan dai- mukata6." Dia juga menyatakan, 'Tidak dibolehkan."

Abu Al Khaththab meriwa5ntkan dari Ahmad satu ketemngan

lnng lain, tidak boleh menjualbelil<an mukata6. Ini pendapat Malik, ahli

nr'yr, dan qaut jadid Asy-Syafi'i, karena dia akad yang melarang
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kepemilikan hasil usahanSn. Jadi,. dia dilamng menjual dan

menrerdekakannp

Az-Zuhn dan Abu Az-7inad berkata, "Boleh menjual mukabb
atas kerelaannlra; sebaliknp dia tidak boleh dijual jika tidak rela.

Ketemngan ini diritmptkan dari Abu Yusuf, karena Barimh pemah

dijual atas kerelaan dan permintaanqp. Selain ifu, majikan mukabb
telah memenuhi seluruh rnanfaakr5n atas kerelaann5a. Pemanfaatan

mukatabtidak boleh dilahrlon tanpa , seperti menjualnya.

Menurut kami, lpng diriwaptkan Unvah dari

Aisyah, bahwa dia menufurkan, "Barirah menghampiriku lalu berkata

'Wahai Aisph, aku telah menialin kiAhh dengan fuanku dengan nilai

sembilan uqi5ah. Dia setiap tahun memrbalnr safu uqiyah. Totong banfu

aku." Namun, dia belum mernbaSnr angsuan kitabahnp sekalipun.

Aisfh berkata padanF, sambil mencdanya, "Temui fuanmu. Jika

mereka ingin kamu memberi ifu semua padanln, lakul{anlah."

Barimh pulang menemui majikannSp. Dia menawarkan saran

Ai.yah kepada mereka, narnun menolaknp.

Mereka berkata, "Jika dia ingin memerdekakanmu, silakan

lakukan, dan umltmu unfuk kami."

Aisyah menceritakan hal itu kepada Rasulullah S, beliau

bersabda, "Jangan sampi hal ifu u darlnga. Belilah dan

merdekal<anlah dia. Saungguhnya wala bagt orzng Wng
memerdel<al<an."

Rasulullah $ berdiri di hadapan oftmg-orang, lalu memuji dan

memuja Allah, beliau kernudian bersaMa, "Ada ap-dengan mereka

Wng mens5amtlan berbgai s5nmt 5ang ddak terdapt dalam

Kitabullah. Siap tang menstamfun sSant gng tidak terdapt dalam

Ktabullah mala dia bbl, sekalipun seratus s5amt. Kepufusan Allah
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lebih benar dan s5nmtNya lebih lrukuh. SaunggahnSa wla bagi onng

yang memerdekakan."(HR. Mutbfaq Alaih).

Ibnu Al Mundzir berkata, "Barirah diiual berdasarkan ilmu Nabi

$, padahal dia berstatus mukatab. Beliau tidak mengingkari hal itu.'

Hal ini menjelaskan a""tg* lugas bahwa menjual mukatab

dibolehkan. Aku tidak menemukan hadits yang konbadiktif dengan

riwayat' tersebut, juga tdak menemukan safu hadits pun yang

mengindikasikan ketidakmampuan baynran Barirah.

Asy-Syafi'i menals ril hadits ini, bahwa Barimh tidak mampu

bayar, dan jual-belnya faakhkarena akad kitabah.

Tal$ril tersebut sangat menyirnpang dan membutuhkan

dukungan dalil yang kuat, sernentam dalam hadits ini tidak terdapat

keterangan yang mengindikasikan hal ifu. Jushr pemyataan Barirah,

"Tolonglah aku atas kitabahku," mengindikasikan Barimh masih terikat

akad kitabah. Barirah juga menginformasikan bahwa angsuran

kitabahnya per tahun sebesar safu uqigh.

Ketidakmampuan bayaran hanya dapat diketahui jika lewat dua

tahun, menurut ulama png berpendapat ketidakmampuan bayaran

hanya diketahui dengan berlalunya dua angsuran, atau justru setelah

lalat setahun, menurut ulama yang lain.

Secara tekstual pembelian Aisyah terhadap Barimh terjadi pada

pernrulaan al<ad kitabah Barimh. I(asus ini fidak bisa diqiyaskan dengan

ufirmu qmlad, karena penyebab pemerdekaannya tetap ada yang tidak

bisa difasattr sama sekali, mirip dengan wakaf. Mukatab boleh

dikembalikan statusnya sebagai budak dan akad kitabahnya difasakh

ketika dia tidak mampu bayar. Kedua hal ini jelas berbeda.
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Ibnu Abu Musa berkata, 'Apakah majikan boleh menjml
mukatab dengan harga Snng lebih tinggr dari tanggungannyaJn Di sini

terdapat dua riwaSnt.

Dikarenakan mukatab adalah budak yang dimitiki majikannya
yang belum pasti merdeka, maka dia boletr dijual seperti budak yang

dita'liq kemerdekaannya dengan syamt tertenfu .

Dalil mul<abb itu berstatus budak adalah sabda Nabi S,
"Mukatab adalah budak selarna dia rmsih punta bnggungan, mski afu
dirlann."tZZ

Dalam kasus ini kami telah meriura3ntkan dari Nabhan maula
ummu salamah, dia menuturkan, 'lJmmu salarnah bertanln kepadaku,'
'Apakah engkau punln trang unfuk mernbayar?' 'Ya!' firwabku. Lalu
furunlah hijab antara aku dengan dia'.n ummu salamah meriwayatkan

hadits ini.

Nabhan berkata, 'Tidak, derni Allah, aku tidak punln uang untuk
membayar. Aku juga oftmg ]7ang fidak sanggup membayar.',

Difurunkannya hijab oleh ummu salarnah dari Nabhan karena dia

budaknya.

Selain ifu, Ummu Salamah sah memerdekakan Nabhan.

Memerdekakan bukan budak pastilah tidak sah. Dalam kondisi tidak
mampu, status mul<atab kernbali menjadi budak mumi. K€fika dia telah

merdeka, dia tidak akan kembali menjadi budak.

Lain halnya dengan memerdekakan budak, karena dengan cara

ini predikat budak hilang secara total, bukan dengan akad, yang tidak
lain adalah pelepasan hak milik atas budak tersebut. pemilik budak tidak

122 T elah disebutkan (hal. 56).
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dilamng untuk menjualnya. Seorang peniual fidak alon kehilahgan hak

kepemilikan atas objek png dijrpl, berbeda dalam kasus ini.

Pasal: Mulatab bolehrdihibahkan, diwasiatkan, dan

dialihkan kepemilikann5;a

Itu karena praktek seperti ini semakna dengan jual-beli.

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa dia melarang hibah mukatab,

karena $nra hanlra menjelaskan tentang iual-beli mulabb.

Pendapat shahih mernbolehkan hal ifu, sebab sesuatu yang

berada dalam pengertian yang dinash, hukum tentangnln pasti telah

ditetapkan.

2OO1-. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
"Pembeli menaksir harga mukatab. Apabila mukatab

m.embayar lunas angsurannya, maka dia merdeka; dan waris

wala+rya bagl pembelinln. Apabila peniual tidak
menjelaskan pada pembeli bahwa budak tersebut mukatab,

maka pembeli punya pilihan antara menarik harga budak

tersebut atau mengambil budak ifu 57ang berstatus sebagai

budak mumi dan mukatab-"

. ., Maksudnya, akad kitabahtidak difasakh sebab iual-beli, dan tidak

boleh dibatalkan. Kami tdak menemukan pendapat yang berseberangan

dengan hal ini.

Ibnu Al [vlundzirrB berkata, "setiap ulama tempat kami berguru

sepakat bahwa jua-beli budak mul<abboleh majikannSp tidak menfasakh

akcrd kitabahjilG akad ini telah berlangsung lama dan mukatab disiplin

123 66. N ljma'l<argahnu Al Mun&ir (hal. f21l583).
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membayar angsumnnla tepat wakfu secam rutin. Pmktek ini fidak

dibolehkan, karena kitabh menrpakan akad tetap yang tidak akan batal

oleh jual-beli seorang budak, seperti iianh dan nikah.

Mul<atab tetap dalam ikatan a}ard kibbah di tangan pembelinya

dan tetap membagnr angsurannln, seperti lalaknSn masih berada di

bawah we\ renang penjtral: melanjutkan al<ad kibbah yang telah

berlangsung.

Mukatab membaynr angsuan kibbah kepada pembeli dalam
jumlah yang sama seperti saat membapr kepada penjual (majikan

sebelumnln). Jika dia tidak sanggup menrbaSar angsuan, dia menjadi

budak milik pembeli, karena stafus pernbeli menjadi majikannya.

Apabila mukatab mernbayar lunas selunrh angsuran, maka dia

merdeka dan waris unlatya diberikan kepada pembeli, sebab hak

mukabb terhadap hartan5ra beralih ke tangan pembeli. Jadi, pernbeli

menladi pihak lang mernerdekakan.

Oleh sebab itu, Nabi $ berkata kepada Airyah, "Belilah dan

mqdekakanlah. Sesunggahntn unla ba7t omng Sang
memerdekakan.'124

Ketika majikan Barimh menghendaki pensyaratan wala, beliau
menolak hal itu dan menginformasikan kebatalannya.

Apabila pembeli Udak tahu status budak tersebut sebagai

mukatab, kemudian dia mengetahui hal itu, maka dia boleh menfasakh
jual-beli atau memungut ganti rugi pada si penjual, sebab ldbbahitu aib,

pembeli fidak bisa mernberda3nkannya, fidak berhak atas hasil

pekerjaannya, Udak memperbanfukannya, dan tidak boleh menggaulinya

-jila mukalbb seomng perempuan-.

r24 L61., disebutkan (S/6Zn.
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Dalam kasus ini penyebab hilangnya kepernilikan tahadap

mukaAb telah terjadi, pembeli berhak menfasakh akad tersebut.

Misalnya membeli budak perempuan yang bersuami atau budak yang

cacat. Jadi, pembeli diberi pilihan untuk menfasakh jual-beli dan menarik

kembali uang atau menahannya dan memungut ganti rugi. Maksudnya

adalah nilai yang adil antara statusnya sebagai mukatab dengan budak

yang mumi.

Pembeli bisa mengajukan pertanyaan, berapa harga budak ini

sebagai mukabb dan bempa hargan5n jika dia bulon mukatafr Jil<a

penjual menjawab, "Harganya sebagai mukatab semfus, dan harganya

jika bukan mukatab serafus lima puluh," sementara hanln seratus dua

puluh, maka akad kitabah telah mengurangi sepertiga harga si budak. Si

pembeli menarik sepertiga harganya, yaifu empat puluh, dari si penjual.

Dia tidak boleh menarik lima puluh yang mengurangi nilai si budak,

sebab kitabah menurut kesepakatan yang telah ditetapkan dalam jual-

beli.

Pasal: Jual-beli utang yang menjadi tanggungan
angsuran mukatab hukumnya tidak sah

Pendapat tersebut dikemukakan oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i,

dan Abu Tsaur.

Atha, Amr bin Dinar, dan Malik menyatakan, "Akad jual-beli ini

sah, karena majikan berhak atas angsuran tersebut dalam tanggungan

mukatab. Jadi, dia boleh menjualnya, seperti harta benda lainnya."

Menurut kami, angsumn lnng menjadi tanggungan mukatab

merupakan utang tidak tetap, maka dia tidak boleh dijualbelikan, seperti

. utang dalam akad salam. Argumen ketidaktetapan utang ini ialah

kemungkinan lebumya utang ketika mukatabtidak mampu bagar. Selain

itu, majikan tidak berhak memaksa seorang budak unfuk membayar
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angsuran dan mengharuskan dia unfuk mendapatkan penghasilan. oleh
karena itu, majikan tidak boleh menjual utang seperti iddah dengan
perbuatan derma.

Utang ini juga tidak bisa diserahterimakan. Nabi $ metamng
jual-beli barang 1Bng tidak bisa diserahtrrirrul,*.125

Apabila majikan menjual piutang tersebut, malo jual-beli ini
batal, dan pembeli tidak boleh menagih mukatab unfuk membayar
angsuran ifu kepadanya. Juga tidak boleh menarik nilai jualpada penjual
jika mukatab menyemhkan angsuran kepadanya.

Apabila mul<atab menyerahkan angsuran kitabahnya pada
pernbeli, rnaka ada dua pendapat:

Pahma, budak tersebut merdelo, karena jrral-beli mernuat izin
serah-terima. Hal ini serupa dengan serah-terima seorang wakil.

Kdua, budak tersebut tidak merdeka, karena dia belum
mengingatkan semh-terima tersebut. Serah-terima ini berlangsung
secara sendirinya dalam hukum jual-beli png fasid. Jadi, serah-te{ma ini
ikut fasid, sehingga dia tidak merdeka, lain harrya dengan wakilnya
karena dia mengin

Seandainya mukatab menyatakan dengan jelas (shanh)

persetujuannya, maka dia tidak dikategorikan sebagai orang yang

mengingatkan majikan dalam serah-terima. persetujuan ini .posisinya

secara hukum sama seperti timbal balik. Jadi, dalam kasus ini tidak ada

bedanya antara ada atau tidak adanya persetujuan.

Menurut kami, mukatab ini bisa merdeka dengan melunasi
seluruh angsuan kbbah mukatab terbebas dari aset kitabah darr

majikan menarik aset png telah diterima oleh pembeli, karena majikan

125 Keterangan ini tercantunr pada (5/568).

@I - At Mughni

l1



seperti wa}ol mukatab. J:la angsuran png diterima dari jenis alat fukar

yang sama dengan harga, dan telah terjadi kerusakan, maka kedua

belah pihak menyelesaikan utang-piutang dengan nilai yang paling kecil

darinya, dan pihak yang berhak menerima bagian lebih besar mengambil

kelebihannya. I

Apabila kami berpendapat, 'Mukatab tidak merdeka dengan

cara tadi," maka harta kitabah tetap ada di tangan mukatab, dan dia

menarik angsumn yang telah diberikan kepada pembeli, dan si pembeli

mengambilnya dari penjual. Jika pembeli menyerahkan tnng itu kepada

pembeli, maka serah-terima ini tidak sah, karena ini penyemhan tanpa

iztn mukata6. Pmktek ini sama seperti mengambil harta mul<afu6 tanpa

izinnya.

Apabila uang yang diserahkan tidak sejenis dengan alat tukar

kitabah, maka mereka saling menarik hanya dari yang lain. Apabila

majikan menjual aset yang telah diambil dari mukatabberupa harta yang

menjadi tanggungannya, dan aset tersebut boleh diperjualbelikan, maka

bansaksi ini dibolehkan, jika aset Snng diterima majikan masih dalam

kondisi baik.

Jika aset ini telah rusak dan wajib mengganti nilain3Ta,.serta dari

alat tukar yang sejenis dengan aset kitabah, maka kedua belah pihak

menyelesaikan utang piutang tersebut. Jika aset yang diserahkan sejenis

dengan aset kitabah, lalu keduanya memperhifungkan aset ini, maka

pmktek tersebut dibolehkan.

Pasal: Apabila mukatab mempunyai anak yang

mengikuti sang ibu dalam akad kitabah,lalu majikan menjual
keduanya

Dalam kasus tersebut, transaksi ini sah, karena mereka dimiliki

oleh majikannln dan tidak ada faktor 5nng melamng penjualan tersebut.
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Keduanlra menpdi milik pernbeli secara sama seperti saat berada di
tangan penjual.

Apabila majikan menjual satah safuryn (mukabbatau anaknya),
atau menjual salah safunya pada seseomng dan png lain pada orang
lain, maka praktek ini fidak dibolehkan dengan dua alasan berikut ini:

Putarna, majikan tidak boleh mernisaht<an antara ibu dengan
anaknya ddam iual-beli, kecuali anakqn telah baligh, menurut salah
safu dari dua riwayat.

Kdua, hukum anak mengikuti ibunp. Ibu boreh mengambir
hasil kerja anakqn dan memanfaatt<annya. Jadi, se@ra maknawi anak
tersebut seperti hambasahaya si ibu. oreh karen? fu, majikan tidak
boleh mernisahkan anak dan ibu ini.

Mungkin juga pernisahan ini dibolehkan ketika si anak telah
baligh, karena dalam kondisi seperti ini dia merupakan objek yang
diperjualbelikan. sang pernilik boleh mernberdayakannya. Anak
mukatab png telah baligh punlra hak dan kevrnjiban yang sama
terhadap majikan si mukatab sebelum dia dijual. Sang ibir berhak
menerima hasil usaha anaknln; ganti rugi tindak pidana anak ini
dibebankan pada majikannln; si ibu wajib menafkahinya dan
kernerdekaannlra mengikuti kemerdekaan ibunln, seperti halnya jika dia
dijual.

Pasal: Apabila majikan mewasiatkan mukatab pada
seseorang

Abu Bakar mengratakan, "Ahmad berpendapat, 'wasiat ini
dibolehkan, karena dia boreh menjuarnya. Dia juga boreh
menghibahkannln. Selanjutrp, prhak yang menerima wasiat ini
berposisi seperti dalam hal kamjiban membayar angsuran.
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Jil<a mukafab tidak mampu ba5ar, maka dia kernbali menjadi budak

mumi. Jika dia memerdekakannya, maka wala budak ini menjadi

miliknya, sebagaimana keterangan tentang majikan yang menjual

mukatab.

Apabila mukabb udak mf,mpu ba5nr semasa hidup pewasiat

(majikannya), maka wasiat tersebut batal. Orang yang dilarang menjual

mukatab, dilamng pula manasiatkan dan menghibahkannya.

Apabila majikan berkata, "Jika dia lmulaadtidak rnampu bayar

dan menjadi budak mumi, maka dia menjadi milikmu sepeninggalku,"

maka wasiat ini sah apabila mukatabtidak mampu balnr sernsa hidup

panrasiat. Sebaliknya, apabila mulcaAb tidak mampu balnr setelah

kernatian majikannya, rnaka si penerima wasiat tidak berhak

mernilikinya, karena syarat tersebut batal sebab kematiann5Ta.

Kasus tersebut sama dengan masalah jika rnajikan berkata

kepada budaknya, "Jika kamu masuk rumah maka kamu merdeka

setelah kematianku." lalu budak ini tdak masuk rumah hingga

majikannya meninggal. Apabila majikan berkata, "Jika kamu tidak

mampu bayar setelah aku meninggal maka dia meniadi milik kalian,"

maka hal ini taHim wasiat dengan sSnrat yang terjadi setelah

kematiannya. Mengenai keabsahan wasiat seperti ini, terdapat dua

pendapat, seperti yang telah kami singgung.

Pasal: Apabila majikan berwasiat kepada seseorirng

untuk melakukan akad kitabah budaknya

Dalam kasus tersebut, wasiatnya sah, karena wasiat terhadap

sesuatu yang belum tetap hukurnnya sah. Seperti halnya wasiat dengan

sesuafu yang belum dimiliki saat itu, misalnya buah-buahan dari pohon

yang belum berbuah atau kehamilan dari budak perempuannya lnng
belum hamil.
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Si penerima wasiat urajib menyerahlqn harta tersebut begitu

telah terjndi, dan dia te6ebas dari wasiat tersebut. Apabila si penerima

wasiat memenuhi unsiat tersebut, atau mernbebaskan si budak dari

wasiat ifu, maka mukabb merdeka dan utalarrya menjadi milik
majikannSn, karena dia telah mernberi kenikrnatan pada si mukatab.

Apabila mukaAb ffiak nrampu bayar; peuraris ingin

memailitkannya dan penerirna vJasiat ingin menangguhkannya, maka
pern5ntaan yang dimenangkan adalah pemptan po,r,laris, karena hak
penerima warisan terhadap harta selama akad itu berlangsung,

sementara hak peuraris berkaitan dengan mukabb.

KeHka pevuaris mernailitkan mul<atab, rnaka dia kembali menjadi

budak mumi. Penerima waris fidak bisa membatalkan hak pauaris untuk

menrailitkan mut<atab.

Apabila pa;.raris menangguhkan mulatab dan penerima wasiat

ingin memailitkannya, maka tidak bisa, karena hak untuk memailitkan
dan menfasakh ada di tangan pamris. Penerima wasiat tidak berhak
melakukan ifu dan tidak boleh menjualnyra, karena hakq,a tel6h gugur.

Ketika mukatabtidak rnampu bagrar, dia kernbali rrienjadi budak bagi ahli

warisnya.

Apabila majikan berurasiat kepada seseomng dengan aset yang

dapat menyegerakan kemerdekaan mukabb, maka wasiat ini sah,

karena wasiat dengan syarat. Jika majikan menyegemkan sesuafu, maka

dia diperunfukkan bagi penerima wasiat. Jika dia tidak menyegerakan

sesuatu hingga angsurannya jafuh ternpo, maka wasiatrya batal.

Pasal: Apabila majikan berrryasiat harta kitabah pada
seseorirng, dan status budaknVg pada orang lain
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Dalam kasus tersebut, dua rrnsiat ini sah. Apabila mukabb

membaynr angsuran ldtabah pada pemilik harta atau dia

membebaskanq;a darinyra, rnalo dia merdeka.

Para sahabat kami men5ntakan, "Wasiat majikan png memiliki

budak batal." I

Mungkin juga wasiat ini fidak batal, dan rzala dipenrntr.rkkan

baginya, karena majikan memosisikan mukatab seperti dirin3a dalam hal

kepernilikan atas budak. Seandainya majikan tidak meuasiatkan hal itu,

tentu umladiberikan kepada majikannya. r

Apabila majikan mewasiatkan kibbah rnaka elah .diberikan

kepada orang yang menerima wasiat. Selain ifu, seandainSa maiikan

meurasiatkan mukatab secaftt mutlak pada .seseomng rnaka unla

diberikan untuknya. Dernikian halnln jika majika4 bemnsiat untuk

menetapkan stafus budaknlp, karena wala diperoleh dari wasiat dengan

status budak, bukan wasiat harta.

Apabila mul<atab tidak mampu ba1nr, rnaka p€rnilik budak

menfasakh kitabahnp, dan mul<aab menjadi budak milikngra, dan

wasiat harta ifu batal. Jika pemilik harta telah menerima aset

kitabahnya, maka dia menjadi milikn5n.

Apabila kedua pihak bersengketa mengenai hakh, maka

tidakn5ra kitabah di saat mukaab tidak mampu ba1pr, pernlataan

pemilik budak diprioritaskan, karena dia berkedudukan settagai ahli

waris, menurut pendapat yang telah kami kemukakin di depan.

Qlras masalah ini ialah seandainya majikan berunsiat dengan

status budak mukatab, bukan harta kitabah terhadap seseorrng, rnaka

wasiat ini sah.
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Pasal: Apabila akad kitabah rusak lalu majikan
mewasiatkan sesuafu llang ada pada tanggungan mur<atab
terhadap seseorang

Dalam kasus tersebut, wasiat ini fidak sah, sebab tdak ada
sesuafu dalam tanggungan mul<abb.

Apabila rnajikan berkata, "Aku meu/asiatkan harta kibbah yang
aku terima darin5a," maka wasiat ini sah, sebab kitabahpng fasid tetap
ma,vajibkan mul<atab unfuk membalnr angsumn kibbah, seperti halnya
keurajiban ini dalam kitabahpng sah.

Jika rnajikan berrrnsiat dengan status budak muratab, rnalo
wasiabrya sah, karena wasiat dengan status budak mul<atab sah dalam .

kitabahSrang sah, apalagi dalam /oia&a61Bng hsid.

PasaL wasiat pada mukah6 hukumnya sah, karena dalam
muamalah hubungan mukabb dangan rnajil.,anq;a seperti oiang lain.
oleh karena ifu, majikan boleh memberikan zakahrya pada mukatab.

Majikan boleh berkata, "Kumngi sebagian angsuran kitabahatau
sebagian tanggungan mul<atad<u. dan kumngilah sesuka kalian, sedikit
atau banpk, di awal angsurannya atau diakhimya.',

Apabila majikan berkata, "Kurangilah darinya safu angsuran,"
maka mereka boleh mengurangi angsumn manapun Snng mereka
hendaki. Seperti halnya majikan berkata, "Kurangilah angsurannya
semau kalian," baik angsuan si mukabb ini disepakati maupun
diperdebatkan, karena redalsi ini mengamh pada salah safu darinya
secaftr tidak jelas.

Apabila majikan berkata, "Kurangilah ia,,, maka maksudnya

adalah angsuran yang dia kehendalt. Pengurangan tersebut terganfung
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pada kehendaknf. Mereka waiib mengurangi angsuran 17ang dipilih

unfuk dikurangi, karena majikannya mernberikan keinginan ifu padanla.

Apabila majikan berkata, "Kurangilah darinSa angsuran lnng
terbesar," maka ahli waris wajib mengurangi harta mereka yang paling

banyak, karena itulah kadar lpng p$ing besar.

Apabila majikan berkata, "Kurangilah darinya angsurannya yang

paling banyak," maka ahli waris wajib mengumngi lebih dari setengah

angsurannya, karena sesuafu dikatakan banSnk jika meletihi dari

setengahnln. Jika angsuran kitabahn5n lima maka mereka wajib

mengumngi tiga; jika angsuftrmla enam maka mereka mengurangi

ernpat. Mungkin juga wasiat ini ditujukan kepada salah satu ahli waris

yang paling banyak hartanln, sama dengan rmsiat rnajikan dengan

redaksi "yang paling besar angsurannSa."

. Jika besamn angsuannya salrul, mat{a hanp ada safu

kemungkinan, yaitu pendapat p€rtarna tersebut.

Apabila majikan benrnsiat, "Kumngilah dariryn angsuran lnng
paling tengah," dan tem5pta di sana hatya terdapat angsumn yang

tengah, maka wasiat ini harus dilakukan apa adanSra. Sarna halnya jika

angsuran mukatab sama dari segi besaran dan jafuh temponya,

sedangkan bilangannya tersendiri, rnaka dia wajib mengurangi.angsuran

yang paling tengah. Jika angsurann!,a lima, tengah-tengahnya lima; jika

jumlahnya fujuh, tengah-tengahn5n empat.

Apabila jumlahnya bercampur, maka kadamya ber'.rariasi:

adanya serafus, dua mfus, dan tiga ratus, maka tengah-tengahnla

adalah dua rafus. Wasiat ini r,rajib dilaksanakan demikian adanya, karena

itulah nilai yang paling menengah.

Jika angsuran ldbbh ifi sarna kadamya narnun berbeda

temponya, misalnya besar angsuran dua: safu angsumn iafuh safu bulan,

satu angsuran lagi jafuh dua bulan, dan safu angsuran lainnSn tiga bulan,
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maka wasiat ini tertuju pada angsumn png dibayar per dua bulan,

karena ini png paling tengah.

Apabila tiga angsuran ini punSn nilai 5nng satna, maka wasiat
berlaku pada nilai tersebut. Jika terdapat nilai tengah-tengah, tempo
tengah, jumlah pertengahan, yang sebagian mengkhawatirkan yang lain,

maka kepufusannya dikernbalikan kepada ahli waris. Mereka bebas

mengurangi angsumn yang dikehendaki.

Apabila ahli waris dan mul<atab bqselisih pendapat tentang
maksud pev.rasiat (majikan), maka yang dimenangkan adalah pemyataan

ahli waris yang dikuatkan dengan sumpah, sebab mereka tidak
mengetahui apa yang dikehendaki peuraris, kemudian penentuan ini
diserahkan kepada mereka. Kefika dalam angsuran ini ditemukan dua

nilai pertengahan, maka ahli waris menenfukan salah satunya. Jika
jumlahnya ganjil, maka nilai tengahnya safu. Jika jumlahnya genap

seperti empat dan enam, maka nilai tengahnSn dua. Ini apabila majikan
beruuasiat dengan angsuran yang paling tengah.

Jika majikan berwasiat, "Kurangi angsuran yang ringan,,, atau

berkata, "Angsuran yang bemt," atau "Yang banyak," maka dia
dikembalikan pada penafsiran ahti waris, sebab segala sesuafu yang

ringan berada di samping angsuran yang lebih ringan darinya,

sebagaimana dikernukakan oleh para sahabat kami ketika majikan
berwasiat dengan harta yang agung, banyak, berat, atau ringan.

Apabila majikan berwasiat, "Kurangilah darinya angsuran yang

lebih besar," maka angsuran mukatabdikurangi setengah plus tambahan

terendah."

Jika majikan berwasiat, "Kurangi darinya angsuran yang paling
besar dan angsuran seperti separuhnya," maka besamya yaifu tiga
perempat plus tambahan terendah. J
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Jika majikan benvasiat, "Kurangi darinSn angsuan 3nng paling

banyak dan nilai yang sama," maka yang dikumngi adalah seluruh

kitabah tersebut plus tambahannya. Pemyataan ini sah dalam kitabah,

namun bataldalam tambahannln, karena tidak pada tempatnya.

Apabila majikan berwasia(, "Kumngilah darinya sekehendak

kalian setengah dari harta ktabah," maka angsuran kitabah tidak boleh

dikumngi seluruhnya, karena kata min menunjukan art sebagian Jadi,

dia fidak mencakup seluruh aset ktabh.

Madzhab fuy-Spfi'i dalam selunrh pasal ini sarn seperti

keterangan yang kami paparkan.

2OO2. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Apabila mukatab membeli bapaknya atau kerabatnlp lrang
haram dinikahi, maka mereka tidak merdeka sebelum dia

melunasi seluruh angsuftm kitabah. Mereka berada di bawah

kepemilikannya. Jll<a mukafab tidak mampu bayar, maka

mereka meniadi milik majikanngn."

Ulasan bahasan ini terbagi menjadi dua pasal:

Pertama, mukatab sah membeli dzawil arhamnya, yaifu omng

yang boleh dimerdekakan olehnya tanpa izin rnajikannSp.

Ini pendapat Ats-Tsauri, Ishaq, dan ahli m'yi.

AstrSyafi'i menyatakan, 'Pmktek ini tdak sah, karena ini

pengelolaan yang dapat merusak harta, sebab mukabb mengeluarkan

aset png tidak boleh dia kelola sebagai perimbangan dari asa yang juga

.tdak boleh dia kelola. Praktek ini mirip hibah.'

Apabila majikan si mul<abbmengizinkan pmktek tersebut, maka

di antara ulama ada yang membolehkannya, lraifu pendapat Malik.
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Alasann5ra, larangan hany. berlaku terkait hak rnajikannya, dengan izin

tersebut mul<atab boleh mengelolanya.

Ada juga ulama Spng mengatakan: Dalam kasus ini terdapat dua

pendapat.

Menurut kami, mul<atab mernbeli budak Snng tidak merugikan,

maka pernbelian ini sah, seperti pihak lain. Penjelasannya, mukatab

mengambil hasil kala mereka. Jil<a mulatab fidak mampu bayar, maka

mereka menfadi budak bagi rnajikannlp. Selain itu, sah€ah saja dia

dibeli oleh pihak lain. Jadi, perrbeliannSp satr, seperti orang lain. Hal ini

berbeda dengan hibah, karena dia menghabiskan harta tanpa ada

kompensasi, juga tidak ada manfaat yang diterima, baik oleh mukatab

maupun majikanqn

Praktek di atas iuga menyatakan adanya penyebab, pitu
pengelolaan aset ifu dilakukan oleh orang lang berwenang pada

tempatrgra, dan fidak diternukan penghalang. Pendapat yang

dikernukakan oleh mereka tidak punSn landasan nash serta tidak punya

dalil Snng bisa diqiyaskan.

Kedua, mereka (bapak dan kembat mut<abb yang dibeli) tidak

bisa merdeka dengan hanya adanya kepemilikan mukatab terhadap

mereka, karena seandain5n dia langsung memerdefuakannya atau

memerdekakan selain mereka, rnaka pemerdekaan ini tidak berlaku.

Kernerdekaan mereka pun tidak dimih dengan cara membelinya yang

menduduki posisi pemerdekaan.

Mukatabtidak boleh menjual, menghibahkan, dan mengeluarkan

mereka dari kepemilikannya.

Ahli ra'yi menyatakan, 'Mukatab boleh menjual kerabatrya,.

selain anak-anak dan kedua orcmg tuanya, karena d"awil arham bukan

kerabahr5n yang merdeka dan bLkan peuaris ashabah. Mereka sama

seperti orang lain."
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Menurut l<ami, mukalab punlra kerabat yang bisa merdeka, jika

dia merdekakan dan tidak boleh dijualbelikan, yaitu anak-anak dan dua

orangtuanya. Mukabb tidak berhak menjual mereka. Jika dia merdeka,

maka tidak boleh merniliki kembatnya y'ang berstafus mukatab, seperti

halnln larangan merniliki dua orilrg fuan5n. Di samping ihr, kerabat

ibamt basran tubuh mukatab, karena itu dia tidak boleh menjualnya

seperti tangann5n sendiri.

Apabila mukabb melunasi seluruh angsuran kitabah dan

kerabakrp meniadi miliknya, maka mereka semua merdeka, karena

kepemilikannya telah sempuma dan hilangnya hubungan hak

rnajikanqp dengan mereka. Dengan begitu mereka semua merdeka,

dan walanya diberikan kepada mukabb, bukan untuk majikannya,

sebab para kerabat ini merdeka oleh si mukatab setelah hilangnya

kepemilikan majikan terhadapnya. Jadi, mereka ibarat dibeli oleh si

mukatab setelah dia merdeka

Jil<a mukaAb fidak mamPu buyut dan kembali berstatus budak

penuh, maka mereka sanua menjadi budak bagi majikannya, karena dia

bagian dari harta mul<abb. Oleh karena ifu, para kerabat ini menjadi

milik rnaiikanqn akibat ketidakrrnrnpuan bayamn mukatab, layaknp

budakpng lain.

PamL Hasil usaha bapak atau kerabat y'ang dibeli ini
diberilran kepada 'mukatab, karena mereka meniadi

budatar5Ta

Dalam kasus tersebut, nafkahnlp ditanggung oleh'mukabb,

berdasarkan hukum kepemilikan, bukan hukum kekerabatan-

Jika majikan mukatabmemerdekakan mereka, mereka tidak bisa

merdefta, karena majikan tidak mernilikinya, jadi dia tidak berhak

mengdohnya.
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Apabila mukatab memerdekakan mereka tanpa izin majikannya,

maka mereka juga tdak merdeka karena hak majikannya masih

berkaitan dengan mereka. sebaliknya, jil<a mukatab memetdekakan

mereka atas izin majikannya, maka mereka merdeka, seperti seandainya

dia memerdekakan budaknya 1tang lain.

Apabila majikan memerdekakan mukatab, maka dia merdeka

dan mereka sernua menjadi budak milik majikannya, seperti halnya jika

dia tidak mampu bayar, karena kitabahnya batal dengan pemerdekaan

tersebut, seperti jika akad ini batal karena kematiannya.

Menurut pendapat yang kami pilih, mereka semua merdeka,

karena dia merdeka sebelum kitabah fasakh. Jadi, mereka semua

merdeka seperti halnya merdeka dengan pembebasan dari angsuran

kia bah atau pelunasannya.

Ketenfuan tersebut diperkuat oleh hukum bahwa kitabah
menrpakan akad yang tetap, yang mukatab bisa memanfaatkannya,

merniliki budaknya, dan hasil kerjanf. Hak majikan terhadap

kepemilikan status budaknya tetap ada dan tidak akan hilang sampai dia

melunasi seluruh angsuran atau transaksi 5nng bisa menggantikan
posisinln.

Majikan tidak berkuasa membatalkan kibbah yang berimbas

pada pembatalan hak mul<abh dia h*!n berurenang membatalkan

hal'-ya atas status budak mukatab. Kepufusan ini berlaku pada haknya,

bulon aset milik mul<atab. Kasus seperti ini telah kami singgung tadi.

. Apabila mul<ata6 meninggal dan tidak meninggalkan aset yang

cukup unfuk melunasi angsuran, maka stafusnya kembali menjadi

budak.

Abu Yusuf dan Muhamgrad menSntakan, uBudak miliknya

menjalani ldtabah sesuai angsumn yang berlaku,.dernikian pula ummu

wal#mya."

i
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Abu Hanifah berpendapat tentang anak si mukatab secara

khusus, "Jika dia hadir dan memenuhi akad kitabah, maka.seketika ifu

juga kitabahnya diterima dan dia merdeka.'

Menurut kami, anak t"*"UL menjadi budak milik mukatab. Jadi,

ketika mukatab meninggal, anak ini menjadi milik majikannya, ketika dia

tidak meninggalkan aset gnng cukup unfuk melunasi angsuran kitabah,

seperti pihak lain.

Jlla, mukalab meninggalkan aset yang cukup unhrk ifu, maka

kondisi ini mengacu pada dua riurayat tentang fasaknya kitabah, sesuai

.keterangan tadi.

Pasal: Apabila mukatabmenghibahkan sebagian dzawit arham

nya pada majikan, maka dia boleh menerimanSn. Apabila mut<abb

merruasiatkan sebagian d"awil arham pada majikannya, maka wasiahrya

diterima, sebab jika rnajikan berhak menjualnya dan menerima

penyemhan hartanya, rnaka apalagl jika dia mernberin5;a tanpa

kompensasi. Apabila rnalkan merniliki dawrl arham maka hukumnp

seperti hukum kalau dia mernbelinya

PasaL Mukabb boleh menjual istrinya, atau

mukatatah meniual suaminlra

Hal itu dibolehkan bagi selain mulabb, tentu bagi mul<aabiuga

dibolehkan, seperti menjul budak yang lain. Dengan demikian,

nikahnya fasakh. Pendapat ini dikernukakan oleh Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Akad nikahnSn frdak fasakh, karena

mutaab tidak berhak memitfi. Dalilnya adalah: mul<atab tidak boleh
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mengangkat gundik dan tidak boleh memerdekakan orang fua serta
anakn5a, dia membelinya. Jadi, dia serupa dengan budak mumi."

Menurut kami, mukatab berhak memilik aset 5ang dibelinya,
karena dia berhak menerima sytfbh dari majikannya, begitu juga
sebalikngra, majikan menerima syfah mukatabnya; dan perlakuan riba
antara rnajikan dan mukabb. lamngan mengangkat gundik bagi
mulabb hdak lain karena -ilil,-sn masih berkaitan dengan hak
majikanryn- seperti halqra lamngan pegadai berhubungan intim dgngan
budak yang digadaikan, padahal telah menjadi miliknya.

Dzawil arham mukabb tidak bisa memerdekakan mukaab
dengan alasan lnng sama.

Apabila salah seorang dari mereka mer:nberi yang lain, maka dia
boleh mengelolanya, karena dia orang lain baginya.

Pasal: Apabila majikan menikahi anaknya dari
mulatab atas kerelaannyia, kemudian majikan meninggal dan
mukabb menjadi bagran dari ahli warisn3ra

Dalam kasus tersebut, akad nikahn5n ksakh.

Pendapat ini dikemukakan oleh AsySpfi'i.

Abu Hanifah berkata, "Nikahnln frdak fasakh, karena mukakb
tidak mararisinya. Dia hanya memiliki bagiannya dari utang yang
meniadi tanggungann5la. "

Dalilnp adalah: seandainya perr.raris mernbebaskan mukatab dNi
utang, rnaka dia merdeka dan waladiberikan kepada majikan yang telah
meninggal, bukan unfuk pamris. Jil<a mukab6 fidak mampu bayar dan.
kembali menjadi budak, maka alqd nikahnSn juga faakh, karena dia
berhak atas diriqTa daripada si ma;iian.
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Menurut l<ami, mukafa6 adalah budak milik majikannya. Dia

tidak merdeka sebab kematian majikannya. Jadi, kepemilikannya

berpindah pada ahli waris majikan, seperti kepemilikan lainnya. Selain

ifu, awal pemikahan majikan tidak bisa memperbaiki stafus mul<atab,

karena alasan kepemilikan. Jadi, rtkahnya fasakh dengan diperbaruinya

akad tersebut, seperti budak mumi.

Sementam alasan r.rrala dipenrnfukkan bagi majikan yang telah

meninggal, adalah karena penyebab hubungan ini adalah si majikan.

Oleh karena itu, pemerdekaan dinisbatkan pada majikannya dan wnla-

n3n juga diberikan kepadanlp. Dengan demikian, tidak ada bedan5n

antara mukatab mer,varisi seluruh hartan5n atau dia ms,r.rarisi bagiannya

saja dari si majikan, sebab jika dia memilih bagian darinya, maka akad

nikahnl,ra fasakh dan sisanya batal, karena dia tidak bisa dibagi-bagi.

Begitu juga jika mukatab membeli suaminya atau sebagian

dirinya, atau mer,r,arisi sesuafu dari budak mumi, maka nikahnya batal.

Jil<a mukala6 tidak meunrisi harh bapaknya karena terdapat faktor

penghambat warisan, maka nikahnya tetap berlangsung seperti semula.

Hukum seluruh ahli waris perempuan seperti hukum anak

perernpuan. Begifupun jika seseorang menikahkan mukatabnya lalu dia

mannrisinrTa, atau mewarisi sesuafu darinya, maka nikahnya fasakh.

2OO3. Masalah: Abu Al Qasim Al l&arqi berkata,
'Apabila seor.rng hamba dimiliki oleh tiga orurng, lalu dia
menyerahkan uang tiga rafus kepada merek3 sambil berkata,
'Juallah diriku senilai uang ini', lalu mereka

mengabulkannya; ketika dia kembali menemui mereka unfuk
mengikat akad kitabah, dan salah seorang dari mereka
menolak untuk memungut apa pun, sedangkan dua orang

lnng lain menyaksikan dia akan mengambilnln, maka budak
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ini berstafus merdeka atas kesaksian dua rekanan, jika
mereka berdua adil dan safu rekanan ini berserikat dengan
mereka unfuk memungut bayaran. si budak fidak dikenai
apa pnn

Diajukan sebuah pertanyaan kepada Al Kharqi mengenai

masalah ini, tentang bolehnp mul<atab membeli dirinya dengan aset
yang dia miliki, padahal telah disebutkan dalam bab: pemerdekaan

budak bahwa jika budak berkata kepada seseorang, "Beli aku dari
majikanku dengan harta ini dan merdekakan aku," lalu dia membelinSla

dengan harta tersebut, maka penrbelian dan pemerdekaan ini batal; dan
majikan boleh mengambil hartan5p.

AI Qadhi menanggapi kernrsykilan ini dari beberapa sudut
pandang, diantamnya:

Pertama, budak di sini berstafus mukatab. pemyataan budak

"belilah diriku dengan uang ini" artinla "aku menyegerakan pembayamn

tiga mfus kepada kalian, dan kalian mengurangi sisa angsuan
kitaball*r", maka pem3ntaan ini masuk dalam ruang lingkup murcatab.

Kedua, uang yang berada di tangan budak unfuk pihak lain.
Budak ini berkata kepadanln, "Belilah dirimu dengannyd," tanpa
memberikan kepernilikan uang ihr kepadan5n.

Ketiga, praktek ini ternnsuk pemerdekaan bersSlamt. Kisaran
redaksinya berbunyi, "Apabila kami menerima dirham ini darimu maka

kamu merdeka."

Keempat, pam majikan rela menjual diri si budak dengan aset
yang dia miliki. Tindakan para majikan bersamanya merupakan
pemerdekaan mereka terhadap dirinsn dengan syarat menyerahkan

harta itu kepada mereka. Jadi,. seperti ilusbasi iual-beli; Artinya,
pemerdekaan dengan qprat *oibuy*. Seperti halnya pemyataan

majikan, "Aku menjual dirimu kepadamu dengan melapniku selama

l
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setahun," maka manfaat budak ini dimiliki majikannya. Praktek ini sah,

begitu pula dalam kasus ini. Perspektif yang terakhit ini insSn Allah

paling jelas, karena tidak mernbufuhkan penafsiran.

Ketika suafu redaksi mernungkinkan untuk diartikan secara

tekstual, maka dia tidak boleh aiAhirt<an tanpa landasan dalil. Jika hal

ini tidak memungkinkan, maka ketika seorang budak membeli dirinya

dari para majikannya, maka dia merdeka, karena pembelian ini

mengeluarkan dia dari kepernilikan mereka. Kepemilikan pihak lain

tidak ditetapkan atasnya, kecuali dia tidak merdeka tanpa serahterima,

sebab kami menjadikan budak ini merdeka dengan syarat serah-terima.

Pendapat ini dikernukakan oleh Al Kharqr.

Jadi, budak tersebut merdeka atas kesaksian dua rekanan yang

menyaksikan serah-terima tersebut. Seandainya budak bisa merdeka

dengan jual-beli, maka dia pun merdeka dengan pengakuan mereka,

bukan dengan kesaksian atas serah-terima ini-

Ketika salah seorang dari mereka menolak, maka dia mengambil

bagian asetrya yang disaksikan oleh dua rekanannya. Mereka berdua

adil, yang kesaksiannya dapat diterima. Aset yang dipersal<sikan 
'

dikembalikan kepada mereka, lalu mereka bersekufu atas kompensasi

grang diambildari si budak.

Keduanya telah mengambil dm rafus dari harga si

budak, sementara dia dimiliki bersama. Jadi, nilai asetrya dimilik

mereka.

Selain ifu, aset 5nng berada di bawah weurenang budak menjadi

milik para majikan ini, sementara aset yang mereka ambil ada di

tangannya. Jadi, semuanya memiliki aset tersebut dengan bagian yang

salna. Kesaksian mereka berdua atas aset miliknya terkait pemanfaatan,

tidak diterima. Penolakan keterlibatan si budak dengan mereka berdua

memberikan manfaat bagi mereka. Jadi, kesaksian mereka terhadap
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budak ini tidak diterima, sedangkan kesaksian mereka tentang apa yang

telah dimanfaatkan si budak, bukan apa yang telah mereka manfaatkan,

dapat diterima. Seperti halnya jika budak mengakui sesuatu bagi selain

mereka berdua, pengakuan ini ada manfaafurya bagi mereka. Artinya,

hanya pengakuan yang merugikan mereka yang dapat diterima.

Bila mengqiyaskan pada pendapat madzhab, maka kesalsian

dua rekanan ini terhadap rekanannya soal serah-terima, tidak diterima,

karena dengan kesaksian ini mereka menolak kerugian atas dirinya.

Siapa saja yang bersaksi unfuk mendapatkan keunfungan pribadi, maka

seluruh kesaksiannya batal. Kesaksian model ini hanya dapat diterima

dalam pengakuan, karena sifat adil tidak diperhitungkan di sini; dan

tuduhan negatif tidak menghalangi keabsahannya, lain halnya dengan.

kesaksian.

Mengacu pada qi5as ini, bagian dua saksi ini dimerdekakan

dengan pengakuan mereka, dan bagian pihak yang disaksikan

dimauqufkan pada ada tidaknya semh-terima. Dia boleh menagih

bagiannya atau berserikat dengan rekanannya atas aset yang telah

diambil.

Apabila rekanan yang disaksikan memilih berserikat dengan

keduanya, maka dia mengambil dua pertiga dari semfus dan menarik

semtus dari si budak. Dia tidak mengernbalikan aset yang ditarik itu
pada rekanan yang lain, sebab jika rekanan ketiga mengambil bagiannya

dari si budak, maka dia akan berkata, "Dia telah menzhalimiku dan

mengambil bagiannya dariku dua kali"; jika dia mengambil dari dua

orang saksi tersebut, mereka akan berkata, "Dia telah menzhalimi kami

dan mengambil bagian bukan haknya dari kami." Orang yang dizhalimi

tidak boleh menarik aset dari pihak yang tidak menzhaliminya,

meskipun keduanp tidak adil. 
l
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Demikian halnya, baik kita berpendapat kesaksian dua orang adil

diterima maupun fidak diterima, karena orang yang tidak adil

kesaksiannya tidak diterima. Dia dieksekusi atas pengakuannya'

Apabila rekanan ketiga menolak jual-beli, maka bagiannya tetap

berstatus budak. Jika dia bersurfipah, kecuali jika mereka berdua

bersaksi atasnya tentang jtnl-beli, dan mereka adil. Maka, kesaksiannya

diterima, sebab dengan kesaksian ini mereka tidak bisa bisa menarik

kemanfaatan unfuk dirinSn.

Pasal: Apabila seoftmg budak dimiliki oleh dua orang

rekanan, lalu mereka mengakadi kitabah senilai sera:hrs, lalu

dia mengklaim telah menyerahkan uang ifu dan mereka

membenarkannYa

Dalam kasus tersebut, budak tersebut merdeka-

Apabila mukatab menolak atau tidak punlra bukti, maka yang

dimenangkan pernyataan dua rekanan ini disertai sumpah.

Jika salah safunya mengakui dan yang lain menolaknya, maka

bagian rekanan yang mengakui merdeka. Adapun pihak yang menolak,

menumt pendapat Al Kharqi, 'Kesaksian rekanannya dapat $iterima,

jika dia adil. Si budak dimhta bersumpah berikut kesaksiannya dan dia

merdeka. Pihak yang menolak menarik bagiannya dari saksi, lalu dia

bersekutu atas aset yang telah diambil.

Mengacu pada dalil qi@s, maka kesaksian rekanan atas aset itu

tidak diterima, karena kesaksian ini untuk kepentingan diri sendiri, dan

yang dimenangkan adalah pendapat majikan didukung sumpahnya. Jika

dia bersumpah, dia boleh menunfut rekanannya setengah dari aset yang

diakuinya, yaifu dua puluh lima, sebab aset yang diterima merupakan

hasil kerja si budak, yang dimiliki bersama oleh dua rekanan'
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Apabila ditanyakan, 'Pihak yang menolak tidak menerima
penerimaan rekanannya, lalu bagaimana dia menarik aset itu darinya?,,

Tanggapan kami: dia hanya menolak penerimaan diri dan

rekanan yang mengaku telah menerima. Bisa saja dia telah

menerimanya, namun tidak mengetahuinya. Apabila rekanan mengakui

objek yang bisa diilustmsikan, maka dia wajib melaksanakan

konsekuensi dari pengakuan tersebut. Di antara konsekuensinya yaifu

bolehnya menarik aset rekanan.

Apabila ditanyakan, "Apabila utang tetap karena tindakan
seseorang, maka aset yang diterima salah seorang dari mereka boleh

ditarik rekanan yang lain, seperti kasus ini. Dengan demikian, dia

berbeda dengan utang, karena utang tidak berkaitan dengan aset yang

berada di tangan pemberi utang, dan hanya berhubungan dengan

tanggungannya."

Hak majikan berhubungan dengan aset yang berada di tangan

mul<abb. Dia tidak boleh memberikan secuil pun aset ifu pada salah

seorang dari mereka, kecuali hak rekanan yang lain ada di dalamnya.

Dengan demikian, apabila rekanan ini menarik lima puluh dari si

budak, maka kepemilikan rekanan tetap di dalamnya, sesuai dengan

aset yang diambil, dan majikan tidak boleh mengambil sedikit pun aset

itu darinya, sebab dia hanya mengambil haknya. Apabila majikan

menarik aset milik rekanan, berarti dia menarik dua puluh lima darinya

dan dua puluh lima dari si budak. Salah seorang dari mereka tidak boleh

menarik aset yang lain sesuai aset yang diambil darinya, karena alasan

yang telah kami sebutkan tadi.

Apabila budak tidak mampu membayar aset yang ditarik
darinya, maka majikan boleh memailitkannya dan menjadikannya budak.

Jadi, setengah dirinya merdeka uan setengah lagi budak. Majikan
menarik aset dari rekanannln sebesar separuh dari aset yang

r
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diambilnya, dan kemerdekaan ini tidak merembet pada budak tersebut,

karena rekanan dan budak meyakini kemerdekaan ifu ma'sih tetap

berada dalam seluruhnya.

Pihak yang menolak ini meng-ghasha6 setengah aset yang telah

dijadikannya budak dan bertind#zhalim dengan menjadikan mukatab

sebagai budak. Pihak penolak mengklaim budak tersebut seluruhnya

berstatus sahagn dan tidak mengakui kemerdekaan sedikit pun darinya,

sebab dia mengim aku tidak menerima bagianku dari kitabahnya,

sedangkan rekananku jika menerima sesuafu, maka dia berhak

setengahnya tanpa izinku. Jadi, tidak ada sedikit pun bagiannya yang

merdeka dengan penerimaan ini. Pemmbahan kemerdekaan dilarang

menurut dua pendapat ini, sebab perambahan hanya terjadi jika seorang

budak setengahnya merdeka sedangkan sisanya masih budak. Seluruh

ulama sepakat dengan perbedaan pendapat ini. Keterangan ihi dikutip

dari Asy.Syafi'i rg,.

Pasal: Apabila budak mengkalim telah memberikan
seratus pada satah seorang dari dua rekanan, agar haknya
diberikan kepada rekanannlra dan mengambil sisanya,

namun tergugat menolaknyra, maka diA bersumpah dan

terbebas

Apabila rekanan itu berkata, 'Aku hanya memberi hakku dan

hak rekananku," sedangkan si budak tidak pr.rnya buk6, maka Sang

dimenangkan adalah pemlntaan tergugat berikut sumpah bahwa dia

hanya menerima huk.rUn. Tidak ada sengketia antara budak dar.r rekanan

png lain, karena dia tidak menggugat apa pun. Bagi rekanan boleh

menunfut seluruh haknya dari si budak. Dia juga menunfut separuhnya

dan menagih setengah aset dari pihak yang menerima.
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Apabila rekanan ini memilih untuk menagih budak, maka dia
boleh menerima asetTya tanpa sumpah. Jika dia*memilih unfuk menarik
setengah bagian dari rekanannya, maka rekanan bersumpah bahwa dia
belum menerima apa pun dart mul<ata6, sebab jil<a mukata6 mengakui
hal ifu maka haftnya gugur dari penarikan. Jika dia menolaknya, dia
wajib bersumpah.

Apabila rekanan png menerima bersaksi bahwa rekanannya
telah menerima haknSn, maka kesalsiannya tidak diterima dengan dua
alasan berikut ini:

Pertama, mukatab tidak menggugat apa pun darinya. Bukfi
tersebut bisa diterima jika menyaksikan kebenaran penggugat.

Kedua, kesaksian ini hanya bert,juan menyelamatkan diri dari
kerugian.

Apabila budak tidak mampu bayar, maka bagi selain pihak yang
menerima boleh menjadikan setengahnya sebagai budak, dan digantikan
oleh bagian rekanannya, sebab seorcng budak pasti diketahui stafus
budaknya selain penggugat kemerdekaan bagian ini, berbeda dengan
stafus sebelumnya

Bisa jadi kemerdekaan ini fidak terjadi, karena penerima
menggugat kemerdekaan seluruh budak, sedangkan penolak tidak
malajibkan stafus budak seluruhnya. Kedua belah pihak ini menyatakan
bahwa apa yang diteriman5n bukanlah haknya. si budak tidak akan
merdeka sebelum dia menyemhkan aset yang sama diterima darinya.

Apabila salah satu pihak menggugat budak seluruhnya,
sedangkan pihak lain mengklaim kemerdekaan seluruhnya, maka kedua
belah pihak ini tdak sepakat akan kemerdekaan setengahnrja, bukan
setengah yang lain. 

t.
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Pasal: Apabila penggugat mengaku telah menerima seratus

dengan cara yang digugat oleh mukatab, dia berkata, "Aku telah

memberikan separuhn5n pada rekananku." Lalu rekanan itu

menolaknya, maka yang dimenangkan adalah pemyataan penggugat

yang didukung sumpahn5n. I
Dia boleh menangih seluruh hukn1n pada orang yang dia

kehendaki dari mereka, dan pihak yang ditarik boleh menyumpahnya.

Jika dia menarik aset ifu dari rekanannya lalu mengambil lima puluh

darinSra, maka aset ini menjadi miliknya, sebab dia mengaku telah

menerima serafus seluruhnya dan mukabbmerdeka. Selain itu, dia telah

mencapai masing-masing dari mereka sesuai kadar hul'-Sn dan kibbah.

Rekanan tidak boleh menarik apa pun darinya, karena dia mengaku

dirinya telah membayar angsuftm dan terbebas darinya. Dia hanya

mengira rekanan telah menzhaliminya; dan dia tidak boleh menuntut

omng yang tidak menzhaliminp.

Apabila majikan menarik aset itu dari budak, maka ilia boleh

mengambillima puluh darinya, karena dia mengira belum menerima apa

pun dari kitabahnlp. Sedangkan budak boleh menarik dari pihak yang

menerima ldtabah, baikn5ra dia mernbenarkan pernberian ifu pada pihak

yang menolak maupun mendr-rstakannya, sebab jika dia telah

memberikan angsumn ifu dengan cara yang kumng tepat, berarti dia

sernbrono. Budak merdeka dengan pemenuhan angsuran kitabah-

Apabila budak tidak mampu melunasi angsumn, maka dia boleh

menarik aset dari pihak penerirna, kemudian menyerahkannya. Apabila

budak berhalangan melakukan ifu, maka majikan boleh menjadikannya

tidak mampu untuk membayar, menjadikan budak separuh dirinya, dan

berserikat dengan pihak penerima atas lima puluh

diterimanya sebagai kompensasi bagiannya.

yang telah
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Pihak penerirna bisa berposisi sebagai rekanan jika dia kaya,

kecuali budak mernpercayainya telah memberikan lima puluh'itu pada

rekanannya, maka ifu bisa menggantikan posisinya, sebab dia mengakui

dirinya merdeka, dan omng ini telah menzhaliminya dengan menjadikan

budak setengah dirinya yang merdeka.

Apabila budak memungkinkan unfuk menarik lima puluh dari
pihak penerima dan mernberikann5n kepada pihak yang menolak, lalu

dia berhalangan melakukannyra, maka apakah pihak yang menolak

berhak memailitkannln dan manjadikan budak setengah dirin5n? Di sini

terdapat dua pendapat yang mengacu pada pendapat yang memailitkan

budak ifu sendiri, meskipun dia mampu membayar angsuran. Jika kami

mengacu pada pendapat ini, maka pihak yang meriolak boleh

menjadikannp budak.

Jika kita berpendapat, nBudak tidak boleh memailitkan dirinya

sendiri," maka pihak yrang menolak tidak boleh menjadikannya budak,

karena dia mampu melurrasi angstuan kitabah.

Apabila ditanyakan, nMengapa pihak yang menolak fidak

menarik separuh ase/. kiAbah5nng diambil oleh pihak penerima, jika dia

menjadikan setengah mul<abbtersebut sebagai budak?'

Tanggapan kami: seandainp dia menarik aset tersebut, berarti

dia telah menerima selunrh haLnf dari aset kitabah,karena ifu mukabb
merdeka, kecuali dia berhalangan menyerahkann!,a dalam beberapa

angsuan kitabah, rnaka alad tciabh pn fasakh, kemudian dia

menunfut akad tersebut. Jadi, budak boleh menunfut separuh aset

htabah, seperti jika aset tersebut bemda di nggeri lain dan berhalangan

menyerahkannln hingga ldbbahtersebut fasakh.

2OO4. Masalah: Abu 
lAl 

Qasim Al Kharqi berkata,
"Apabila majikan berkata, 'Aku mengakadi kitabalmu
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senilai dua ribu," dan si budak berkata, "Senilai seribu',
maka yang dimenangkan adalah pemyataan majikan yang

didukung sumpahnya."

Al Qadhi menlntakan, "Madzhab ini ditegaskan oleh Ahmad rg

dalam riwayat Al Kausaj.' I

Ini pemyataan Ats-Tsauri, Al Auza'i, dan Ishaq.

Abu Bakar berkata, uAhmad dan fuySyaf i sepakat bahwa

majikan dan mukatab saling . bersumpah dan saling menolak." Ini

pendapat Abu Yusuf dan Muhammad. Alasannya, mereka bersengketa

soal kompensasi akad yang telah berlangsung antara mereka. Oleh

karena itu, keduanya saling bersumpah, dan jika tidak terdapat bukti,

rnaka seperti dua orang yang berhansaksi.

Diriwayatkan dari Ahmad rg keterangan ketiga, bahwa yang

dimenangkan adalah pemyataan mukabb.lni pendapat Abu Hanifah.

Alasannya, dia menolak adanln tambahan seribu. Pendapat Snng

dimenangkan adalah pemyataan pihak yang menolak, karena dia

tergugat, maka dia rnasuk dalam pesan urnutn sabda Rasulullah $,
"Akan tetapi sumph bgi tagugaL'126

Menurut kami, ini sengketa kitabah, maka yang dimenangkan

adalah pernyataan majikan. Seperti halnya dua orang ini sengketa soal

ada tidaknya kitabah. Kasus ini tenfu berbeda dengan jual-beli dari dua

perspektif.

Pertama, hukum asal dalam jual-beli 5raitu Udak adanSn

kepemilikan masing-masing pihak. Kefika hukum asal ini diberlakukan

pada mukatab dan hasil usahan5n diberikan kepada majikan, maka yang

dimenangkan adalah pemyataan majikannya

126 Taktuiinya telah disebutkan (6/133).
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Kdua, saling sumpah dalam jual-beli sangat berguna, lain halnya
sumpah dalam kibbah, karena hasil yang dicapai dari sumpah ini sudah
dapat terpenuhi dengan sumpah majikan saja. Lebih jelasnya, hasil dari
saling sumpah ini adalah fasakhnya akad kitabah dan mukata6 kembali
berstatus budak. Kefika mukatab tidak reta dengan sumpah yang

diucapkan majikannya -dan hal ini tercapai dengan memenangkan
pemyataan majikan yang diperkuat sumpahnya- maka saling sumpah
ini tidak dilegalkan, disamping dia juga tidak bermanfaat.

Kami mendahulukan pernyataan pihak yang menolak datam
'seluruh 

kasus ini, karena hukum asal memihak mereka, sedangkan di
sini hukum asal memihak majikan. Dalam kasus ini, hukum asal
menyebutkan majikan berhak atas budak dan hasil usahanya.

Dengan demikian, kefika majikan bersumpah maka kitabah
diputuskan sebesar dua ribu, seperti halnya jika dua belah pihak
menyepakatinya, baik sengketa ini teriadi sebelum atau setelah
pemerdekaan- Misaln5ra, mukabb memberikan dua ribu pada
majikannya lalu dia merdeka, kernudian mukatab menggugat bahwa
gang seribu unfuk kibbah dan seribu lagi sebagai titipan. Majikan
membantah, bahwa seluruhnla unfuk angsuran kitabah.

Menanggapi kasus ini, ulama gnng berpendapat adanya saling
sumpah, mengntakan, "Jika kedm belah pihak saling sumpah, maka
masing-masing pihak boleh menfasakh kitabah, kecuali dia rela dengan
pemyataan pihak lain."

Apabila saling sumpah ini terjadi setelah pemerdekaan, seperti
dalam beberapa ilustrasi png telah kami sebutkan, maka kemerdekaan
tersebut tidak dicabut, karena dia tidak mungkin dicabut setelah dia
ditetapkan, dan tidak bisa mengembalikan status budak setelah dia
ditarik. Akan tetapi, solusingB pitr! majikan menarik harga mukatabni,
dan dia mengernbalikan angsurm ldtabah lrang telah diberikan

i
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kepadanya. Jika alat fukar .dua hansaksi ini sama, maka mereka

menyelesaikan utang piutang tersebut dengan acuan harga terendah dari

dua kansaksi itu, dan pihak yang berhak lebih banyak mengambil

kelebihannya

I

Pasal: Apabila majikan dan mukatab bersengketd tentang

pembayaran angsuan; mukatab berkata, "Aku telah melunasin5ra dan

aku merdeka." Seiangkan majikannya membantahnya, maka yang

dimenangkan adalah pernyataan majikan yang didukung sumpahnya,

karena dia pihak yang menolak. Pendapat yang dimenangkan adalah

pemyataan pihak yang menolak.

Apabila dua belah pihak bersengketa soal pembebasan angsuran

htabah atau sebagian angsurannya, maka yang dimenangkan adalah

pemyataan majikan yang didukung sumpahnya.

Pasal: Apabila majikan menjalin ldtabah dengan dua

orang budak, dan salah satunSa melunasi .rngsurirn .kitabah,

namun fidak tahu siapa budah yang telah melunasin3a

Dalam kasus ini, mengacu pada q$as terladap pendapat

ma&hab, maka majikan mengundi mereka berdua, dan siapa yang

undiannya keluar maka dia merdeka, sedangkan yang lain tetap

berstatus budak.

Hal ini sama dengan kasus seandainf majikan memerdekakan

seormg budak dari sekian banpk budak miliknya, narnun dia lupa

budak yang mana

Apabila budak yang lain menggugat majikannln, bahwa dialah

yang telah melunasi angsumn kitabah, maka dia wajib bersumpah

bahwa pihak yang lain belum menyerahkan angsuran kepada
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majikannya. Jika budak ini menolak bersumpah, maka budak yang lain

merdeka.

Apabila majikan meninggal sebelum dilakukan undian maka ahri

warisnyalah yang mengundi. Jika budak yang lain menggugat mereka
(ahli waris) bahwa dialah yang telah melunasi angsuran tersebut, maka

ahli waris wajib bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui bahwa dia
telah melunasinya, karena ifu merupakan sumpah untuk menafikan
perbuatan pihak lain.

Apabila salah seorang dari dua budak ini mengajukan bukti
bahwa dia telah melunasi angsuran kiabah, maka dia merdeka, baik
pengajuan bukti ini dilakukan sebelum maupun sesudah undian, baik
pada masa hidup majikannya maupun sepeninggalnya.

Apabila pengajuan ini dilakukan sebelum undian, maka
kemerdekaan jelas diberikan kepada pihak yang mengajukan saksi,

sedangkan budak yang lain masih berstafus budak. Dernikian pula jika
dilakukan setelah undian, sebab undian bukan pemerdekaan, melainkan
untuk menentukan siapa yang merdeka, sedangkan bukti lebih kuat dari
undian. Jadi, dengan saksi ini bisa ditetapkan kelernahan undian, maka
jelaslah tetapnSn status budak pada pihak },3ng kita kira merdeka, dan
jelas pula kemerdekaan pihak yang kita kira budak.

selain ifu, budak 5nng belum melunasi angsuran kitabahnya
tidak lantas menjadi pihak yang melunasi hanya dengan menang undian.
Jadi, dia tidak menemukan hukum pihak yang melunasi, yaifu merdeka
dari perbudakan. Mengecualikan pendapat Abu Bakar dan Abu Hamid,
bahwa kedua budak ini merdeka, seperti yang telah kami kemukakan
dalam mhsalah thalak.

Demikian pula hukum kefika majikan mengingat budak yang
telah melunasi angsuran kitabatrrgn, dan ketika budak yang lain
menggugat bahwa dia telah mdunasinln, maka majikan boleh

,
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menyumpah pihak tergugat, baik dia majikan maupun ahli warisnya.

Hanya saja, jika tergugat itu majikan, maka sumpah yang dilakukan

unfuk menetapkan; sedangkan jika tergugat ahli warisnya, maka sumpah

yang dilakukan untuk menafikan pengetahuan (bahwa mereka tidak

mengetahui), kecuali budak menggugat bahwa dia telah menyerahkan

angsuran pada ahli waris, maka sumpah mereka juga unfuk menetapkan

hal ifu. Setiap anggota ahli waris harus bersumpah, karena masing-

masing menjadi tergugat, sehingga dia wajib bersumpah, seperti jika ada

satu omng yang digugat.

Pasal: Apabila mukatab punya beberapa orang anak

dari majikan yans memerdekakan lainnya, bukan

majikannya, lalu majikannya berkata, *Dia telah melunasi

angsuran dan merdeka, maka wala anaknya menjadi

milikku," namun maula ibu mereka menolak klaim tersebut,

dan si mukatab masih hiduP

Dalam kasus tersebut, stafusnya menjadi merdeka dengan

pemyataan ini, sebab pemyataan tersebut berisi pengakuan majikannya

akan kemerdekaan dirinya, dan beralihnya wala pull.a si mukatab

kepadanya.

Jika mulatab telah meninggal, maka pendapat yang

dimenangkan adalah pemyataan nnula ibu mereka, karena hukum asal

itu status budak dan tetapnya wala mqd<a pada si majikan. Dia lalu

bersumpah, dan walamereka tetap menjadi milik si majikan.

2OO5. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'Apabila majikan memerdekakan budak perempuan atau

mukatabnya dengan menslraratkan janin yang ada di
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perutnya, atau memerdekakan janin yang ada di perutnya
bukan di dirinya, maka syarat ini berlaku."

Pendapat serupa diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Hurairah,
An-Nakha'i, Ishaq, dan Ibnu AI Mundzir.

Ibnu Sirin berpendapat, "Majikan berhak atas syarat yang

dikecualikan."

Atha Asy-Sya'bi berkata, "Kefika majikan mengecualikan janin

yang berada dalam perutrya, maka dia berhak atas pengecualian

tersebut."

Malik dan Asy-Syafi'i berkata, "Pengecualian janin tidak sah,

karena Nabi $ melarang pengecualian kecuali 1L1 6ip"1u1-,,r1.127

Selain itu, pengecualian majikan dalam jual-beli tidak sah, seperti

dia pun tidak sah dalam pemerdekaan, sebagaimana sebagian anggota

mul<atab.

Menurut kami, kami tidak menemukan pendapat dari kalangan

sahabat yang menyalahi pernyataan hnu Umar dan Abu Hurairah.

Ahmad berkata, "Aku berpendapat dengan hadits Ibnu Umar
tentang pemerdekaan, namun aku tidak sependapat dengannya dalam
jual-beli." /

Al Atsram meriwayatkan hadits berikut sanadnya dari lbnu
Llmar, bahwa dia pemah memerdekakan budak perempuan dan

mengecualikan janin yang dikandungnya. 128

Selain itu, Nabi $ pemah bersabda,

127 T elah disebutkan (5/526\.
728 Disebutkan oleh Ibnu Abu b5nibah dalam Mushannafnya (6/L54,

pembahasan: Jual-beli dan Kurban, trab, Jual-beli dan Kurban; bab: Tuan yang
memerdekakan budak perempuan dan mengecualikan janin yang dikandungnya).
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"Kaum muslim bertindak sauai s5nmt-s5ami -"r"ku."129

Majikan, dalam kasus ini, qenqnmtkan janin yang bemda dalam
t

kandungan budak perernpuan 1nng akan dimerdekakan.

Jadi, dia ber$ndak sesuai konsekuensi hadits ini.

Disamping ifu, pengakuan rnajikan atas kemerdekaan pudaknya

itu sah, maka sah pula pengecualian tersebut, seperti anggota fubuh

yang terpisah.

Menanggapi hadits rujukan mereka, kehamilan merupakan

sesuatu yang wajar, rrrka pengecualiannlra sah-sah saja sesuai funfunan

hadits.

Berbeda dengan akad lual-beli, karena merupakan akad timbal

balik yang mempertimbangkan pengetahuan terhadap sifat-sifat budak

yang dimerdekakan.

Ketidaktahuan terhadap kondisi budak fidak menafikan

pemerdekaan ini. Meng€tahui keberadaan budak secarEr ulnuln itu sudah

cukup, dan rnajikan mengetahui hal ifu.

Oleh karena ifu, rnajikan boleh memerdekakan ianin secara

tersendiri, namun fidak sah menjualn5n secam terpisah.

Perbedaan perrerdekaan dan jual-beli lainnya, ketika

pengecualian dalam jual-beli batal maka batallah seluruh akad jual-beli

tersebut. Sementara dalam kasus ini, kefika pengecualian ini batal, maka

pemerdekaan budak perernpuan tersebut tidak batal, dan kernerdekaan

merambah pada si ianin. Bagairnana mungkin Remerdekaan janin sah

sementara hukum keduarqa kontradiksi?

rze Ada pada (5/350).
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Namun, ketenfuan ini udak bisa diqiyaskan pada anggota tubuh
budak lainnya, karena pemerdekaan anggota tubuh secara terpisah tidak
bisa diilusfuasikan. Kemerdekaan berada di bawah ler.rel kehamilan.
Demikian hul,yu jika majikan memerdekakan anggota tubuh budak
perempuannya, maka seluruhnp merdeka. Jika majikan memerdekakan
sebagiann5ra, maka dia memmbah pada bagian yang dikecuarikan.

Janin merupakan makhruk biorogis tersendiri. Seandainya dia
dimerdekakan, maka kemerdekaan .tidak merembet pada ibunya.
Majikan sah memerdekakan janin terpisah dari ibun5n fika dia memang
memerdekakannya tersendiri, tidak dengan ibunya).

Adapun bayi milik pria yang magr7rur, mengikuti kemerdekaan.
ibunya' Begifu juga bayr dari hasir hubungan intim secara syubhat, bayi
ummul unlad, dan lain sebagainSn, fidak memungkinkan memerdekakan
sebagian anggota tubuhnln, sebab seo=..,g anak mewarisi dan
meu;ariskan, bisa mernberi dan menerima wasiat.

Jika ianin terbunuh, rnaka penggantinp adarah ahri warisnya,
tidak hanp tertenfu pada ibunya

IGfamf wajib dikeruarkan oreh anak lang mernbunuh kedua
orang tuanSn sebagai sanksi. Lalu, bagaimana mungkin sah
mengq[nskan janin pada anggota tubuh budak perempuan? Adapun
jika majikan mernerdekakan janin }"ng berada dalam perut budak
perempuannla tanpa si ibu, maka sap tidak menernukan perbedaan
pendapat ulama dalam hal ini.

Ishaq bin Manshur berkata: sufuan pemah ditanya tentang
orang yang berkata, "Janin yang ada di perutmu merdeka.,, Dia
menjawab, "Janin ifu merdeka, sementara ibunya tetap budak, karena
anaknla berasal dari si ibu, bukan si ibu berasal dari anaknya.,,

Ahrnad dan Ishaq berkata, ,lpendapat yang bagus.,,
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Muhanna berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad r$ tentang

orang yang menikahi budak perernpuannya, lalu si budak berkata, 'Aku

telah hamil'. Maulanln berkata kepada si budak, 'Janin yang ada di

perutmu tidak merdeka, dan kamu tidak hamil'?" Ahmad menjawab,

"Dia tidak merdeka." Aku kernbd menanyakan hal itu sekali lagi, lalu

Ahmad menanggapi, "Tidak ada konsekuensi apa pun. Maksud si

majikan adalah janin yang dikandungnp. Jadi, tidak terjadi apa-apa."

Al Mawardzi menufurkan, Abu AMullah ditanya tentang orang

yang memerdekakan budak milikqla dan mengecualikan khidmah satu

bulan padanya. Beliau menjawab, "Hal ini dibolehkan'"

2006- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

' Mukatab tidak dilarang menyegerakan pelunasan angsur.rn

kitabah pada maiikannya, dan maiikan mengurangi sebagian

kitabahnya."
Maksudnya, apabila maiikan mengakadkan kitabah budaknya

senilai seribu dalam dua kali angsumn, dalam jangka waktu setahun,

kemudian si majikan berkata, "segerakan unfukku lima rafus darinya

agar aku bisa mengumngi sisanya darimu" atau "sampai aku

membebaskanmu dari sisanya," atau mukabb berl<at4 "Berdamailah

denganku darinya dengan pembaynran lima mfus yang disegerakan,"

sernua ini dibolehkan

Pendapat tersebut dikernukakan oleh Thawus, Az-Zuhri, An-

Nakha'i, dan Abu Hanifah.

Sementara itu, Al Hasan, hnu Sifin, dan Asy-Sya'bi

memakruhkannya.

Aslrsyafi'i berkata, "Praktek ini fidak dibolehkan, karena ini

artinya jual-beli seribu dengan lima mtus. Ini termasuk riba jahiliSph,

ynifu menambahi pemrbapran utang karena sudah masuk ternpo. Ini
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juga bisa dikategorikan hibah. Transaksi demikian tidak boleh dilakukan

di antara para pihak yang berlainan (bukan budak dan majikan). Riba

bisa berlaku antara mukatab dengan majikannya. praktek ini tidak boleh

terjadi antara mereka berdua, seperti para pihak yang berlainan."

Menurut kami, harta kitabah tidak tetap dan bukan pula utang

yang sah. Dalilnya, mukakb tidak dipaksa untuk membayar angsuran

kitabah, namun dia boleh melamng mul<atabunfuk membayamya. Tidak

sah menjaminkan angsuan kitabah- Angsuran yang diserahkan kepada

majikan mukatab merupakan hasil usaha majikannya.

Syara' melegalkan htabah sebagai sarana unfuk memerdekakan

budak, dan manuajibkan sistem kredit di sini unfuk mernudahkan dan

meringankan tercapain5a kemerdekaan bagtr mukabb.

Apabila mul<atab rrrermpu menyegemkan pelunasan angsuran

dengan cam membayar setengah biap kitabah, maka akan lebih

mempercepat kemerdekaan dan meringankan mukatab tersebut.

Majikan berr,r,renang melebur sebagian hak yang menjadi tanggungan

mukatabnya, dan Allah melebur tempo yang diwajibkan atasnya demi

kemaslahatan mukaAb-

Angsuran kibbah berbeda dengan seluruh jenis utang, seperti

kami kemukakan di depan; dan berbeda dengan transaksi lpng
dilakukan oleh para pihak yang berlainan, dari sqli mukab6 sebagai

budak si majikan. Dia mirip dengan budaknya ynng mumi.

Adapun pernSptaan ulama "riba berlaku di antara mereka

berdua", kami melamng tiba sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abu

Musa, meskipun kita menerimanya. Praktek ini berbela dengan seluruh

jenis riba berdasarkan alasan yang kami sebutkan di depan.

Transaksi tersebut berbeda dengan riba jahiliyah. Dalam akad

kitabah ini terjadi pelebumn sebJgian utang, sedangkan riba jahiliyah

menambah beban piutang. Riba jahiliyah berimbas pada habisnya harta
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peminjam, dan membebani piutang sehingga dia fidak mampu

melunasinya

Peminjam terpenjara dan tertawan oleh utang tersebut.

Sementara "riba" dalam praktek kibbah, jusbu berimbas pada

percepatan kemerdekaan mutatlb, terbebas dari perbudakan, dan

meringankan mukabb. Kedua jenis riba ini jelas berbeda.

Pasal: Apabila kedua belah pihak (tuan dan mukatabl
sepakat unfuk menamblh tempo pelunasan dan utang,
misalnya majikan menjalin kitabah dengan biuy" seribu
dalam dua kali angsuran p?d" rentang waktu safu tahun;
pertengahan tahun mul<atab membalnr lima ratus dan
sisanya diba3nr pada akhir tahun; kemudian kedua belah
pihak sepakat unfuk memperpaniang rentang waktu
pdunasan menjadi dua tahun dengan biaya seribu dua rafus,
maka setiap tahun mul<atab membayar enam ratus; atau
misalnya begifu jafuh tempo pembalnran angsuran, mukatab
berkata, "Tangguhkan tempo pemba!/aran angsuran sampai
waktu sekian, dan aku akan menambah biayan5;a menjadi
sekian." Maka bisa jadi akad tersebut tidak dibolehkan.

Alasannya, utang png diternpokan sampai waktu tertentu,

tempon5ra tidak bisa ditangguhkan dari wakfu tersebut berdasarkan

kesepakatan dua belah pihak. Tempo pemba5nran utang tidak bisa

benrbah sebab penrbahan kesepakatan. Ketika utang fidak boleh

ditangguhkan dari temponga, maka penambahan biaya sebagai

kompensasi penangguhan ini juga tidak sah.

Praktek di atas mirip dengan riba jahiliyah 32ang diharamkan,

lraitu b€rtambahnya utang karena bertambahnya ternpo pelunasan.
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Transaksi ini berbeda dengan masalah pertama ditinlau dari dua

pendapat tadi.

Apabila dikatakan, "sebagaimana halnya tempo tidak boleh

ditangguhkan, maka tidak boleh pula disegerakan. Utang yang

ditempokan tidak bisa menjadi funai. Lalu, mengapa kasus ini
dibolehkan pada masalah pertama?"

Tanggapan kami: pengajuan pelunasan angsuran- kitabah

dibolehkan pada masalah pertama secara ril, sebab ketika mukatab

membayar utang yang ditempokan pada majikannya sebelum jafuh

tempo, maka hukumnya boleh.

Majikan juga boleh melebur sebagian sisa haknya atas mukatab..

Sementara dalam masalah ini, majikan mengambil angsuran yang lebih

tinggr dari nilai yang telah ditetapkan dalam akad. Praktek tersebut

berlawanan dengan masalah pertama.

Praktek tersebut dilamng dari perspektif }nng lain, sebab dal;
klausul kitabah setiap kali Anda membayar angsuan dalam jumlah

tersebut maka Anda merdeka. Apabila mul<atabmembayar nilai tersebut

pada majikannya, maka sebaiknla dia dimerdekakan

Pendapat lain menyebutkan, "Apabila tempo pelunisan dan

besaran nilat kibbah benrbah, rnaka seolah-olah kedua belah pihak telah

memfasakh ldbbahpertarna dan menjadikannya kibbahkedua.

Tanggapan kami: tidak terjadi fasakh antara mukatab dart

majikannya. Dalam kasus ini, fujuan perubahan kompensasi kitabah darr

tempo pelunasann5n yang tidak sah. Jadi, perubahan tersebut batal

sementara akadnya tetapseperti semula. Bisa jadi praktek ini sah seperti

masalah pertama. Oleh karena ifu, andaikan kedua belah pihak sepakat

atas praktek tersebut, kemudian sqfah safu pihak mencabut kesepakatan

ini, maka dia boleh mencabuforya.
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Demikian halnln dalam masalah pertama, seandainya mukatab

berkata, "Aku akan mengajukan pemba5pmn angsuran kitabah, dan

Anda mendapat nilai sekian dariku?" "Ya," jawab si majikan- Kemudian

salah seorang dari mereka menarik kesepakatan itu sebelum

pembayaran disegerakan, maka dia boleh mencabuhrya. Alasannya

adalah, seperti telah kami sebutkan tadi, bahwa utang yang dit'empokan

tidak boleh diundur atau diajukan dari ternponya, namun mukatab boleh

membay;ir angsumn kitabah sebelum jafuh tempo. Pihak pemberi utang

boleh tidak menerima pernbaSnmnnya pada temponya. Penerimaan

piutang ifu diserahkan sepenuhnln pada si pemberi pinjaman. Jika dia

menjanjikan penerimaan, kemudian mengurungkannya sebelum

dilaksanakan, maka dia boleh melakukan itu.

Pasal: Apabila mukatab menjalin akad damai dengan

majikannya mengenai tanggungannlra dengan alat fukar
yang berbeda, misaln5p mukatab mengikat damai dengan

majikannya atas mata uang dengan gandum atau ielqi

Dalam kasus tersebut, pmktek ini dibolehkan. Hanya saja,

mukatab tidak boleh berdarnai dengan majikannya atas sesuatu 5nng

ditempokan, karena ifu berarti teriadi jual-beli utang dengan utang.

Apabila mukatab berdamai dengan majikannya dirham dengan

dinar, atau gandum dengan ielai, maka pemanfaatan terhadap alat fukar

ini tdak boleh dilakukan sebelum serah-terima, sebab praktek ini

sebenamya jual-beli, jadi disyamtkan adanya serah-terima di tempat.

Rl Qadhi berkata, "Bisa iadi akad damai ini fidak sah secam

mutlak, karena bansalsi tersebut masuk kategori utang yang di antara

syamturya yaitu laedit, malca tidak boleh menjalin akad darnai utang

dengan obpk lain. Selain ifu, akad damai mempakan utang 1nng tidak

tetap. Dia seperti utang dalam akad pesanan."
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Ibnu Abu Musa menyatakan, "Riba tidak berlangsung antara
m uka ta b dengan majikannya. "

Menurut pendapat tersebut, perdamaian dibolehkan
bagaimanapun caranya. seperti bolehnya akad damai antara budak
mumi dengan majikannya

Pendapat yang lebih utirma telah kami paparkan di depan.

Utang dalam kitabah berbeda dengan utang pesanan, karena
utang kitabah berbeda dengan seluruh jenis piutang yang ada, dengan
alasan yang telah kami uraikan dalam masalah ini. Jadi, perbedaan

kibbah dengan utang akad pesanan sangat besar.

2OO7 - Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Apabila seor.rng budak dimiliki oleh dua orang, lalu salah
seorangnya menjalin kitabah dengannya, dan tidak
menginginkan seluruh kitabah sebelum pihak yang lain
memerdekakan dan dia dalam keadaan berada, maka budak
ini sepenuhnya merdeka- Rekanan menarik separuh harga
budak ini dari pihak yang memerdekakan-'

Sebelumnya telah kami terangkan bahwa hambasahaya yang

dirniliki bersama (musytaral), bagr masing-masing rekanan boleh
mengakadkan kitabah bagiannya dari budak tersebut tanpa izin rekanan
yang lain, dan sisanya tetap bukan mukatab. Apabila seorang rekanan
melakukan praktek ini, lalu rekanan yang tidak mengakadk an kitabah
memerdekakan bagiannya atas budak ini dan dia dalam kondisi berada,

maka si budak merdeka dan kemerdekaan ini merambah pada sisanya.

Jadi, dia merdeka secara penuh. pihak yang mengakadkan kitabah
menanggung harga bagian rekanannya. Artinya, pihak yang ditarik
harganya berstafus sebagai mukatlbyang tetap sebagai mukatabseperti
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sedia kala, sebab penarikan tersebut mengacu pada nilai barang yang

rusak. Rekanan itu telah merusak status mukatab'

Apabila rekanan 5Bng memerdekakan dalam kondisi sulit, maka

)pemerdekaan ini tidak berlaku, sebagaimana keterangan dalam bab:

Pemerdekaan budak. t

Abu Bakar dan Al Qadhi menyatakan, "Dalam kondisi ini

pemerdekaan tdak berlaku, tetapi ditangguhkan. Apabila dia

mengadakan kitabah 5Bng lain, maka setengah budak ini merdeka

dengan kitabah, dan walarryadibagi antara dua rekanan tersebut."

Apabila akad kitabah difasalfi karena mukatab tidak mampu

bayar, maka pemerdekaan terus berialan, dan dalam keadaan dernikian

harganya diperkirakan, karana aktivitas pemerdekaan saat ifu bergerak

pada pembatalan wala yang faktor penyebabnya telah muncul, dan

memindahnya dat'- mukab6pada pihak lain'

Ibnu Abu l-aila mengatakan bahwa pemerdekaan rekanan ini

ditangguhkan hingga memperhatikan apa yang akad diperbuatrya

dalam kitabah. Jika mul<atrab membayar angsuran kitabah, maka dia

merdeka. Mukatab menanggung harga bagian rekanannya, dan seluruh

walarrya meniadi milil< mulaab.

Jil<a mukatab fidak nrampu bagrar, maka pemerdekaan rekanan

tetap berjalan. Dia menjamin setengah harga ba$ mukata4 dan seluruh

umlamurjadi miliknYa.

Madzhab AsySSnfi'i tidak mernbolehkan kitabah salah seorang

rekanan, kecuali rekanan yang lain mengizinkannya. Jadi, dalam kasus

ini terdapat dua pendapat. Apabila rekanan mengakadkan kitabah

budaknya, lalu rekanannln mengizinkan, kemudian pihak yang tidak

mengakadkan kitabahmernerdekakannya, apakah pemerdekaan dalam

kondisi ini terus beriatan atau ditangguhkan pada kondisi tidak marnpu

bayar? Di sini terdapat dua pendapat.
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Menurut kami, sabda Nabi $.
tt

'-o

,iri' ^12 
+t:;gir U":

"siapa saja yang memerdekakan budak mirik bersama, dan dia
mempun5ni harta gnng mencapai harga budak tersebut, maka harga
budak itu diteksir dengan harga 5nng adil.'tso

berlaku dalam pengertian umum, karena ini pemerdekaan
sebagian. Di antara hambasahaya ada yang berkondisi berada yang tidak
dicekal, maka pemerdekaan ini merambah pada sisanya yang masih.
budak, seperti halnya dia seomng budak mumi. Selain ifu, tuntutan
perambahan status nyata ada, sedangkan faktor p.nghumbat dari
keduanya tidak bisa ditetapkan sebagai penghambat. Dia tidak punya
landasan nash dan tidak berdalil yang bisa diqiyaskan padanya, maka dia
wajib ditetapkan, dan pemyataan mereka hanya berimbas pada
pernbatalan owla.

Menurut kami, apabila pernerdekaan mempengaruhi pembataran
kepemilikan yang telah tetap dan stabil, yang wara sebagran dari
pengaruhryn, apalagi penganrhnya terhadap peralihan wala secara
tersendiri.

Disamping ifu, seandain3n seseoftmg memerdekakan budak
yang punya beberapa orang anak dari budak perempuan 5nng telah
dimerdekakan (mutaqah) suafu kaum, maka waris wara mereka
berpindah padanya. Ketika qmla mereka yang telah tetap saja bisa

130 L61", disebutkan (S/24).
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berpindah sebab pemerdekaan pihak lain, apalagi walayang tidak tetap

dengan pemerdekaan majikan yang berhak alas walatersebut.

Alasan lain, pemindalnn wala dalam kasus ini dari orang yang

tidak dikenai kompersasi, apalagi peralihan r/yaladengan kompensasi.

Peralihan wala di tempat ttriadinf wala mengingatkan akan

memmbatrya pemerdekaan, sedangkan peralihan wala pada majikan

yang memerdekakan, karena dia lebih utama menerimanya, setidaknya

karena tiga alasan:

Pertama, wala di sini tetap, sementara pada kasus sebelumya

dengan kompensasi 5nng tetaP.

Kedua, Peralihan

pemerdekaan'dari Pihak

pemerdekaan si majikan.

Ketiga, peralihan tnla dalam kasus sebelumnya tanpa

kompensasi, sementara dalam kasus ini dengan kompensasi'

PasaL Apabila budak !/ang dimerdekakan dalam

keadaan sulit

Dalam kasus tersebut, kernerdekaannp udak merambah.

Basiannya merdeka namun sisanla tetap dalam akad kibbah- Jika dia

melunasi seluruh angsumn, mal6 dia merdeka dari kedua majikan ini,

dan walarrya diberikan kepada mereka.

Jil<a mul<ara6 tidak mampu ba5nr, maka bagian dirinya yang

mukabb kembali berstattrs budak mumi, kectnli menurut riwayat yang

mengatakan bahwa dia merambah pada statgs budak. Status ini

merarnbah kefika mut<atabtidak rnampu baSnr pada harga yang tersisa'

narnun tidak merambah dalam kondisi kibbah,sebab kitabhmerarnbah

pada bagian yang disepakati oleh mereka berdua. Kitabah fidak akan

dalam kasus tersebut telah terjadi dengan

lain, sementam dalam kasus ini dengan
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merambah pada bagian lain jika mukata6 memerlukan penaksiran

harga.

Apabila mukatab tidak mampu bayar dan kitabah fasakh, maka
akad kitabah ini batal dan kembali pada usaha penaksiran harga.

Pasal: Dikutip dari Ahmad .g bahwa beliau pemah ditanya

tentang budak yang dimiliki dua rekanan, lalu mereka mengakadkan

kitabah dia senilai seribu dirham, lalu dia membayar angsuran sebesar

sembilan rafus dirham; majikan pertama empat ratus lima puluh dirham
dan majikan yang lain empat rafus lima puluh dirham. setelah itu, salah

seorang dari mereka memerdekakan bagiannya, dia berkata, "Jika.

budak yang dimerdekakan mempunyai harta, maka dia memberikan
rekanannya setengah dari harga budak," tidak seorang pun yang bisa

menghifungnya, karena kini dia budak yang tidak punya uang safu

dirham pun.

Selain ifu, dalam kondisi ini majikan boleh memailitkan
budaknya, sehingga dia kembali berstafus budak mumi; atau mukatab
meninggal dunia sementara dia punln harta, maka peninggalan ini
dibagi dua.

Hanbal mengutip dari Ahmad, "Dalam kasus ini yang

dimerdekakan har,ya setengahnln dan walayang diberikan sesuai kadar
yang dimerdekakan."

Riwayat pertama senada dengan pendapat Al Kharqi, karena

beliau manrajibkan tanggungan setengah harga budak unfuk budak yang

memerdekakan. Sebaiknya dia mar,rajibkan setengah harganya menurut
syarat pemerdekaan yang telah ditetapkan, yaifu si budak masih

berstafus mukatab yang telah membayar angsuran kitabahnya minimal
serafus pada masing-masing malikah, atau sepuluh persennya.
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Adapun riwayat Hanbal bisa jadi sesuai dengan pendapat yang

dikemukakan oleh Abu Bakar dan Al Qadhi, bahwa pemerdekaan tidak

merambah pada bagian mulabbyang lain.

Kami memperkuat

telah kami paparkan.

riwayat pertama dengan ketemngan yang
I

2008. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Apabila mukatab tdak mampu bayar dan kembali berstatus

budak, dan dia menerima sedekah sesuafu, maka dia

menjadi milik maiikannyra. "

Maksudnya, apabila mukabb tidak mampu bayar, maka masih

ada harta di bawah wet Jenangnya, dan kembali berstafus budak, maka

aset tersebut diberikan kepada majikannya, baik dia berasal dari hasil

usahanSn, dari sedekah sunah, maupun dari wasiat. Mengenai aset yang

bersumber dari sedekah wajib (zakat), terdapat dua riwayat:

Pertama, diberikan kepada majikannya- Ini pendapat Abu

Hanilah.

Atha berpendapat, "Mempenrntukkan zakat ini unhrk

mendukung perjuangan Islam lebih aku sukai. Namun jika dia

menahannya rnaka Udak rnasalah.

Kdua, harta 1nng tersisa di tangan mukatab diberikan kepada

para budak mukatab. Pendapat ini dikutip oleh Hanbal. Ini pendapat

Syumih, An-Nakha' i, dan Ats-Tsauri.

Abu Bakar dan Al Qadhi berpendapat, 'Aset itu diberikan

kepada pam istrinya." Ini pendapat Ishaq.

. Aset ini diberikan kepada pam isfui agar digunakan untuk

mernerdekakan dirinf.
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Jika aset ini tidak dikelola unfuk fujuan tersebut, maka dia harus
dikembalikan kepada mustahiq zakat yang lain, seperti pejuang di jalan
Allah, orang yang berutang, dan ibnu sabil.

Menurut kami, Ibnu Umar mengembalikan stafus mukatab
sebagai budak mumi. Aset yang diambir darinya d11;l-,*.r3r Mukatab
mengambil bagan tersebut karena kebufuhannya, maka aset ini tidak
boleh dikembalikan lagi, seperti hulnla fakir dan miskin.

Sementara ifu, tentam yang berjuang di jaran Alah memperoreh
bagian zakat karena kita membutuhkannga. Bagiannya hanya cukup
unfuk memenuhi keperluannya dalam berperang.

Adapun orang yang berutang, terdapat rincian berikut ini:

Jika dia benrtang unfuk mendamaikan dtn orang png
bersengketa, malta hukumnSn sama seperti tentara, kaiena
kita mernbufuhkan mereka.

Jika dia berutang unfuk memenuhi kebufuhanngra, maka
stafusryra sama seperti kasus yang sedang kita bicamkan,
dia tidak boleh mengernbalikann5ra.

PasaL Harta gnng dibayarkan oreh mur<ab6 kepada majikannyra
sebelurn ketidakrnampuan bayarannSra, fidak wajib dikernbalikan
seketika ifu, karena mukabb mengelolanp untuk fujuan pengambilan
tersebut. Kepemilikan majikan terhadap aset ini dipufuskan sebagai milik

131 pi5ebutkan oleh. Ar Fihuqi darqn gzan At Baihaqi (ro/347) dari jalur
periwayatan Muhammad bin Ishaq, dari llafi, dari hnu umar, dan setensnSa.

Dalam sanad hadits ini terdapat Muhammad bin Ishaq, p emuj. mudatt*. Dia
meriunyatkan hadits ini secarcr mu'anbn.
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yang tetap. Dia akan selalu menjadi miliknya, seperti . jika dia

memerdekakan mul<atab-

Ketentuan tersebut berbeda dengan aset yang berada di tangan

mul<abb, karena keperrilikan rnailannya belum tetap atas aset itu

sebelumnyn. Perbedaan pendapat terlgtak pada permulaan penetapan

aset ifu.

Aset yang nrsak di tangan mukabb, tidak boleh ditarik oleh

majikannSn, baik dia tidak mampu ba5nr angsuran maupun sanggup

bayar, sebab harta ifu rusak di tangannya, seperti seandainya aset yang

bemda di seluruh golongan penerirna zakat rusak.

Apabila mukatab menggwalen aset itu unfuk membeli bamng

dagangan, kemudian dia tidak mampu bayar, sedangkan barang ifu

masih di tangannya, maka terdapat perbedaan pendapat, seperti bila

aset tersebut ditemukan dalam benfuk bamng, sebab barang dagangan

kompensasi barang dan menduduki posisinya. Hal ini sama

dengan kasus pejtnng 5ang dib€ri harta zakat unfuk membeli kuda dan

senjata, kemudian uang ifu metebihi kebutuhannya.

Pasal: Kematian mul<atabsebelum melunasi angsuran

kibbah sama seperti ketidakmampuan dalam membayamlra

Hal itu telah kami paparkan. Alasannya adalah, majikannya

mengambil aset png berada di tangannp sebelum dia mencapai fujuan

tdbbh.

Apabila mukatab melunasi angsuftIn dan di tutg*rnlla masih

tersisa sesuafu, rnaka hukumqn unfuk mengernbalikan atau mengambil

aset ini adalah wrtuk diri sendiri, sama seperti hukum majikannya ketika

mtkaab tidak mampu bi5nr, sebab aset Sang belum dibayarkan oleh
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mukatab dalam akad kitabahnya, dia masih tetap setelah akad ini

berakhir.

Apabila mukatab berutang aset unfuk melunasi angsurannya

dalam kitabah, dan masih tersisa di tangannya harta sedekah yang

senilai dengan pinjaman utangnya, maka dia tidak wajib

mengembalikannlp, karena dia membufuhkan aset ini akibat kitabah,

sama seperti jika dia membutuhkan sedekah itu untuk melunasi kitabah.

2OO9- Masalah: Abu AI Qasim Al Kharqi berkata,
'Apabila dua orang mulsatab saling membeli, maka
pembelian lpng pertama sah, n rmun pembelian yang
terakhir batal-"

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa mul<abb sah membeli

budak dan mul<abb yang boleh diiual, sebagairrnna keterangan png
telah kami sebutkan. Apabila salah seomng mukaAb mernbeli mukatab

yang lain, rnalo pembelian dan keperrilikannya sah, karena pengelolaan

harta ini dilakukan oleh ahlinlB di tempat png tepat, baik

sdnEr-sdfila mul<abbbagi safu majikan maupun dua tauan.

Apabila mul<aAb yrang kedm kenrbali, lalu mernb& mut<abb

5nng telah dibeliqp, rnaka transaksi ini fidak sah, karena dia berstafus

rnajikan sekaligus pernilik.

Seorang budak Udak boleh memriliki rnajikannya, karena ini

mendorong pada konhadiksi hukum. Masing-masing pihak akan berkata

kepada sahabatnya, "Aku majikanmu, dan aku berhak menerima harta

kitabah darimu yang kamu serahkan kepadaku. Jika kamu tidak mampu

bayar maka aku berhak menfasakh kibbalmu dan mengembalikanmu

sebagai budakku." Pernyataan ir$ konhadiksi.

i
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Dengan demikian, ketentuan ini menafikan kasus seorang

perempuan yang memiliki suaminya sebagai hambasahaya, karena

tetapnya kepemilikan suami atas istri dalam akad nikah, apalagi dalam

kasus ini, sebab seandainya praktek ini sah, tenfu dua utang ini akan

saling melunasi, jika nilainya samay'an selunrhnya merdeka.

Apabila benar bElitu, maka pembelian yang pertama sah dan

budak yang dibeli ini tetap dalam akad kitabahnya. Ji\a dia melunasi

angsurannya maka dia merdeka, dan walarrya dimauqufkan. Jika dia

membayar angsuran kitabahnp pada majikannya, maka dia menjadi

miliknya, karena dia lunas dengan pembayaran angsuran ifu pada si

majikan.

Jika mukala6 tidak rn tmpu bayar, maka wala+rya diberikan

kepada majikannya, karena budak tidak sah mendapatkan waris wala.

Seorang majikan berhak mengambil harta mukabb, dernil<ran pula hak-

haknya yang lain. Ini konsekuensi dari pendapat Al Qadhi.

Konsekuensi pendapat Abu Bakar adalah, unta dibenkankepada

maiikan, karena mul<abb adalah budak Fng tidak sah memperoleh

wala.

Jadi, r.rzala diputuskan unfuk majikannp. Begitu pula iika

mukatab memerdekakan atas izin majikannya; atau dia mengakadkan

ldbbahbudaknSra, lalu dia melunasi angsuan htabahnya. Ini kasus yang

mirip dengan masalah tadi.

Bisa jadi antara kedua budak ini dipisah, karena pemerdekaan

budak yang satu atas izin majikan, jadi majikan telah memberi

kesenangan kepadanya dengan izin tersebut

Sementara itu, pernerdekaan yang kedua tidak membutuhkan

izinnya, jadi dia tidak mernberikan kesenangan kepadanya, sehingga dia

tidak mendapatkan wala selama majikan tidak memailitkannya.
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Pasal: Apabila budak yang lebih dulu dari keduanya
tidak mengetahui pembelian tersebut

Abu Bakar berkomentar, ."Kedua jml-beli ini batal. Masing-

masing pihak dikembalikan pada akad kitabahnya, karena setiap pihak

memgukan keabsahan i.nl-b.li"la.

Al Qadhi menjelaskan, "Kasus tersebut berlaku sepgrti kasus

ketika dua orartg unli menikatrkan mul<abb,lalu dia mgu siapa yang

lebih dulu. Dalam kasus ini diputuskan bah,a menfasakh dua jual-beli

ini, seperti menfasakh dua pernikahan ini.

Mengacu pada pendapat Abu Bakar, maka tidak perlu

menfasakh, karena dalam pemikahan hunyu membutuhl<an fasakh jl<a

alasan istri, sebab dia dinikahi dengan akad nikah png sah oleh salah

seorang dari mereka secara mq/akinkan. Akad ini fidak hilang kecuali

dengan fasakh.

Dalam kasus ini tdak ditetapkan penentuan jual-beli pada salah

satu dari dua mukabb ini secam jelas. Jadi, dia tidak membutuhkan

fasakh.

Pasal: Apabila rrnjikan mengakadi kibbah bebempa orang

budaknya dalam safu akad dengan kompensasi yang sama, misalnya

seorang majikan mengakadi kibbah tiga orang budaknya dengan nilai

seribu, maka hukumrya sah menurut mayoritas ulama, seperti Atha,

Sulaiman bin Musa, Abu Hanifah, Malik, AI Hasan bin Shalih, dan

Ishaq. Keterangan ini dinash dari AsySyafi'i €b.

Sebagian para pengikut Asy-S5nfi'i mengatakan, "Di sini ada

pendapat lain yang hdak shahih, sebab akad bersama tiga orang sama

seperti tiga akad, sedangkan koSnpensasi rnasing-masing pihak tidak

diketahui. Jadi, praktek ini fidak sah, seperti jika setiap orang dari

i
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mereka menjual pada yang lain dalam satu akad dengan kompensasi

yang sarna.

Menurut kami, total kompensasi ini diketahui, namun rinciannya

belum diketahui. Kondisi ini fidak mencegah keabsahan akad, sama

seprti jika seorang majikan meryuJ mereka semua kepada satu'omng.

Menurut pendapat oftmg yang mengatakan bahwa kompensasi

ditanggung oleh mereka secaftr sarna, perincian kompensasi ini juga

diketahui, dan setiap pihak berhak mendapatkan sepertiga. Solusi ini
juga ditawarkan pada kasus seandainya majikan menjual mereka kepada

tiga omng pembeli.

Dengan demikian, masing-masing dari mereka berstafus

mul<abb sesuai bagianry;'a dari total aset, seribu. Aset ini dibagi kepada

mereka sesuai kadar harga mereka kefika akad ldbbah, karena saat

itulah terjadi timbal balik dan hilangnya kev.renangan majikan terhadap

mereka. Jika dia melunasi angsuan kibbah, maka dia merdeka. Ini

pendapat Atha, Sulaiman bin Musa, Al Hasan bin Shalih, AsyS5nfi'i,

dan Ishaq.

Abu Bakar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa ada pendapat lain

lrang dinisbatkan kepada Abu AMullah, bahrra kompensasi png
mereka terima dihifung menumt jumlah per kepala, lalu dibagi rata,

karena kompensasi ini dib€rikan k"pada mereka secara total, maka

hams dibagi s@aftr safira. Hal ini sama dengan kasus seandainya

majikan mengakui sesuafu unfuk mereka.

Menurut kami, aset ini termasuk kompensasi, lalu dibebankan

pada penanggung kompensasi.

Seperti hulnf seseoftmg membeli anak panah dan pedang, dan

seperti kasus oftmg lpng membeli bebempa orang budak lalu

mengembalikan salah safunya karena cacat, atau merusak salah seorcng
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darinya, nalnLln pihak yang lain menolak pengakuan tersebut, karena ifu

bukan kompensasi.

Jika dernikian kepufusannln, maka siapa pun di antara mereka

yang melunasi angsurannya, berarti merdeka. Ini pendapat AsySyafi'i.

Ibnu Abu Musa berkata, "Tidak ada seorang pun dari mereka

yang merde,ka sebelum melunasi seluruh angsuran kitabah-"

Pendapat tersebut diriwayatkan dari Abu Bakar, yang

merupakan pemlntaan Malik. Diriwayatkan dari Malik, bahwa ketika

seomng dari para budak ini . menolak bekerja padahal mampu

melakukannya, para budak yang lain pun memaksanya. Mereka

berargumen bahun kitabah itu tunggal, dengan dalil setiap budak

tersebut tidak sah mengikat akad kitabah sesuai bagiannya tanpa

melibatkan lnng lain.

Pemerdekaan tidak tercapai sebelum seluruh angsuran kitabah

dilunasi, seperti halnsra jtla mukatab terdiri dari satu omng budak'

Abu Hanifah meryatakan, "Apabila majikan udak berkata

kepada para budak ini, 'Bila kalian melunasi angsuftm kiabah maka

kalian merdeka', maka siapa saja di antara mereka yang melunasi bagian

angsurann!,a, secara otomatis merdeka. Jil<a mukata6 melunasi seluruh

angsuran, rnaka mereka selnua merdeka dan tidak menarik apa pun dari

dua rekannya.n

Jika majikan berkata kepada mereka, "Bila kalian melunasinya

maka kalian merdeka," maka seomng dari mereka fidak akan merdeka

sebelum seluruh angst11an kibbah lunas. Jadi, satu sama lain saling

menanggung beban angsuftIt'I, dan boleh menarik dana berapa pun

sesukanSra.

Siapa pun di antara mereNa yang melunasi angsuran tersebut,

maka seluruhnya merdekadan menarik bagian kedua rekannya.
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Menurut kami, fuansaksi tersebut merupakan akad timbal balik

bersama tiga orang, maka setiap orang dari mereka dipertimbangkan

untuk melunasi bagiannya, seperti halnya jika mereka membeli seorang

budak; dan sama dengan kasr.rs seandainya majikan tidak berkata

kepada mereka, "Jika kalian mehnasi angsuran maka kalian merdeka,"

menurut pendapat Abu Hanifah, sebab pem5ntaan tersebut tidak

berpengaruh.

Alasannya, hak merdeka dengan cara melunasi kompensasi

tidak dengan pemSataan ini, karena mukabb bisa tetap merdeka

dengan melunasi angstran tanpa pemyataan tersebut. Tidak bisa

dipastikan bahwa pemyataan majikan tersebut mencegah kemerdekaan.

Kami tidak sependapat dengan ulama yang mengatakan bahwa

akad ini safu akad kitabah, karena akad bersama beberapa orang

dihitung beberapa akad, contohnya jual-beli. Dia tidak bisa diqiyaskan

pada kitabah safu orang, karena targetnya adalah meraih kemerdekaan

safu orang, sementara dalam kasus ini unfuk meraih kemerdekaan

bagiannya. Keduanya jelas berbeda

Oleh karena ifu, apabila rnaflon menapmtkan kepada mereka

agar saling menarg[Fql safu sama lain, maka q;arat ini cacat natnun

akadnSn sah.

Abu Al Khaththab dalarn msnnggapi ryamt ini menyebutkan

riu,aSat lain, bahwa syarat ini sah.

. Dari pendapat tersebut hnu Hamid meriwaptkan safu pendapat

luir llang mengacu pada dua riurayat sebelumnya, tentang jaminan

orang merdeka terhadap aset kibbah.

Asy-Syafi'i :g berkata, nAkad dan syarat tersebut cacat, karena

syarat tersebut cacat dan tidak mungkin mengesahkan akad tanpanya,

mengingat majikan rela dengan akad tersebut dengan syarat ini. Jika

belum diputuskan, berarti dia udak rela dengan akad ini.'
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Malik dan Abu Hanifah berkata, 'Akad dan syarat ini sah,

karena funfutan akad ada pada keduanln."

Menurut karni, fujuan tdbbahbukanlah sesuatu yang tetap, dan

tidak bergerak menuju ketetapan, rnaka jaminan kitabah tidak sah-

Dernikian ini seperti kasr.rs seandainya seseorang menjadi harta selagai

sifat tersendiri dari pernerdekaan, lalu berkata, 'Jika kamu membayarku

seribu maka kamu merdeka.' Selain ifu, jaminan tidak mengharuskan

nilai yang lebih besar dari barang SBng dijaminkan. Aset kitab tidak

mengharusl<an mul<abb juga tidak mengharuskan penjamiri. Jaminan

masuk katagori derrna, dan mukaAb fidak boleh menerima perbuatan

derma.

Alasan lain adalah, mukabbfidakberhak mendapat jaminan dari
orang merdeka dan dari pihak lain gnng tidak terlibat dalam kitabah,

begitu juga dengan pihakryn. Adapun akadnya tetap sah, karena

kitabah fidak rusak dengan rusaknya syarat, berdasarkan dalil hadits

Barimh.

Dalam kasus tersebut, kadar bagiannya gugur. Ketemngan ini
ditegaskan oleh Ahmad 4g dalam riwapt Hanbal, begitu harnya jika

sebagian mereka merdeka.

Bersumber dari Ahmad, bahwa jika majikan memerdekakan

seorang dari mereka, sementara dia bekerja, maka kernerdekaan tidak
terlaksana, karena dia akan merugikan yang lain. Jika dia tidak bekerja,
maka pemerdekaannya terlaksarn, karena tidak adanya kerugian
tersebut. Pendapat im didasarkan pada premis bahwa seorang dari para
mukakb tidak dapat merdeka sebelum melunasi seluruh angsuran
kitabah. Ulasan tentang ini telah disinggung tadi.

PasaL Apabila salah 
t*o-rrn 

dari para mukatab
melunasi angsuran temannyra atau mukatab yang lain
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sebelum melunasi angsurannya, tanpa sepengetahuan

majikannya

Dalam kasus tersebut, pelunasan ini fidak s&, sebab ini

perbuatan derma, sedangkan mukatab tidak boleh berbuat derma tanpa

izin majikannp.

Apabila angsuan si mul<aab telah iafuh ternpo, maka

pernbaSaran itu dialihkan kepadanya. Jika angsumnnlra belum jatuh

ternpo, rnalo dia boleh

Apabila majikan mengetahui hal itu dan rela menerimanya

sebagai angsuan pihak lain, maka pembayamn ifu sS, karena

penerimaan lnng didasari rasa rela dan pengetahuan merupakan

indikasi adanSp izin. Jadi, perrbayaran tersebut dibolehkan jika majikan

mernberi izinryn secara lugas.

Apabila pembapran ini dilakulGn setelah si mulcabb merdeka,

rnaka dia sah, baik majikan mengetahuinln maupun fidak.

Apabih mul<abb ini ingrn menarik kembali angsuan 5nng telah

diberikan unfuk rekann5n, maka ada bebempa pertimbangan. Jika dia

mengeluarkan angsutan ifu dengan maksud berderrna, maka dia tidak

boleh mengambilnlp kenrbali.

Jil<a dia mengeltnrkanngp dengan maksud menariknln kernbali,

dan pernbayaran itu dilakukan atas izin yang dibayarkan, maka itu

meniadi kewajiban Snng harus dilaksanakan, seperti hulryn jika dia

mamjibkan pernba5nran itu darinya.

fidak boleh menarik kembali, karena ini termasuk perbuatan derma pada

pihak lain dengan angsuan 1nng tidak wajib, seperti

laflmfn bqsedekah sunah padanya. Pmktek ini berbeda dengan setnua

lenis utang. Jika mukatab melakukan pembayaran angsuftm pihak lain
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atas izinnya dan dia menagih unfuk melunasinSTa, maka pembayaran ini

didahulukan dari pelunasan angsuran kibbah, seperti utang lainnya. Jika

mukabb tdak mampu membayam5a, maka hukumnya sama seperti

hukum piutang glang lain. Semua ini menurut madzhab AsySyafi'i.

Pasal: Hukum penjaminan orirng merdeka tbrhadap
aset kitabah

Penjaminan oftmg merdeka terhadap aset kitabh hukumnya

fidak sah.

Dalam rnasalah ini Al Qadhi mengernukakan dua riwayat, dan

salah safun5a menyatakan, nJaminan ini sfr, karena dia seperti'
kompensasi dalam akad timbal balik. Jadi, jaminann5n sah seperti harga

jual objek jual-beli."

Menurut kami, kasus ini seperti keterangan yang telah kami

paparkan sebelumnya Penjaminan tersebut tidak bisa diqiyaskan pada

harga, karena harga bersifat tetap, sementam jaminan tidak tetap.

PasaL Apabila para mukatab melunasi seluruh
angsuftrn mereka atau sebagianngra, kemudian terjadi
perselisihan, lalu dia berkata, 'Siat'a lrang harganya banyak
maka dia membayari .rngsuftrn setiap orang dari kih sesuai
kadar yang wajib dibayar. Tidak ada yang lebih utama satu
sama lain." Namun mukatab lainnp berkata, "Siapa yang
harganlra kecil maka dia membayar kepada kami secara
sama. Kelebihan ifu unfukku, atau menjadi simpanan
untukku pada majikan kita.'

Dalam kasus tersebut, Sarlg dimenangkan adalah pemyataan

yang pertama.
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Alasannya, secara zhahir orang yang punya utang tidak akan

membayar angsuran yang lebih tinggi dari utangnya. Oleh karena itu,

gugatannya di atas lebih kuat.

Apabila uang yang dibavqkan lebih banyak dari angsuran para

mukabb, dan mereka berselisih soal kelebihan tersebut, maka yang

dimenangkan adalah pemyataan omng yang menggugat persamaan,

karena mereka bersekufu unfuk melunasinya. Jadi, mereka punya

kou.renangan yang sama, seperti jika ada aset' di bawah weu/enang

mereka lalu berselisih soal itr:.

Apabila sebagian mereka melakukan tindak
pidana

Dalam kasus tersebut, tindakan pidana ifu dibebankan

kepadanya, bukan rekannln.

Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i 16,.

Malik berpendapat, "Seluruh mukabb membalnr ganti ruginya.

Jika mereka tidak mampu maka sernuanya kembali berstafus budak

mumi.n

Menurut kami, dalam kasus ini perlu merrrperhatikan firman

Allah Ta'ala berikut ini:

"Dan seseomng tidak akan mernikul beban daa omng lain."

(Qs. Al An'aam [6]: 164)

Juga sabda Nabi $ berikut ini:

y-"ij,,Ic YI ,J6. .ri-"- Y
/a

UA''|"-;D63is;
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*seomng pelaku pidana frdak akan bertindak pidana kecuali abs

dirinya. "lsz

Selain ifu, seandainya dtra orang berserikat dan mengikat akad,

maka tindak pidana yang dilal$kan tenrannya fidak bisa ditanggung oleh

pihak lain. Demikian pula dalam masalah kitabh, karena perkara yang

tidak sah tidak tercakup dalam al<ad kiabah, juga tidak meunjibkan

salah safunya akibat findakan Spng lain, seperti halnSa qishash.

Kami telah jelaskan, bahr,rla masing-masing dari dua orang ini

berstatus mukatab dengan bagianqn. Jadi, per individu seperti terikat

dengan akadnya.

ZOLO. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Apabila dalam akad kibbah majikan menqraratkan vnla
diberikan kepada oftmg lrang dia kehendaki, maka wala

tetap diberikan kepada orang yang memerrdekakan, dan

syarat tersebut batal- "

Syarat tersebut batal. Kami tidak menemukan adanlra perbedaan

pendapat mengenai pernbatalan syaamt ini. Dernikian ini sesuai dengan

hadits yang diriwayatkan oleh AisSnh *, dia menufurkan, "Dalam kasus

Barirah terdapat tiga kepufusan hukum. Majikann5ra ingin menjualnya

dan mensyaratkan wala-o

Aisyah menceritakan hal itu kepada Nabi &. Beliau

menanggapi, "Belilah dan mqdekakan dia. Sunguh, wala bagi oftng

tnng memerdekakan. "/33 (HR. Muttafaq Naihl.

l321ercarhrm pada hal. 62.
133 Tercantum pada hal- 64.
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Pada hadits lain disebutkan bahua Nabi $ bersabda,

'&f a,i,t;t O ..O,

-eL:rll).

"Eelilah dia dan merddral<anlah. Saunggahntn hak wala

manjadi milik omng t/ang mqnqdel<alan. "

Rasulullah $ berdiri di hadapan oftrng-omng lalu memuji dan

mernuja Alah, kemudian bersabda,

'4b'r? o*HUti JG.t1

-.6. o o 1.vlAP)

qq
,,

Jy6

C
,11
*

itl ^L;t

lz

Lb? L.-pl
tz .y? asv o

dlj;ul

:{s

dt..
il r9J

o

J
.(

f
rl

,+lK ,i.:;
,"l)z(J4
tl1lu

Fl Jut otbi

4$l

. 'Ada apa dangan orzng-onang t/ang mens!/amtl<an bebempa

syamt garg frdak tadapt dalam Kibbuttah? Skp nja tang
suatu sgnt gng tidak tadapt dalatn Kibbullah, mah

sgmt ifu babl, makiput sa-atus slpmt Keputuan Allah lebih benar

dan syamt Allah l&ih lillruh. $nguh, hak oala manjadi milik omng
yng mantadel<al<an. "(llR. Mutbfo 'Alaih).

Disamping itu, onta hdak sah dipindah kepada pihak lain,
berdasarkan dalil bahun Nabi $ melarang jual-beli dan hibah r,rala.

Beliau bersabda,

'd-f 14i,t;rC

'&l a,i't;t
"Saungguhn5n perunlian itu milik oftng tang mqnerdekal<an. "

. z /ut.

t^jl
:
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Wala'menrpakan ikatan seperti ikatan nasab, maka tidak sah

mensyaratkan wak Wi oftmg yang tidak berhak atasngra, seperti

kekerabatan.

Wala terl<att dengan hukum pernerdekaan, maka tidak sah

menyaratkan wla @ selain oftmg lrang memerdekakan (mu'tiq).

Seperti halnya fidak sah mensyaratkan hukum nikah pada selain orang

yang menikah, dan hukum jual-beli pada selain pihak png menjalin

akad.

Syarat tersebut, baik berupa penetapan wnla bagr oftrng yang

dikehendaki, mensgaratkan walaba$ si pernbeli budak, maupun untuk

orang tertenfu.

Kitabah frdak lantas batal oleh syamt ini. keterangan ini
ditegaskan oleh Ahrrnd g.

Asy-Syafi'i €, berkata, 'Kitabahbis, f-asid oleh syramt seperti ini,

seperti seandainla ses@rang menqpmtkan kompensasi 5nng tidak
jelas. Contoh ini kami kernukakan dengan acuan syarat-syarat yang fasid

dalam jual-beli.

Menurut karni, hta perlu mengacu hadits Barirah. Majikannya
mensyaratkan uala drfr,qil<an kepadanya. Nabi $ lalu memerintahkan

unfuk membeli Barimh dengan syamt ini, sera5ra bersaMa,

'€*1 ,?.i,1;tCt
"saungguhnga perualian ifu milk omngJE g *orr"rdJl)un."
[-ain halnln denga kasus ketidaktahuan kompensasi, karena

kompensasi termasuk dalam rukun akad dan akad tidak akan sah

tanpanya. ndak jamng ketidaktahuan ini menimbulkan sengketa dan

perselisihan. SSnrat ini tambahan, niaka jika kami menghilangnya, akad

tersebut tetap sah sebagaimana mestiryra.

I

I
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Jika dikatakan, nMaksud mbda Nabi $ 's5antkanlah wala bagi

mereka', adalah atas mereka, sebab Nabi & fidak pemah

memerintahkan syamt yang fasid. l{ata lam kadang digunakan dalam

pengertian 'ala, seperb fiman Allah berikut ini:

I

'Dan jika l<atnu babuat iahat maka kaugian perbuatan iahat itu

untuk dirimu sqtdai'. "(Qs. AI Isma' 1l7lr 7l-

. Tanggapqn kami: pemyataan ini udak sah dengan bebempa

alasan berikut ini:

Perbma, pemaknaan ini merynlahi pembenfukan dan

penggunaan lafal.

Kdua, majikan B#raf, mengabaikan syarat ini. Lalu,

bagaimana mungkin Nabi $ memerintahkan spmt 5nng Udak mereka

terima?

Ketiga, penehpan xala unfuk Aisyah fidak membufuhkan

qramt, karena ifu zudah konsekuensi dan hukum pernerdekaan.

Keenpt, pada sebagian redaksi disebutkan "s5amt ini frdak

u dari4p. Belilah dan mqde.l<alanlah." DuluT hal ini,

Nabi $ memerintah Aistah dengan qramt, sebagai pelajaran buat kita

bahwa kebemdaan ryarat tersebut layakn5n tidak ada, disamping rala

tdak beralih dari omng Snng memerdekakan.

Pasal: Apabila maiikan menlraratkan mul<atab unfuk

merrnriskan harta padanln, bukan pada ahli warisnp, atau

dia dilibatkan dalam warisan mereka

w{Asg
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Itu merupakan qprat .6s,'iy', menurut pendapat mayoritas ulama,

diantamnl,a Al Hasan, Atha, Syuraih, Umar bin AMul Aziz, An'

Nakha'i, dan Islraq.

I5ras bin Mu'awiyah mernbolehkan majikan mensyamtkan

sejumlah bagian dari unrisan mukabb, rxrmun tdak sah, karena

bertentangan dengan Kitabullah. Setiap syarat fnng tidak terdapat dalam

Kitabullah adalah batal, sesuai sabda Rasulullah $.
Sa'id menufurkan: Husyaim menceritakan kepada kami,

Manshur menceritakan kepada karni dari hnu Sirin, bahwa seorang pria

melakukan akad kibbah budaknya dan menqpmtkan warisannya.

Ketika mutabbmeninggal, para ahli warisnya mengadukan masalah ifu

kepada Syumih- Syrraih lalu memuhrskan unfuk mernberikan warisan

mukabb kepada ahli warisnp. Orang ifu keberatan, dan berkata, "Dia

belum memenuhi slnmtku sejak dtm puluh tahun yang lalu?" Syuraikh

menjawab, "Kitabullah lrcng diturunkan pada Nabi-Nya sebelum

syarahnu lebih dari lirna puluh tahun yang lalu."ly Kiabah tidak rusak

dengan syamt ini, seperti keterangan sebelumnSn.

PasaL Apabila majikan menqaratkan pelayanan

tertenfu pada mul<atab setelah dia merdeka

Syarat ini dibolehkan.

Pendapat tersebut didukung oleh Atha dan hnu Syrbrumah.

Akan tetapi Malik dan Az-Zuhri berkata, 'Tidak sah, karena

syarat ini menafikan funfutan akad, sama dengan mensyaratkan

warisann5ra."

ls Disebntkan oleh Abdurnzzaq dahm AI Mushanmf(8/378/155D1.
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Menurut kami, perlu diperhatikan keterangan yang diriwayatkan

dari Umar rg bahwa dia pemah memerdekakan setiap orang yang

shalat dari para tawanan fuab, dan mensyaratkan pada mereka, "Kalian

harus melayani khalifah sepeninggalku selama tiga tahun."135

Syarat memberikan pehyJnan dalam alald kibbahmirip dengan

syarat ini sebelum pemerdekaan, karena majikan mensyaratkan manfaat

yang maklum seperti halnya jika dia mensyaratkan kompensasi yang

maklum.

Kami tidak senada dengan pendapat bahwa qnrat ini menafikan

funtutan akad, karena konsekuensi akad ialah pemerdekaan setelah

angsuran lunas. Hal ini tenfu tidak dinafikan oleh sSarat tersebut.

Pasal: Apabila majikan melakukan akad kitabah
budaknya senilai dua ribu, lpng diba5pr seribu setiap awal

bulan, dan menstp utk"r, pemerdekaan ketika melakukan
pembayaran yang pertama

Dalam kasus tersebut, syamt ini sah, lrang mengacu dada qigs
madzhab.

Mukatab pr;r:. merdeka saat membalnr angsuran pertiama,

karena jika majikan mernerdekakannln tanpa apa pun, rnaka

itu sudah sah. Demikian halnlB jika rnajikan mernerdekakan mul<aAb

saat membayar sebagian angsumn kitabah, dan sisa angsurannya tetap

menjadi utang si mukatabpasc kemerdekaann5n, seperti halnya jika dia

membeli dirinya dengan utang tersebut.

135 Disebutkan oleh AMurrazzaq dalam Al Mushannaf(8/380, SAitSe]2l.
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2Ol1- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Apabila musuh menawan mul<atab, lalu seseorang
membelinya, lalu dia mengeluarkan mulatab ifu kepada
majikannya, lalu si majikan mengambilnya sesuai harga
pembelian, maka si budak tetap dalam ikatan al<ad kitabah.
Apabila majikannSTa tidak ingin mengambilnlra, maka
mukatab ini menjadi milik pembelinya dan tetap menjalani
akad kitabah seperti sedia kala. Dia merdeka bila telah
melunasi seluruh .rngsur.rn, dan wala<rya diberikan kepada
orang yang membaSarkan .rngsur.rn tersebut.'

Maksudnya, apabila ormg-oftrng kafir menar{/an mukatab,

kemudian kaum muslim menyelamatkannSn, maka akad kitabah tetap
berlaku sebagaimana mestinla.

Apabila seseorang mengambil mukatab tersebut dan ghanimah
(harta ftrmpasan perang), Ialu dia mengetahui stafusnya, atau

majikannya menemukan si mul<abb sebelum dibagi, dan dia

mengambiln3a tanpa kompensasi apa pun, maka si mukatab tetap
dalam ikatan kibbah, seperti laSnkrya tidak ditarrnn.

Apabila majikan tidak menemukan si mukabb hingga selesai

pembagian ghanimah, sehingga dia masuk dalam bagian sebagian

penerima ghanimah, atau dibeli oleh seseomng dari sebelum

dibagi, atau dibeli dari kaum musyrik dan mengeluarkan dia pada

majikannya, maka majikannya lebih berhak atas si mukabb dengan

menyerahkan harga pembelian.

Apabila mul<atab ini masuk dalam ghanimah, maka ada riwayat

lain, "Jika ghanimah telah dibagi, maka majikanryn tidak punya hak
sama sekali terhadapnya. Budak ini diperunfukkan bagi calon

pembelinya dengan harga 5rang tellh ditentukan. Jika majikannyra ingi
mengambilnp, maka si budak melanjutkkan akad kitabahn5n. Jika si
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majikan tidak membelingn, maka dia tetap menjadi milik pembeli dan

melanjutkan akad kitabahnp.'

Dalam dua kasus tersebut, mukatab bisa merdeka setelah

melunasi seluruh angsumn kibbah, dan waltnya diberikan kepada

orang yang membayari kitabah"!", seperti seandainya dia dibeli dari

majikannya.

Abu Hanifah dan AsySSnf i r{g menlntakan, 'Kepemilikan

kaum kafir terhadap mul<abb ini fidak tetap, majikannya

mengembqlikan dia dalam kondisi apa pun."

Abu Hanifah sependapat dengan fuySyaf i soal mukabb darr

mudabbarsecara khusus, karena menuruhrya kedua jenis budak ini tidak

boleh dijualbelikan dan tidak boleh memindahtangankan kepemilikan

kepada mereka. Keduan5n seperti ,ilnmu walad.

Tadi telah disinggung indikator bahwa mukatab yang ditemukan

oleh majikannln sebagai ghanfunah yang telah dibagikan, si majikan

tidak berhak mengambilnya tanpa kompensasi apa pun. Demikian

halnya budak yang dibeli seorcmg mr.rclim dari daemh kafir mr.rcuh

lhafilt.

Abu Hanifah juga sependapat bahwa mukabb dan mudabbar

boleh dijual dengan alasan yang Udak perlu diulang lagi di sini.

Pasal: Apakah ulalfu mul<atab bersama kaum kafir
perlu dihitung?

Dalam kasus tersebut, ada dua pendapat:

Pefiama, wakfu tersebut fidak dihitung, karena kesempatan

unfuk mengelola dan mernberdapkan mukabb dalam tempo tersebut

telah habis. r
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Ketika dua hal tersebut tidak bisa tercapai, itu pun tidak

dihifung, seperti seandainya si fuan menghitungnya. Dengan demikian,

tempo kitabahyang berlaku adalah tempo sebelum penawanan tersebut.

Waktu yang berlalu selnasa mukatabditawan dianggap tidak ada.

Kdua, ternpo tersebut dihittrng, karena ifu termasuk tempo

kitabahyang berlangsung tanpa tindakan sembrono majikann5n-

Majikan menghifung masa penawanan ifu, seperti halnya jika

mukatab sakit, sebab mukatab adalah orang yang berutang- Waktu

penahanan yang telah berlalu tetap dihitung, seperti layaknya orang

yang berutang.

L-ain halnya jika si majikan yang menahan mukatab sebagaimana .

keterangan yang akan kami sampaikan nanti, insya Allah. Oleh karena

ifu, jika pembayaran angsuran telah jafuh tempo saat mulmtab bebas

dari penawanan, maka dia boleh ditagih. Apabila terjadi sesuatu yang

membolehkan majikan unfuk memailitkan mukabb lantamn dia tidak

membayar angsuftrn, maka majikan berhak memailitkan dan

mengembalikan dia dalam stafus budak mumi.

Apakah majikan melakukan eksekusi ini sendiri? Atau

berdasarkan keputusan hakim? Ada dua pendapat:

Pertama, majikan boleh berfindak sendiri, karena dia

berhalangan mendapatkan aset pada waktunya. Kasus ini sama dengan

jika mukatab ada di tempat, sementam hartanya tidak berada di tempat

dan berhalangan unfuk dihadirkan dan membayarkannya pada waktu

dekat, maka majikan berhak menfasakh krtabah. Harta mukatab dalam

kasus ini mungkin tidak ada mungkin juga tidak berada di tempat yang

berhalangan menyerahkannya. Dalam dua kasus ini majikan boleh

menfasakh kitabah-

Kdua, majikan tidak bolef, bertindak sendiri tanpa keputusan

hakirn, sebab dalam kondisi mukabb tidak berada di tempat dalam
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wakfu tertenfu perlu penyelidikan apakah dia punya harta atau tidak?

Tidak demikian halrun j[<a mukatab bemda di tempat, karena dia boleh

ditagih. Jika dia mernbayar angsuran, mal6 korsekuensinln telah jelas.

Namun jika fidak rnaka sebenamla dia telah mernailitkan dirinya sendiri.

Apabila maiilon menfdakh tdbbh oleh dirinya atau

berdasarkan keputusan hakim, kernudian mul<abb dibebaskan, lalu dia

mengklaim mempungai harta 5nng cukup untuk melunasi ker,vaiibanqp

pada wakfu terjadinlp hnkh, dengan merruniukkan bukfi, maka faskh

tersebut batal.

Namun mungkin yga ksatth ifu fidak batal sampai diputuskan

dia memungkinkan unfuk melunasi angsufttn, karena ketika dia

berhalangan melunasi aryFuran rnaka keberadaannla seperti tidak ada.

Pasal: Apabita majikan menaw-rn mukatab selama

beberapa walftr

Dulern kasus tersebut, ada dua pendapat:

Pendapat perbma,rnajikan telah berfindak negatif, dan masa

5rang berlalu dalam penaunnan ini fidak dihifung-

Pendapat kdua, waktu penawanan dihifung, karena

angsuran kibbah adalah utang yang ditempokan- Jadi, masa

penawanan ini dihifung seperti piutang yang diternpokan lainnya.

Mengacu pada perrdapat yang kedua, maka mukatab wayb

mernbayar upah standar selama dia ditahan.

Pendapat pertarna lebih shahih, karena selama masa kitabah

majikan harus memberi kesempatan mukatab mengelola asetnya. Ketika

. rnajikan menahannlra dalam wakhl tertenfu; maka dia wajib

mengundurkan tempo pernbalnran angsu?ln selama wakfu penahanan

qar mukalab bisa mernenuhi karajibanrryn. Selain ifu, penahanan
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mukatabberimbas pada pembatalan kitabah, pengabaian tujuan kitabah,

dan pengembalian stafus mul<atab menjadi budak mumi, karena

ketidakmampuan mukabb unfuk membayar angsumn tepat wakfu

akibat tindakan majikannya.

Jadi, majikan tidak berhak menfasakh akad, seperti halnya jika

penjuat menghalangi pernbeli unfuk menyerahkan harga barang, dia pun

tidak berhak menfasakh jtnl-beli dengan alasan itu.

Seandainya seotang perempuan menghalangi suaminya unfuk

menafkahi dirinya, maka suami tidak berhak menfasakh akad nikah

dengan alasan tersebut. Demikian pula ketenfuan ]lang berlaku dalam

masalah kitabah-

Pendapat ketiga, majikan harus memberikan tanggung jawab

yang paling mudah peida mukah6, antam tidak memasukkan ternpo

penawanan ifu dalam tenggat pfuh ternpo, dengan memrbayar upah

standar, karena di sini dia telah menemukan alalan unfuk ifu.

Jadi, mukabb boleh melakukan findakan lpng paling

bermanfaat.

Pasal: Apabila majikan berwasiat untuk melakukan

akad Hbbahbudaknya

Dalam kasus tersebut, wasiat tersebut sah, karena kibbah

bertalian dengan hak Allah Ta'ala dan hak manusia. Jadi, ketika majikan

merrcsiatkan hal itu, wasiatrln sah dan harganya diperhifungkan dari

sepertiga peninggalan, sebab wasiat ini merupakan derma dari sisi si

majikan. Dia sama dengan menjual harta dengan hartanya yang lain.

Apabila mukabb yang berada di luar sepertiga meninggal, maka

ahli u/aris harus memperhifungkarfiya, dan asat kitabah tidak termasuk

aset rnajikannya, seperti dikemukakan oleh Al Qadhi, karena harta

:
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tersebut merupakan pertumbungan dan manfaat asetrln. Disamping

pertimbangan dalam kasus ini pada kondisi kematian, dan mukatab

fidak mempunyai aset kitabah. Kemudian, ahli waris perlu

memperhatikan hal-hal berikut ini:

Apabita majikan ***hrfutt aset kitabah, maka ahli unris

melakukan akad kibbah budak tersebut dengan aset itu, baik nilainya

lebih kecil dari harga dirinp, san6t, mauPun lebih besar. Sebaliknya, jika

majikan tidak menenfukan aset kitabah, maka ahli waris melakukan

akad kibbahsi budak, sebagaimana urlberlaku pada budak yang sama.

Urf menyebutkan budak diakadi kitabahdengan nilai yang lebih

tinggr dari hargangn, karena utangnya ditempokan, dan wajib

mengembalikan seperempatr5n kepada mukatab.

Dalam mukabb, juga memperhifungkan kerelaan si budak,

karena kitabah fidak urajib dan tidak boleh menekan budak untuk

menjalin kitabah. Berbeda halnf seandainya majikan berwasiat unfuk

memerdekakan budak, maka si budak merdeka (setelah rrnjikannya

meninggal) tanpa menghimukan kernauan dan kerelaan budak.

Jika majikan menarik wasiat, maka wasiat ini batal. Apabila

rnajikan kembali berwasiat lalu menagihnyn, maka budak tidak wajib

memenuhinya, karena wasiat tersebut telah batal oleh penarikan

sebelumnya. Jadi, kasus ini sama dengan wasiat harta benda. Jika

majikan belum mencabut wasiattSn, maka budak wajib memenuhin5a.

Apabila mukabb mernbaSnr angsuran kitabah, maka dia

merdeka dan v,nlarrya diberikan kepada pernberi wasiat kitabah, seperti

jika dia berwasiat untuk memerdekakan budak.

Apabila mulabb tidak rnampu ba5nr, maka pa,r,raris boleh

mengembalikan status mukabb menjadi budak mumi. Jil<a mukatab

tidak keluar dari sepertiga peninggalan, maka dia melakukan akad

kbbhseperti aset png keluar dari sepertiga peninggalan.
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Apabila majikan berwasiat beberapa hal selain kitabah, maka dia

tidak keluar dari sepertiga frrkah. Ahli waris menyelesaikan utang

piutang dari sepertiga tirl<ah dan memasukkan kekurangan setiap orang

dari mereka sesuai kadar hartanya dalam wasiat.

Kitabah harus diprioritaskan dari wasiat yang lain menurut

riwayat yang mendahulukan pemerdekaan, karena tujuan kitabah adalah

kemerdekaan. Mungkin juga dia sama sekali fidak didahulukan, karena

pemerdekaan bersifat dominan, dan pemmbahan stafus fidak

diperuntukkan bagi kitabah. Kibbah png berujung pada pemerdekaan

tidak meniscayakan prioritas, seperti kasus orang lang mert,Esiatkannya

unfuk seseoftrng, maka dia tidak boleh memprioritaskannya, padahal

tujuarl wasiat tersebut pemerdekaan dan mengamh padanya.

PasaL Apabila majikan berkata, *l-akukanlah akad
kitabah salah seorang budakku."

Dalam kasus tersebut, ahli waris boleh melakukan akad kitabah

salah seomng budak lrang mereka kehendaki. Ini menurut safu

pendapat.

Pendapat lain menyebutkan, "Ahli waris melakukan akad salah

seoftmg dari budak-budak te,rsebut dengan cara undian."

Jika majikan berkata, "Salah seorcmg budakku," maka hukum

yang berlaku sama dengan tadi.

Hanya saja, di sini majikan tidak mernasukkan akad kitabah

terhadap budak perempuan dan budak yang berkelamin ganda (khuntsa

musykil;, karena budak Sang berkelamin ganda tidak diketahui jenis

kelaminnya, laki-laki atau perempuan.

' Jiku majikan berkata, "Stah seorang budak perempuanku,"

maka ahli waris tidak boleh melakukan al<ad kitabah budak lakilaki dan
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budak yang berkelamin ganda. Jika jenis kelamin khuntsa ini mudah

dibedakan, dan ternyata dia lebih cenderung sebagai laki-laki, inaka ahli

waris boleh melakukan al<ad kitabah

Apabila majikan berkata, "Akadilah kibbah salah seorang

budak-budakku," dan dia budakr perernpuan, maka mereka boleh

melakukan al<ad kitabah jika majikan berkata, "Akadilah kitabah salah

seorang budak perempmnku", sebab di sini terdapat aib, namun aib

tidak menghalangi kibbah.

Pasal: Kitabahyang fasid

Malsudnya adalah jilo maiikan melakukan akad kitabah

budaknya dengan kompensasi yang fidak diketahui besamnnya,

kompensasi funai, atau kompensasi yang hamm seperti khdmer dan

babi.

Adapun jika majikan mensyaratkan s5nrat yang fasid dalam

kitabah, maka menurut pendapat yang dinash, syarat ini tidak merusak

kitabah, akan tetapi qBmtqn tidak berlaku dan kitabahnya tetap sah.

Pendapat lain menyebutkan s5lamt tersebut merusak kibbah,

yang mengacu pada syamt-qprat !/ang fasid dalam jual-beli. Ini

pendapat ma&hab AsyS5rafi'i.

Diriwayatkan dari Abu Abdullah & ketemngan yang

mengindikasikan bahwa kibbah dengan kompensasi yang haram

hukumn5a batal. Mukatab frdak merdeka meskipun telah membayar

lunas angsuran. Ini pendapat Abu Bakar.

Diriwayatkan dari Ahmad rft, dia berkata, "Apabila majikan

melakukan akad kitabah yang fasid, lalu mukatab membayriar lunas

angsuran yang telah ditetapkan, maka dia merdeka, selama kitabah
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tersebut fidak dihammkan. Mukatab dihulilrni merdeka dan wajib

memba5nr angsurcrn, kecuali dalam qprat 5ang diharamkan.

Al Qadhi berpendapat, 'Mukabb merdeka dengan melunasi

angsumn seperti al<ad kitabah 6si,i/lainn5n."

Pemyataan Al Qadhi tersebut bim juga ditafsirkan: ketika

majikan manladikan pelunasan angsuftm kibbh sebagai syarat unfuk

mereka. Majikan berkata, 'Baprlah kepadaku maka kamu merdeka." Si

mul<abb lalu mernbayrar angsuan ldbbh, rnalo dia merdeka dengan

sifat tersebut, bukan dengan kibbah. Dalam al,ad ldbbh.ini, hukum

sifat tersebut menetapkan kernerdekaan si budak dengan keberadaan

sifat ini, bulon dengan hukum ldbbah. Adapun akad ldffiah fasid

lainnln safixr dengan ldbfuh5rang sah dalam elrrpat hukum:

Pqbnta- Mukatab merdeka dengan melunasi seluruh angsuftrn

kitabah SEng tdah ditenfukan, baik rnajikan menyatakan dengan lugas

sifat tertenfu, rnajikan berkata, "Jika kamu melunasi kitabah padaku,

kamu merdeka," rrlupun tidak mengatakanrqn, sebab pengertian

kitabh menunfut hal ini. Jadi, malikan seperti orang png men5;atakan

dengan lugas redaksi tereebut, rnaka mul<abb merdeka dengan

terpenuhinSra siht tersebut, lapknya kibbh yarry srrh.

Kdua, Apabila mukatab merdeka dengan pdunasan angstrran

kitabh, rnaka dia fidak wajib merrbaSBr nilai dirinSra, dan tidak boleh

menarik kerrbali aset png telah diberikan kepada majikannya. Abu

Bakar mengemukakan pendapat ini. Ini mempakan 
"hahb 

pizmyataan

Ahrnad q.

Aslrs!,afi'i berkata, "Kedua belah pihak (tuan dan mukatad

saling menarik asehrln. Budak wajib mernbayar harganya, sementam

majikan wajib mengembalikan angsuan lpng telah dibaSnr. Mereka

berdua merryelesaikan utang piuts dengan kadar harga Sang paling

rendah, iika alat tukar yang digunakan sejenis. Pihak png purya hak

I

i

{
I

I

I

i

@ - Al Mughni

\
tr

I



lebih mengambil kelebiharinya dari pihak lain, sebab dia akad timbal

balik yang hsid, mal,a, wajib saling menarik aset seperti jual-beli yang

fasid.

Menurut kami, akad ini termasuk kitabah karena terjadinya

timbal balik yang menghasilkarJ pemerdekaan, dengan melunasi

angsuran. Tidak wajib saling mencabut aset di sini, seperti jika akad

tersebut sah, sebab aset 5nng diambil oleh majikan merupakan hasil jerih

payah budaknSn yang berhak atas hasil kerianya. Jadi, dia tidak wajib

mengembalikannya, sedangkan si budak merdeka dengan sifat tersebut.

Jadi, dia tidak wajib mengembalikan harganya, seperti halnya ucapan

majikan, "Jika kamu masuk rumah maka kamu merdeka."

Sementara itu, jual-beli yarg fasid,jika terjadi antara mukatab

derrgan majikannya, maka majikan tidak wajib mengembalikan angsuran

yang telah diambilnya. Apabila jual-beli tersebut terjadi antara mukatab

dengan pihak lain, maka dia telah mengambil bamng yang bukan

hal*ya dan memberikan barang kepada pihak lain yang juga bukan

haknya, dengan akad yang memuat timbal balik. IGsus kita berbeda

dengannya.

Ketiga Mukatab berhak mengelola hasil usahanya, karena akad

kitabahberisi izin untuk itu.

Mukabbjuga boleh menerima sedekah dan zakat, karena dia

seorang mukatab yang akan merdeka dengan cara melunasi angsuran

kibbah. Jadi, dia berhak melakuka sernua itu layaknya kitabah yang sah.

Keempat Apabila majikan melakukan akad kitabah beberapa

orang budak dengan kitabah yang fasid,lalu salah seomng dari mereka

melunasi bagiannya, maka dia merdeka, rnenurut pendapat yang

mengatakan bahwa dia merdeka dalam kitabah yang sah dengan

melunasi bagiannya.
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Alasanngra, makna akad ini adalah setiap indMdu dari mereka
berstatns mul<abb sesuai kadar bagiann5n. Ketika dia membayar pada
masing-masing mereka sesuai kadar bagiannya, maka dia merdeka.

Pendapat, 'Mukabb tidak merdeka dalam ldbbah lang sah,
keculi dia mernbalnr seluruh angsuzrn kibbah,u lebih utarna.

I{ibbah fasidah berbeda dengan ldbbh sah daram tiga hukum
berikut ini:

Pabna, masing-masing pihak, baik rnajikan marrpun mut<arib
boleh menfasakh dan mencabut akad kibbah, baik di sarn terdapat
qlarat rErupun fidak. Ini pendapat pengikut Aqr$nfi'i gL. eUsannya

adalah, a}ad {and hukumnya tidak tetap, sedangkan qprat di sini.
didasarlon pada fimbal balik dan mengihti proses ini, karena fimbal
balik merupakan fujuan akad ini.

K€fil.a rrnjikan mernbatalkan fimbal balik yang menrpakan dasar
transalsi ini, rnalo batallah qBrat yarg bertopang di atasqp. Berbeda
halrya dengan siht lnng terpisah, sebab rnaiikan tidak rda dengan sifat
ini, kecuali miabbmenyerahkan tertmfu, maka k€fika dia
tidak menyerahkannSn, majikan boleh . Lah halnya

dengan ldbbahgnng sah, karena kompensasi telah diterirna, rnaka akad

ini tetap atasnga.

Kdua, kefika majikan mernbebaskan mukabb &n harta,
pembebasan ini fidak sah dan mut<abbfidak bisa memdeka karenanya,

sebab harta tdak tetap dalam akad, berb€da dangan ldbbhpng sah.

Ketentuan ini berlaku seperti pernberlahran sifat Snng terpisah dalam

perngrataan rnajikan "Jika kamu mernbayar seribu kepadaku maka kamu

merdeka".

Kdi@, majikan tidak uajib mernberikan sesuafu dari akad

kibbah @a mul<atab, l<arqta pernerdekaan di sini berdasarkan sifat
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yang terpisah. Kasus ini sama dengan seandainlra maiikan berkata, "Jika

kamu membayar seribu kepadaku maka kamu merdeka'"

Para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi ernpat hukum

berilnrt: t
Pqbnn, penrbatalan tdbbahsebab kematian majikan. Al Qadhi

dan pam berpendapat bahwa ldbbah batal dengan

meninggalnya rnajikan. Ini pendapat Aqrsyafi'i $. Alasannya adalah,

ihr menrpakan akad snns dibolehkan dari dua pihak, yang tidak

bergerak meniadi wajib- Jadi, hal itu batal dengan

majikan, seperti petwakilan

Selain itu, yang didominasi dalam kAbh ialah hukum sifat

yang tersendiri, dan sifat ini batal oleh kernatian si majikan, begitu juga

akad ldbbah.

Abu Bakar berpendapat, "Akad ldbbah tidak batal dengan

kematian majikan. Dernikian pula ketenttnn yang berlaku dalam hlabah

ini.u

Abu Bakar kernbali berperrdapat, "I{ibbah tidak batal Iantamn

kernatian maiikan, dart mul<atab mqdel<a derrgan melgnasi seh:ruh

angsurem kibbahpada atrli waris."

Itu pendapat Abu Hanifah $. Alasannla adalah, dia seorang

mutatab yang bisa merdeka dengan meltrnsi angsuran pada

majikannya, maka dia pun bisa merdeka dengan rnelunasi angsuran

pada perwarisrrya, seperti ketenfuan yang berlaku dalam kibbah yang

sah, sebab akad yang sah sama dengan akad fasid-

Kdua, tentang kasus batalnya kibbah lantaran Eluttfn si

majikan dan pencekalan si majikan karena sa{ih (frdak bisa mengelola

harta dengan baik). Perbedaan pendapat dalam kasus ini sama seperti

hhilaf dalam batalrya kitabahakibat kematian majikan-
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Pendapat yang lebih utama yaitu, akad kitabah tidak batal,

karena sifat yang terpisah tidak batal dengan kondisi tersebut. Yang

didominasi dalam kitabah ialah hukum sifat yang terpisah tersebut. Jadi,

kitabah tidak batal. Oleh karena itu, seandainya mukata6 melunasi

angsuran kepada majikannya setelah dia gila atau safih, maka dia

mirdeka. Sementara menurut ulama yang tidak membatalkan akad ini,

dia tidak merdeka.

Ketiga,aset yang berada di tangan mukatab,hasil usahanya, dan

kelebihan hartanya setelah dibayarkan pada majikannya, menjadi

miliknya, bukan milik si majikan. Ini menurut pendapat Al Qadhi dan

madzhab Asy-Syafi'i rg. Alasannya, ini akad kikbah yang si mukatab

bisa merdeka dengan melunasi seluruh angsuran kitabah. Jadi,

kelernahan hukum ini tetap ada di dalamnya, seperti kitabahyang sah.

Abu Al Khaththab berkata, "Aset tersebut menjadi milik

majikannya dalam dua kasus, karena hasil usaha budak menjadi milik

majikannya berdasarkan hukum asal.'

Akad ini f'asid, yang tidak bisa menetapkan hukum. Kalajiban

kompensasi ada pada tanggungan majikannya, karena kepemilikan tidak

beralih pada pihak 5nng tertanggung, seperti al<ad fasidlainnya.

Jadi, kiabh fasid bqbeAa dengan kitabah sah, karena dia

menetapkan kepemilikan terhadap kompensasi, maka dia menetapkan

itu bagi pihak terjamin.

Keempat, apakah arnk mul<afra6 mengikuti stafusnya?

Abu Al Khaththab berpendapat, "Ada dua pendapat. Pendapat

pertama, anak mengikuti setatus mukatab, karena ini akad ki'tabah yang

mukakb bisa merdeka dengan membayar lunas angsuran, maka

anaknya juga turut merdeka, sepef kitabah yang sah. Pendapat kdua,

status anak tidak mengikuti stafus mukatab. Pendapat ini lebih sesuai

dengan qiyas danlrelblf:. shahih, dengan alasan yang telah kami singgung

1
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tadi, sebab hukum asaln5n menyebutkan tetapnya status budak pada si

anak, karena ifu stafus ini tidak akan hilang kecuali dengan nash atau

pesan nash."

Dalam kasus ini tidak ditemukan salah satunya, dan tidak sah

mengqiyaskan pada kitabah yan sah, seperti perbedaan keduanya,

yang telah kami paparkan tadi. Jadi, dia tetap berlaku sesuai hukum
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ummu mlad adalah budak perempum png melahirkan anak
hasilhubungan dengan rnajikannya dan rnasih dalam kepernilikannya.

Para ulama sepakat soal bolelrnya mengambil gundik dan
menggauli budak perempuan, sesuai dengan firrnan Allah bedkut ini:

tF {g @ $rE+ ir ''-5'3

<*J1frffy ;Kt(,Ji*6
"Dan onng tang men eliham kannlwnnSa, kquati terhadap

isbi-isbi mqelca abu harnhalaSa tpng mqel<a miliki; nnka
sesungguhn5n mqeka tidak tqcela.'(Qs. Al Mu'minuun l2}l: *61
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Mariyah Al Qibthiyah adalah ulnmu walad Nabi $. Dia ibunda

Ibrahirn bin Nabi #, d* beliau pemah bersaMa tenbngnya, "Anakn5q

telah m em erd el<al<ann5a. "1 36

Bahkan, Hajar, ibunda Ismail *L, adalah harnbasahaya lbrahim

p.t

Umar bin Al Khaththab S punya beberapa ummul walad-

Beliau beru,rasiat unfuk setiap omng dari mereka sebesar empat rafus

dirham.

Ali juga menriliki beberapa orcmg urunul unkd-L37

Masih banlak lagi sahabat lrang punya urunul unlad'

Sementara ifu, Ali Un AiHusairr, Al Qasim bin Muhammad, dan

Salim bin Abdullah lahir dari rahim ummul walad.

DiriwaSntkan bahwa sebelumnya orang-orang tidak menyukai

unmu walad, sampai tiga omng ini terlahir dari para ibu yang berstatus

sebagai ummu walad. Setelah ifu, mereka baru menyukai wnmu walad-'

Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah, dia menufurkan, "lbnu

Rawahah punya seoftmg budak perempuan, dia sebenamya ingin

berduaan dengannya, letapi istinya selalu mengawasinya- Saat rumah

kosong, Ibnu Rawahah menyetubuhi budak perempuan ifu- Ishnya lalu

menatapnya hemn, sarnbil bertianyra, 'Apa yang telah kau lakukan

136 HR. Ibnu Majah dalam l/ 'Itql2/25761dan Az-hw;a id-

Dalam sanad hadits ini terdapat Al Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin

Abbas.
Ibnu Al Madini dan kritih:s hadits lain meninggalkan pemwi ini, sementara Abu

Hatim dan perawi lain menilai dia dlnff.
Al Bukhari menyatakan, "Al Husain bin Abdullah diduga zindiq."

Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan N hihaqillo/wl dan Abdurrazzaq

dalan Mus ln n na f nya (7 / 29 4 / L32371 -
137 p1r"6u11*n oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafrrya (7/28/73213'1.
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padanya?' 'Aku tidak melakukan apa apa', iawabnya. Istrinya berkata,
'Kalau begitu, bacalah!' Ibnu Rawahah lalu bersyair:

Aku bersaki bahwa funji Anah itu benar dan nerar<a akan

mem bakar orang-omng kafrr

Arsy berada di atas air berpubr, dan di atas Arsy benda Tuhan

semqta alam

Dia dibaum oleh pm makikat gng kuat, pm maraikat Tuhan

gng ptuh-ptuh

Istrinya berkata, "Jika engkau sudah membacanya maka
pergilah!"

Ibnu Rawahah lalu menemui Nabi $ dan menceritakan kejadian

itu padanya-

Salim melanjutkan, "Aku melihat beliau tertawa hingga gigi
serinya terlihat, dan berkata, "Bqifulah dia. hgaimana engkau
mengatakann5a?'

Aku mengulangi syair ifu unhrlmya, dan beliau kernbali
tedawa.138

Pasal: Apabila seoftrng lelaki menggauli budak
perempuannlra, lalu dia membawa seorang anak selang
enam bulan atau lebih setelah hubungan ifu

Dalam kasus tersebut, nasab anak itu dihubungkan dengannya,

dan budak itu menjadi unrnu waladbaginya.

Adapun jika budak perempuan ini datang membawa anak

kurang dari enam bulan dari hubungan intim tersebut, maka nasab anak

138 Riwayat ini tercantum pada hal. 73, no.298.

I
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ini tidak dipertemukan dengannya, karena minimum masa kehamilan

adalah enam bulan, berdasarkan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Al

Hasan, bahwa seorang perempuan melahirkan pada usia keenam bulan

kandungannya. Perempuan ini dibawa ke hadapan Umar bin Al

Khaththab r&, lalu dia bermaksgd merajamnya. Namun Ali &,

mencegahnya, "Engkau tidak tepat melakukan ifu, sesungguhnya Allah

berfirman:

tr,'ojfr|l:2{r1#'
"Masa mengandung sampi mengpihng selama tiga puluh

bulan."(Qs. Al Ahqaaf [46]: L5)

Jadi, ;anin berada di rahim selama enam bulan dan menyusuinya

selama dua puluh empat bulan. Jadi, jumlah seluruhnya genap menjadi

tiga puluh bulan, seperti difirmankan oleh Allah Ta'ala "selama tiga

puluh bulan'-

Umar pun langsung melepaskan wanita itu.139

Diriwayatkan dari Abbas, bahwa dia mengucapkan kalimat itu

kepada Utsman.le

Bamngsiapa mengaku telah berhubungan intim dengan budak

perempuannya, lalu dia melahirkan anak yang mungkin berasal dari

hubungan ifu, maka nasab anak ini dihubungkan dengannya, dan dia

tidak bisa menafikann5n.

Demikian ini berdasarkan riwayat dari. Umar r$, dia berkata,

"Lindungilah para budak perempuan ini. seorang lelaki tidak boleh

menggauli budak perempuannya yang jika kemudian hari dia

139 Ri\^nyat ini tercanhrm pada hal. 49, no. L352.
140 pir"6ugun oleh Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf (7/357/ 73446'

L3M7l dan Sa'id bin Manshur dalam Sunannya(2/66/20751.
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mengingkari anaknln, kecuali aku akan menisbatkan dia padanya."

Hadits ini diriwaptkan etsh g.'id.lal ''

DirivraSatkan dari lbnu Umar, dia berkata: Umar menufurkan,
"Siapa saja pria yang menggauli budak perempuannya kemudian

menyia-nyiakannya, maka dia akan disia-siakan; dan anak itu adalah

anakn1a." Hadits ini juga diriwaptkan oleh Sa'id.142

Selain ifu, budak perernpwm menjadi "tempat tidur" melalui

hubungan intim, maka nasab anaknya dihubungkan dengan majikannya.

Budak perernpwm laSaknya isfoi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulultah

&,

.fi,i{-ii)t
'Anak itu bgi penitik tanpt Ua* b,ru-il.'tc,
Apabila rnaiikan menafikan anak tersebut, maka tidak bisa,

kecuafi dia mengklaim telah mernbersihkan rahim (istibml budak

perempuErn ifu dan dia mernbawa anak ifu setelah menialani istibm

selang enarn bulan. Dengan cam ini rnajikan bisa menafikan anak

tersebut.

Apaloh rnajikan harus bersumpah unfuk keperluan ifu? Ada dua

pendapat.

Dritmyatkan dari AI Hasan, dia berkata, 'Kefika seomng pria

mengingkari anakn5n png lahir dari mhim budak perempuannya, dia

boleh melalnrkan ifu.'

141 Dtsebutlon oleh Sa'id bin Mapshur dalam SunannVa (2/63/2063) dan
AMurrazzaq dahm Al Mushannaf (1/192,525231.' 142 pi5ebutlan oleh Sa'id bin Marshur dalam Sunannln (2/63/2062l.

r€ gu6i5 ini tercantum pada hal. 6, no.672.
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Diriwa}ntkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata, 'Lelaki bisa menaftkan

anak 5rang lahir dari budak perempumn!,a kapan pun dia mau.n

Kami merujuk pada pemyataan Urrnr, bahwa anak tersebut

terlahir dari hubungan intimnya, rnaka dh fidak boleh menaftkannya,

sepati arnk yang lahir dari ishinr. Jika rnaiikan mengakui anak ihr,

maka dia tidak boleh menafikannla. IGrni tidak mengetahui ada

perbedaan pendapat tentang ini.

Ibrahim menlntakan, "Ketika rnaiikan mengakui anaknlra, dia

tidak berhak menafikannya. Jika rnajikan menafikann5ra, maka dia

dikenai had, dannasab si anak diperternukan dengan nasabnlra.n

Syumikh menuturkan, 'seorang pria yang telah tnengakui

anaknSra, tidak ada cara bagi Anda trnfuk menafikan anak ihr darin5n.

Demihan halnya jika orang ifu melasa nlraman dengan anak itu lalu

tenang, atau aman dari panggilan, karena ini menjadi indikator atas

keridhaannya. Sikup ini berfungsi seperti terhadap si anak."

Apabila majikan berhubungan intim dengan budak

peremptrannlra dan mengklaim melalarkan azl (mangeluarkan sperma di

luar vagina), maka nasab anak tidak bisa dinafikan dengan ifu. Hal ini

berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, bahwa dia

pemah bertanSla, "Wahai Rasulullah, kami telah menggauli para wanita

namun menginginkan harga, rnaka apakah karni boleh meng-azl

mereka?" Beliau menjawab, "Sungguh, Allah ketika memufuskan untuk

menciptakan makhluk, maka Dia psti mencipbl<ann5n.'14

Dirfurn5ntkan dari Jabir, dia berkata, "Seomng pria Anshar

datang menemui Rasulullah &, lalu berkata, 'Aku Pun!,a budak

perempuan dan sering menggaulinSra, tapi aku tidak mau dia hamil."

r4 Riwayat ini tercantum pada hal. 27 , rlo- 7222-
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Beliau bersabda, 'Lakukan azl kalau kau mau, karena sungguh apa yang

telah ditetapkan baginya pasti akan terjadi.

Jabir melanjutkan, "Pria ifu pulang, kemudian kembali menemui

beliau, dan berkata, 'Budak perempuan itu telah hamil'. Beliau berkata,

:Aku telah kabarkan kepadamu bahwa apa tnng telah ditetapkan

bagntn pasti terjadi'. "Diriwayatkan oleh Abu Daud.1a5

Bersumber dari Abu Sa'id, dia berkata, "Aku melakukan 'azl

pada budak perempuanku, lalu dia melahirkan ciptaan yang paling aku

cintai." Maksud Abu Sa'id adalah anaknya.146

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Umar berkata, "Ada apa

dengan para pria yang menggauli para budak perempuan mereka

kemudian melakukan 'azl. Senap budak perempuan yang menemuiku,

yang majikannya mengaku telah menggaulinya, kecuali aku hubungkan

nasab anak si budak ifu dengannya. Setelah itu mereka melakukan 'azl,

atau meninggalkanny6. " 147

. Alasan lain adalah, melalui hubungan intim budak wanita

menjadi "tempat tidum ra" (finsi.

Nabi $ pemah bersabda,

.ilw:iijt
"Anak itu bagi (pemilik) ta npat dd* (r,iu-i).'

Ketika terjadi sengketa antam Abdu bin Zam'ah dengan Sa'ad

mengenai stafus hnu Walidah Zarn'ah, Abdu berkata, "Dia saudaraku

145 1uL1",r11r,r3 tercantum pada hal. 30 (pembahasan: Menggauli wanita dan

Khulul.
1'15 Hadits ini tercantum pada hh. 31 (pembahasan: Menggauli wanita dan

Khulul.
147 Hadits ini telah disebutkan pada hal. 6, no.7327.
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dan Ibnu Walidah bapakku. Dia lahir di atas tempat tidumya." Nabi $
lalu bersabda, '1Dia anakmu, w,ahai Abdu bin hm'ah. Anak ifu bagi

(pernilik) tempat tidur (annti), dan bagi peziha dikenai m1bm.'(HR-

Muttafaq 'Alaihl.laa

Dalam proses 'azl ilakjapng tanpa disadari ada sperrna Snng

lolos dan masuk ke dalam rahim budak wanita, lalu darinSra terciptalah

seorang anak.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit, bahwa anak

tersebut tidak dinisbatkan kepada majikannya jika dalam hubungan intim

terjadi'azl.

Sa'id meriwayatkan: S"r[Bn menceritakan kepada kami dari hnu

Abu Najih, dari seorang pernudi Madinah, bahwa Umar bin Al

I$aththab rg sering melalnrkan 'azl saat berhubungan dengan.budak

perempuannya. Suafu hari budak itu datang dalam keadaan harnil, maka

Umar merasa sedih dan berkata, "Ya Allah, jangan pertemukan dengan

keluarga Umar oftmg 1nng bulon bemsal dari mereka. Sungguh,

keltrarga Umar tidak tersernbr.rnyi. "

Budak ifu mdahirkan seomng bayi negro. Umar .berhnya,

"(Benih) dari siapa dia?" Dh meniawab, "Dari penggernbala unta.'

Beliau langsung mernuji dan mernuja 611u6.149

Sa'id berkata: Sufun menceritakan kepada kami dari Harnrnad,

dari Abu Az-Znad, dari Khariiah bin Zaid, bahrra Zaid bin Tsabit

mempunyai seorcmg budak pa€rnpuan berkebangsaan Persia, dan dia

selalu melakukan 'azt iika berhubgngan dengannlp. Strafu k€fika budak

ifu datang membawa seomng bayi, maka Zaid bin Tsabit memerdekakan

l€ Tercanfum pada hal. 8.
149 p6"6u11*n oleh Sa'id bin Manshw dalam Sunannya (2/6ffi6,20rc) en

AMurrazzaq dalam N Muslnnml Q /136/ 125361.
Dalam sanadhadits ini tendapat periwayat ynng tidak disebutkan.
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anak itu dan menghukum had si budak. Zaid berkata, "Sungguh, aku

hanya bersenang-senang denganmu. Aku tidak menginginkanmu."

Dalam riwayat lain disebutkan: Zaid bertanya, "Siapa yang

menghamilimu?" "Engkau!" jawabnya. "Kau bohong. Spermaku yang

membuat harnil tidak masuk ke rahimmu. Aku berhubunlan intim

denganmu hanya untuk bersenang-senang denganmu. "150

Ats-Tsauri dan Abu Hanifah menuturkan, "Budak perempuan

tidak menjadi "tempat tidur" dan nasab anaknya tidak dihubungkan

dengannya, kecuali dia mengakui anak tersebut. Jadi, setelah ifu seluruh

nasab anaknya dihubungkan dengannya."

Kami tetap mengacu pada penjelasan karni di depan.

Pemyataan Umhr relet;an dengan sunah dan lebih utama dari pendapat

yang menSnlahin3n.

Pasal: Apabila majikan mengaku telah menggauli

budak perempuann!,a lewat dubur atau tidak masuk riagina

Dalam kasus ini diriwayatkan dari Ahmad r$ bahwa nasab anak

tersebut dihubungkan dengan majikan, dan budak itu menjadi "tempat

tidur"nya dengan kasus tersebut.

Pendapat ini salah satu dari dua pendapat pengikut-Asy-Syaf i,

sebab kadang dia bersenggama lalu sperman5ra masuk ke lubang

kemaluan.

Pendapat yang shahih dalam kasus ini yaitu: budak perempuan

itu dengan kondisi demikian tidak menjadi "tempat tidur" karena dia

tidak dinash dan tidak pula dalam pengertian objek yang dinash.

1s0 piri*u*1;-,. oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunannya (2/65/20711 dml

Abdurrazzaq dalam Al Mrlnnnat Q /135/L253L1.

,l
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Padahal, hukum hanya akan diputuskan berdasarkan dalil, dan dia tidak

akan beralih dari hukum asal kecuali ada faktor Sang mengalihkannya.

Oleh karena itu, dalam setiap kasus yahg neb anak dari budak

perempuan dipertalikan dengan nasab rrnjikanryn, ketika dia hamil dan

berstafus sebagai milik majikan, *uL stah.ts anak tersebut merdeka asli,

tidak ada walabagnya, dan budak perernpuan ini menjadi unmu walad.

2OL2. Masalah: Abu Al Qasim Al l(harqi berkata,
'Hukum ummul walad sama seperti hukum budak
perempuan dalam seluruh perkara, harrp saia ummul walad
tidak boleh dipedualbelikan-"

Malsudnya, ketika budak perempuan dihamili oleh majikannya

' dan melahirkan, maka diputtrskan b.gnya hul$rn istilad (ummul walad.

Htilnrm ummul walad sama derrgan hrilnrn budak perempuan, dalam

hal kehalalan menggaulinya, mernperbanhrkannln, memiliki hasil

kerjanya, menikahkannya, mempeherlalenrqn, memerdekakannya,

kalajiban pribadinya, dan auratnla. Ini pendapat maSoritas ulama.

Diriranyatkan' dad Malik, bahwa rnajikan fidak berrr,renang

mempekerjakan dan menikahkan ummul mtad karena majikan tidak

berwenang menjualnyra, maka dia pun tdak berhak menikahkan dan

mempekerjakannln, seperti hukum perempu.rn merdeka.

Ummul vnlad merdeka begifu meninggal. Dia mirip
dengan budak mudabbr.

Majikan dilarang menjual urrunul walad, karena ummul walad
berhak mendapatkan kemerdekaan setelah majikannya meninggal dunia.

Dengan menjualnya, berarti dia telah menghalangi kemerdekaan

tersebut, lain halnya dengan menikahkan dan mempekerjakan. Dalil
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mereka dibatalkan oleh budak yang dimauqufkan dan mudabbar

menurut ulama yang melarang menjualnya.

Dengan demikian, ummul wlad berbeda dengan budak mumi

dari segi ummul untad merdeka sebab kematian majikannya, masuk

dalam modal utama, fidak boleh diiual, tidak boleh dikelola yang

mengakibatkan pemlihan kepernilikan, seperti hibah dan wakaf, tidak

pula sesuatu png dimaksudkan untuk jual-beli, yaitu gadai, dan tidak

mer,r,arisi karena dia merdeka sebab kernatian majikannya, dan

kepemilikan majikan atasnp hilang. Pendapat ini diriwaSntkan dari

Umar, Utsman, Aisyah,1s1 dan mayoritas ahli fikih.

Diriwayatkan dari AIi, Ibnu Abbas, dan Ibnu Az-Zubair, bahwa

ummul unladblehdiiual. Pendapat ini dikernukakan oleh Daud'

Sa'id berkata: Sufuan menceritakan kepada kami dari Amr, dari '
Atha, dari hnu Abbas, tentang urunul unlad, dia berkata, "Juallah dia,

seperti engkau menjual kambing atau untamu-"1s2

Sa'id merruturkan: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari

Mughirah, dari Aq,rSyu'bah, dari Ubaidah, dia berkata, "Dh berkhutbah

di hadapan orang-orang, lalu mentrhrrkan, '(Jmar bermusyawarah

denganku tentang pam unmul wkd. Aku dan umar ingin

memerdekakan mereka. Umar dan Utsrnan meninggal dunia. Ketika aku

menjabat gubemur, aku berpendapat unfuk menjadikan mereka

budak."153

151 p6.6.rg-, oleh AI Baihaqi dalarn fumn Al hihaqill0/3l;5l.
1s2 pi"r6rl11rart oleh Sa'id bin Mansttur dalam Sunanrva (2/63/2060) dan

Abdurrazzaq dahtm Al Muslnnnaf (7/290/132181-
153 9ir.ir6..r., oleh Sa'id bin Manihur dahm SunannVa (2/60/2047) dan Al

Bailuqi dalam Sunn Al hilmqi (10/343).

Sanadnyra shahih.
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Ubaidah menufurkan, "Pendapat Umar dan AIi tentang jama'ah

lebih aku sukai daripada riwaSnt Ali saja."

Shalih bin Ahmad meriwa5ntkan, dia berkata, 'Aku bertanya

kepada bapakku, 'Bagaimana pendapatnu tentang jual-beli ummul

umlad?' 'Alnr tidak menytrkainya'. f,adahal, Ali bin Abu Thalib rg pemah

menjml urrunul walad."

Shalih berkata dalam riwapt Ishaq bin Manshur, "Jual beli

ummul unlad bdak mengherankanku. "

Abu Al Khaththab menufurkan, "Secam zhahir riwayat ini

menyimpulkan bahwa menjual ummul wlad hukumnya sah namun

makruh."

Ini sejalan dengan riwayat kedua dari Ahmad rg.

Pendapat shahih menyebutkan, keterangan ini bukan riwayat

yang berbeda, sesuai pernSntaan Ahrnad bahwa ummul ualad bdak

boleh dijual, sebab kalangan salaf ag cendenrng menghukumi kasus ini

nakruh tahrim. KefilG pengharaman dan lamngan ditegaskan secara

lugas dalam seluruh riua1lat dari Ahmad, maka wajib menafsirkan

redaksi png multi tafsir ini pada keterangan png lugas, dan tidak

menpdikan redaksi tersebut konbadiktif.

Ularna lrang mernbolehkan iual-beli wrunul untad bisa

berargumen dengan hadits riwayrat Jabir. Jabir menufurkan, "Kami

menjual urrunul unlad padra masa Rasulullah * d* Abu Bakar. Ketika

masa kekhalilahan Urnar, beliau melamng kami. Kami pun

menghentikan penjualan tersebut." (FIR. Abu Daud).ls+

154 HR. Abu Daud dalam Pemerdekaan budak 14/39541; Al Hakim dalam z4l

Mustadnk(2/18,19); dan Al Baihaqi dalam .Sunan Al hihaqi(70/3471.
Sanadnlp shahih.
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Praktek yang dibolehkan pada masa Rasulullah $ dan Abu

Bakar tidak bisa dihapus oleh pemyataan Umar dan pemyataan lainnya.

Penghapusan hukum (nasakhl hanya boleh terjadi pada masa Rasulullah

;$, karena nash hanya bisa dinasakh dengan nash yang setara. Adapun

pernyataan seorang sahabat tidak bisa menasakh dan tidak bisa

dinasakh, sebab para sahabat Nabi $ meninggalkan pendapat mereka

karena terdapat pendapat Rasulullah $. Mereka tidak meninggalkan

pendapat soal ummul walad hanya karena ada pendapat sahabat lain

yang berbeda.

Sikap berbeda Umar terhadap nash ini bisa ditafsirkan bahwa

saat ifu belum menerima nash tersebut. Seandainya beliau telah

mendengar nash soal utrunul walad, tentu tidak akan berpaling pada

pendapat lain.

Ummul walad adalah hambasahaya, si majikan tidak boleh

memerdekakannya, tidak pula bagian darinya, tidak ada ikatan kerabat

antam majikan dengan ummul umlad, karena itu dia tidak dimerdekakan.

Seperti halnya jika budak perempuan melahirkan anak dari

hubungannya dengan bapak si majikan, baik letryat pernikahan maupun

tidak, sebab hukum asalnya adalah stafus budak mumi, dan tidak

terdapat nash, ijma, atau perangkat hukum lainnya yang menyatakan

hilangnla status budak. Jadi, dia tetap berstafus budak.

Seandainya melahirkan suafu yang niscaya bagr budak

perempuan, tenfu dia mernbtratrya budak mumi, karena ditetapkannya

pemerdekaan bagi si budak saat keberadaan kelahimn, seperti faktor

penyebab kemerdekaan yang lain.

l
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Safu riwa5nt lain Fng bersurnber dari Ibnu Abbas menyebutkan

bahwa ummul mlad dirnasukkan dalam bagian anaknya, agar dia bisa

memerdekakanny6.l55

Sa'id menufurkan: Su[Bn menceritakan kepada kami, Al

A'masy menceritakan kepada f.t a*i Zaid bin Wahab, dia berkata,

"Seorang pria dari kalangan kami wafat dan meninggalkan seorcrng

ummu walad. Al Walid bin Uqbah hendak menjualnya untuk melunasi

utang si mayat. Karni lalu menernui Abdullah bin Mas'ud dan

menuturkan hal itu kepadan3ra. Abdullah bin Mas'ud berkata kepadan5n,

"Jika harus melakukan itu jadikanlah dia dalam bagan anak-

analmYa."l55

Kami cenderung menrjuk keterangan png diriwayatkan oleh

Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah $ bersabda, "Siap

saja budak perernpuan Sang mekhAl{an dari hubungan dengan

majikannSa maka dk mqdeka setelah kematianrya.asT 
.

hnu Abbas menutuukan, "hunda lbmhim disebutkan di d€kat

Rasulullah &, beliau bersabda, ",4nakn5a telah memadekbkann5a'.

Kedua hadits ini diriwaptkan oleh hnu Maja[.154

rss Disebutkan oleh lbnu Abu qraibah dalan Al M.slnnmf(Pernbahasan: Jual
beli dan qadha, tnb: Jtral &frt Ummlpt Al Aulad,6/4401-

rs6 Disebutkan oleh Sa'irl bin lvlarshur dalam Sunarrya (2/63/20611;
AMurrazzaq dalam Mr.shannafrrya Q/289/13214h dan Al Baihaqi secara ringkas
dari ialur periwa5ntan Al l-Iakirn bin Utaibah, drriT:tid bin Wahab (lO/3481.

1s7 Diriwayatkan oleh hnu Maftfi dahm N ltq(2/2il9..
Dahm sanad hadits ini terdapat Al Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin

Abbas.
Al Hafizh dalam At-Taqribb€rkata, uHadits dlnlf'
Diriwagatkan oleh Ahmad rJprlarm Musnad Ahmd ll/3201.
Ahmad Syakir berkata, 'Sarndnp dhaffn
158 gu6i1r ini terdapat pada permulaah pembahasan pemerdekaan (hal. 1).
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AsySyrarif Abu Ja'far menufurkan dalam Masa'ilrrya dari Ibnu

Umar, dari Nabi $, bahwa beliau melamng jual-beli urunahatul aulad.

Mereka fidak boleh dijualbelikan, digadaikan, dan diivariskan.

Majikann5la boleh bersenang-senang dengann5a sesukanyn. Jika

majikannSra meninggal maka dia pun -od.ku."159

Hadits tersebut menurutku bukan berasal dari Umar, dan tidak
shahih dari Nabi $. PemS;ataan tersebut adalah ijma sahabat {h,
berdasarkan indikator pemSataan Ali dS, "Pendapatku dan pendapat

Umar menyebutkan bahwa ummahatul aulad bdakboleh dijualbelikan."

Pemyataannya "(Jmar dan Utsman lalu meninggal dunia" dan

pemyataan Ubaidah "pendapat Ali dh dan Umar tentang jama'ah lebih

aku sukai daripada pendapatrya sendiri."

Iluimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Umar i{g

berkata, 'Setiap orang yang mengaku telah menggauli budak

perernpuannya kernudian dia meninggal, maka anaknya memerdekakan

dia, jika dia telah melahirkan, meskipun kegugumn."160

Apabila ditaqlakan, "Bagaimana mungkin klaim ijma dibenarkan

jika pendapat ini disanggah oleh Ali, hnu Abbas, dan lbnu Az-Zuban

&?'

Tanggapan kami: diriunptkan dari mereka tentang penarikan

atas sanggahan tersebut. Ubaidah meriwa5ratkan, dia berkata, "Ali dt
mengirim utusan unfuk menernuiku dan S5nrmih. Dia menyampaikan,

lse p6"6r1Lr, oleh Ad-Daraqtrffrni dalam SunanAd-Daraquthni (4/34/1341.
Ad-Daraqtrthni menutr.rkan dari Abdullah bin Umar, dari Umar, dengan hadib

lang sama dan fidak mar{u. }
1@ Dsebutkan oleh Al Baihaqi dalam .*rnan Al Baihqi(ll/3461dan Sa'td bin

Mansturr dahm Sunannla $/62/20521.
fuiadrlr.1a dnll
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'Pufuskanlah seperti telah kalian pufuskan, karena aku membenci

perselisihan'."1el

Ibnu Abbas menSntakan, "Anak ummul walad berkedudukan

sama dengan ibunya.'

Dia periwayat hadits t*t3r,S pemerdekaan ummul walad yarg
bersumber dari Nabi & dan Umgr. Hal ini mengindikasikan

kesepahaman lbnu Abbas dengan mereka. Selanjuhrya, iianah telah

dipuhrskan berdasarkan kesepahaman mereka sebelum terjadi

perbdaan pandangan. Kesepahatnan para sahabat terjaga dari

kekeliruan.

Umat Islam tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Tidak boleh

begitu saja masa berlalu tanpa hadimp penqlak hukuin Allah.

Seandainya hal ini boleh teriadi pada sebagian rrErsa, tentu dia boleh

teriadi sepanjang masa. Pandangan ormg 5nng sepaham pada masa

kesepaharnan lebih baik daripada pandangan dalam perselisihan

setelahnya. Jadi, kepahaman menjadi hujjah atas pendapat yang

berbeda, seperti halnya hujj,rh bagi pendapat png lain.

Apabila ditanyakan, "SeandainSra kesepahaman dalam safu masa

disebut ijma yang hamm menlnlahinya, lalu mengapa pam Imam lnng
tdak boleh menisbatkan mereka pada perbtntan haram jusbu

mengnlahi ijma tersebut?'

Tanggapan lrami: irma terbagi menjadi maqthu' bih dan

mazhnun. Kasus ini masuk dalam ijna mazhnrrr, lnng memungkinkan

teriadin5n perbedaan pandangan para ulama terhadapnya, meskipun

sebenamya ijma sendiri berfungsi sebagai huijuh. Seperti hulnlp

sanggahan yang mereka lontarkan juga bersiht zhanni. Artinya,

161 9L. Akhtur N etdtnt (2/999).
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sanggahan mereka tdak bisa mengeluarkan dari keberadaannya sebagai

hujjah.

Adapun pemyataan Jabir "kami menjual ummahafut aulad pada
masa Rasulullah $ dan Abu Bakar", tidak memuat penqJasan bahwa

hal itu berdasarkan itnu Rasululluh & dan ilnu Abu Bakar. Jadi,

pemSntaan tersebut menrjuk pada pmktek mereka saat ifu secara

personal. Pemyataan tersebut tidak mengandung hujjah dan keharusan

menafsirkan masalah ini dengan staternen ini, sebab seandain5n

pernyataan ini terjadi berdasarkan ilmu Rasulullah dan Abu Bakar, dan

mereka berdua mengakuinya, tenfu tidak boleh menyatahinya'dan para

sahabat sepeninggal mereka fidak akan sepakat unfuk menyalahinya.

SeandainSa mereka melakukan hal ifu, pasti ada pihak yang

akan mengingkarinya, dan berkata, 'Mengapa mereka menyalahi
findakan Rasulullah S dan tindakan sahabaturya? Mengapa mereka

meninggalkan sunah mereka berdua dan menghammkan apa yang telah

dihalalkannSn?r1

Disamping ifu, seandainga perngrataan Jabir ini berdasarkan ilmu

Rasulullah dan Abu Bakar, rnala pasti akan diiadikan hujjah atas

pendapat png membolehkan penjualan umnul walad, dan hujjah bagi

setiap ortng png sepakat dengannyra. Namun, n5ratanlra sernua ini fidak

berlaku. Jadi, wajib menafsirkan perkara ini sebagaimana penafsiran

kami. Dengan demikian, pemSntaan Jabir tersebut bukanlah hujj,ah.

Mungkin saja omng-orang pada masa ifu menjual unmul tnlad dalam

konteks untuk dinikahkan, bukan untuk dimiliki.

Pasal: Orang lpng membolehkan jual-beli ummul
walad

l
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Menurutnya, jika majikan tidak menjualnya sampai meninggal

dan tidak punya ahli waris selain anak ummul walad, maka ummul walad

tersebut merdeka karena si anak.

Apabila ummul wakdmutpwryai par,raris selain anaknya, maka

bagiannya dihitung dari bagian allaknya, dan urunul walad merdeka,

sedangkan si anak memperoleh bagian sisa. Jika tidak tersisa apa pun,

maka si anak tidak mendapatkan apa-apa.

Apabila ummul wntadlebhbanyak dari bagian si anak, maka dia

merdeka sesuai kadar bagian anaknya dan sisanya untuk ahli waris

lainnya, kecuali menurut pendapat orang yang menyatakan, "Ketika

anak meurarisi bagian orang yang memerdekakannya, maka

pemerdekaan menular pada sisanya. Jika ummul walad tidak

mempunyai anak dari majikannya, maka majikan me',rrarisinya seperti

budaknya yang lain."

2OL3. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'Apabila seseorirng menggauli budak perempuan yang

sedang dimiliki pihak lain melalui pemikahan, lalu dia hamil,

kemudian orang ini memilikinya dalam kondisi hamil, maka

janin tersebut merdeka, dan dia boleh meniual budak ifu-"

Maksudnya, apabila seseorang menikahi budak perempuan milik

orang lain, lalu dia melahirkan atau menghamilinya kemudian

memilikinya dengan cam mernbeli atau trahsaksi lainnya, maka dia tidak

menjadi ummu walad baginr dengan cara tersebut, baik memilikinya

dalam keadaan hamil lalu melahirkan dalam kepernilikannya' Irltlupun

mernilikinya setelah melahirkan. Pendapat ini dikernukakan oleh Asy

$nfi'i 15.
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AlasannSa, budak perempuan ini terikat oleh stafus budak, maka

hukum istilad tidak diputuskan baginya, seperti jika orang ini berzina

dengan si budak, kemudian membelinln.

Alasan lain, hukum asal adalah budak. Hukurn asal ini tidak

berlaku jika budak tersebut harnil oleh orang ini dalam kepenrilikannln,
berdasarkan pemyataan pam sahabat 49. Kasus selain ifu tetap berjalan

sesuai hukum asal.

Al Qadhi hnu Abu Musa mengutip dari Ahmad {g, bahwa

budak perernpuan ini menjadi ufitmu vnlad dalam dua kasus tersebut.

Ini pendapat Al Hasan dan Abu Hanifah.

Budak tersebut unmu unlad si majikan, dan dia memilikinya,

maka dipufuskan hukum istitad padanln, seperti jika budak tersebut

hamil dalam kepemilikan orang tersebut.

Sap tidak menemukan riwayat dari Ahmad tentang kasus orang

png memiliki budak perernptran setelah dia melahirkan. Keterangan

5nng dikutip dari Ahmad iustuu memauqufkan status si buda!, seperti

terdapat dalam safu riwaSnt dariryn. Beliau mengratakan, "Aku tidak

mengatakan apa pun tentang budak perernpuan ini."

Ahmad menegaskan dalam riwayat iama'ah selainnya tentang

bolehnp menjual urnmu walad, beliau berkata, "Aku melihat tidak

masalah menjual ufi,rnu unlad. Hanya Al Hasan png berkata, 'Budak

perernpuan iht ummu unkd. Mayoritas pendapat yang aku dengar dari

para tabi'in menyebutkan, 'Dia bukan unmu walad, sampai melahirkan

di dekatrSn, dan dia memilikinla."

Ubaidah As-Salmani, Sgnrmih, Ibrahim, dan Amir AsySya'bi

menyatakan, 'Kami menjual ufirrnu walad."

Adapun jika oftmg itu nerniliki budak perernpuan dalam

keadaan hamil, rnaka meruiuk zhahA pemy'ataan Ahmad' l|*,, dia
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menjadi ummu walad.lni menurut madzhab Malik r$. Alasannya, budak

ini melahirkan anak omng ifu dalam kepemilikannya, sama jika dia

menghamili budak itu dalam kepemilikannya.

Ahmad rS menegaskan dalam riwayat Ishaq bin Manshur bahwa

budak perempuan ini tidak tn"t fiai ummu ontad sehingga dia hamil

oleh perbuatan orang ifu.

Putra Ahmad, Shalih, meriwayatkan darinya, dia menufurkan,

"Aku bertanya kepada bapakku tentang lelaki 3png menikahi budak

perempuan, lalu dia melahirkan anak darinya, kemnudian menjualnln.

Dia menjawab, 'Dia tidak menjadi ummu vnladbagnya'. Aku berkata,

'Jika dia telah meng- istibrul<awrya, dan dia dalam kondisi hamil dari

hubungan intim dengannya?' Bapakku menjawab, 'Jika hubungan intim

menambah anak, dan dia menggaulinya setelah mernbelinya, sedangkan

dia hamil darinya, maka budak tersebut unmu unlad bagin5ra, sebab

sperna menambah pendengaran dan penglihatan anak tersebut."

Al Qadhi menyatakan, "Apabila seseomng memiliki budak

perempuan dalam keadaan hamil dan tidak menggaulinya hingga dia

melahirkan, maka dia tdak menjadi urunu waladnya. Jika dia

menggaulinya dalam kondisi hamil, dan janinnya telah terbenfuk

sempurna dan berumur lima bulan, maka dia tidak menjadi ulnmu

waladnya. Sebaliknln, iilo dia menggaulinSn sebelum itu maka dia

menjadi unmu waladnya."

Alasa4nya seperti dikernukakan oleh Umar r$, "Apakah setelah

darah kalian dan damhqn; dagmg kalian dan dagingngn bercampur,

kalian menjualnln?" 162

162 q""6r6on oleh Abdurrazzaq dalntm Al Mtshannaf (7/29G297/824n
dan Sa'id bin Marshur dalam S.rnanqn e/fl/2o491.
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Mungkin juga perubahan status menjadi ummul waladni karena

percampuran; dan percampuan tersebut di sini telah terjadi. Sperma

memberi kontibusi pada janin. Selain ifu, kemerdekaan sebagian orang

berpengaruh terhadap kernerdekaan seluruhnya, dalilnya ketika salah

seoftng rekanan memerdekakan bagianryE dari seorang budak.

Abu Al Khaththab berkata, "Apabila seorang majikan membeli

budak perempuan setelah mernbelinp, maka dia menjadi ummu walad."

Pemyataan Al lGarqi berkonsekuensi bahwa budak tersebut

tidak menjadi urrunu walad, kecuali dia hamil dari hubungan intim

dengan si majikan dalam kepernilikanqn. Ini merupakan pendapat yang

dinash oleh Ahmad ap dalam riwayrat Ishaq bin Manshur.

Ahmad menyatakan, 'tsudak perempuan ini tdak menjadi

urunu walad sampai dia benar-benar hamil oleh si majikan, sebab

kemerdekaannya bertalian dengan si majikan. Jadi, hukum istiladbelum

ditetapkan padanya. Sama seperti kasus seandainya seseorang ber'ana

dengan budak perempuan kernudian membelinya. Pemyataan ini

berkonsekuensi bahwa kehamilan seoftu'rg budak wanita oleh

majikannya tidak memberikan kernerdekaan bagi anaknya, apalagi

dengan kernerdekaan dirinSn.n

Kasus ini berbeda jika budak uranita ini hamil oleh seseorang

dalam kepernilikannya. Dalam hal ini, anak 3nng lahir dari hubungan ifu

merdeka, terpengaruh oleh kernerdekaan majikann5n.

Pendapat yang dikernukakan ulama tentang kontibusi sperma

terhadap janin yang telah terbentuk, tdak bisa dipkini kebenararyrya.

Janin tersebut mungkin saja bertambah oleh sperna baru yang masuk;

mungkin juga tidak bertambah. Sementara hukum tidak bisa diputuskan

dengan keraguan.

J
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Seandainya diputuskan bahwa janin tersebut mendapat

konfuibusi dari sperma yang baru, rnaka hukum stafus ibunya tidak bisa

diputuskan dengan kontibusi tersebut.

Dalilnp: seandain5n seseorang merniliki budak perempuan yang

sedang hamil oleh orang gnng berrna dengannya atau orang lain, maka

hubungan intim si pernilik tidak mengubah stafus budak menjadi ummu

walad, meskipun ianin itu mendapat kontibusi dari hubungan tersebut.

Selain ifu, hukum istilad hanln bisa diputuskan dengan ijma

pada hak omng 5nng hamil oleh majikan dalam kepemilikannya. Selain

kasus ini tdak berada dalam pengertian yang satna. Sementam

ketenfuan ini tdak didukung oleh nash dan ijma. Jadi, hukum ini fidak

bisa diputuskan. Sedangkan hukum asalnya adalah budak, maka stafus

seperti sedia kala.

PasaL Ahmad rg, berpendapat tentang orang yang

membeli budak perempuan lrang sedang hamil dari

hubrrngan dengan oftmg lain, lalu dia menggaulinya sebelum

melahirkan, bahwa nasab anak tersebut dihubungkan kepada

pembeli. Dia fidak boleh menjualnya, tapi boleh

memendelnl<annt a, karena si pembeli telah bersekufu

dengaryn, lantaran spenna memberikan kontribubi pada

ianin
Driwaptkan dari Abu Ad-Darda dari Nabi $, bahwa beliau

bertemu dengan perernpuan yang sedang hamil tua di gerbang Fusthath,

lalu bersabda, 'Mungkinl<ah dia al<an mencelanSa?" "Ya!" jawab

mereka. Rasulullah C lalu bersaMa, "Sungguh, aku ber.malsud

melalmahg dangan lalmat Sang al<an masuk be,rsanang dalam kubur.

hseimana mungkin dk mewarisinSa, sdanglan dia frdak halal
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baging? Atau, fugaimana mungkin dia berkhidmah pdarya sdangkan

dia tidak halal fugrnW?"(HR. Abu Daud).16s

Maksudnp, jika majikan diminta unfuk bersumpah dan

berselmtu dalam warisan anak budakn5n, tentu fidak halal baginlp,

karena dia bukan anakqa. [alu, jika rnajikan mengambilnSTa sebagai

budak yang diperbantukan, dia fidak halal baginya, karena dia telah

bersekufu dengann5n, mengingat spemna mernberikan konfuibusi pada

anak.

PasaL Apabila seorang pria menggauli budak
perempuan milik anakngra, dan anakn5Ta telah menyerahkan
dan memindahkan hak milik budak tersebut, dan si anak
belum menggaulinya serta sudah tidak membufuhkanqn

Dalam kasus tersebut, si bapak telah memiliki budak ini dan dia

menjadi budakqTa. Hukum yang berlaku padan5n seperti budaknp Sang

dimilild dengan cam mernbeli.

Jika bapakqn menggauli budak unnita ini sebelum menjadi

miliknyra, rnalo dia telah melahrkan perbuatan tnram, karena Allah

Ta'ala berfirrnan:

'iitd#@ 6J1'*fry#.Kr,6

r6 Hadfts lril tercantunr pada hat 79,rc.1362.

t.,,rJ #4!'A'
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"Dan orang tnng memelihara kemaluann5n, kquali terhadap

istri-istri mereka abu hambaahag Wng mereka miliki; maka

suungguhn5n mereka fidak tercela. Tebpi bmngsbp menari di balik

ifu (zina, dan sebagainga), mal<a mereka ifulah oftngorang lnng
melampui batas. "(Qs. Al Mu'miruun 1231: *61

Budak wanita milik anaknp ini bukanlah istrinya dan budaknya.

' Apabila ditaqnkan: Bukankah Nabi $ pemah bersaMa,

:lr:Uu;iuf
"I{amu dan ap 5,angkamu -ln uaAun milik bapkmt!."7il

Dalam hadits ini, harta benda milik anak disandarkan pada

bapaknya dengan kata banfu "milik" dan pemberian hak. Ini

mengindikasikan bahwa harta tersebut milik bapakn5ra.

Tanggapan kami: Nabi # fidak bermaksud menyebutkan

hakikat kepemilikan. Dalilnln: beliau menlBndarkan "anak' pada

bapaknya, narnun bukan berarH dia budak; juga mengandarLn harta

milik anak pada bapaknla saat menyandarkan benda ifu kepada si anak,

namun tidak serta-merta sesuafu ifu menjadi rnilik dua orang pemilik

secara hakikat. Kepernilikan ifu telah ditetapkan bagi anaknya, dengan

dalil kehalalan berhubungan intim dengan budak perempuannya,

mengelola hartanSn, keabsahan jual-beli, hibah, dan pernerdekaanryn.

Setain ifu, seandainya anak meninggal, bapaknSn Udak

mo,r,larisinya selain sesuai kadar bagiannya. Seandainya harta anak

adalah milik bapaknSTa, tentu peninggalan si anak menjadi hak bapaknya

seutuhnya. SeandainSra bapak meninggal, maka pam ahli warisnya tidak

mer,rarisi harta anaknSn ini. Bapak tidak wajib haji, zakat, dan jihad

14 Riwayat ini tercanh.rm padu hal. 4,no78.
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dengan kekayaan anaknya. Jadi, kita ketahui bahwa Nabi $ hanya

ingin memperkenankan penyerupaan anak dengan hartanya dalam

sebagian hukum.

Oleh karena itu, bapak tidak dikenai hukum had lantaran

persetubuhan yang syrbhat, sebab jilo hakikat kepemilikan tidak tetap,

maka tidak menufup kernungkinan syubhat dapat menolak had, karena

hukum had tertolak oleh sytrbhat. AlGn tetapi, hal ini berhalangan,

sebab dalam kasus ini bapak telah menggauli budak wanita bukan

miliknya dengan hubungan png hamm. Jadi, dia harus dikenai takzir,

seperti menggauli budak wanita milik bersama.

Di sini terdapat pendapat lain, bahwa si bapak tidak ditakzir,

karena harta milik anak seperti *ilikqn, dan tidak sah diperlakukan

seperti ifu, karena harta anak mubah bagi bapaknya dan tidak dicela.

Hubungan intim ini menodai harga dirinya dan mencelanya. Jika si

budak ini hamil dan melahirkan, maka anaknp merdeka, sebab

siapa yang berhubungan infim akan dikenai had, karena syubhat

kepemilikan.

Anaknla berstatus merdeka seperti anak budak perempuan milik
bersama, dan si bapak tidak unjib mernbayar harta si budak, sebab

budak itu menjadi milik si bapak dengan hubungan intim. Jadi,

kemerdekaannya tercapai dengan anaknya. Dia budak milik si anak, dan

menjadi urrunu ualadbqnya yang merdeka dengan kematiannya; dan

si budak beralih menjadi milik bapakrya, maka setelah itu dia halal

menggaulinya. Pendapat ini dikernukakan oleh Abu Hanifah dan Asy-

Syaf i dalam salah safu dari dua pendapatrya.

Asy-Syafi'i mengatakan pada pendapat yang lain, "Budak wanita

ini tidak menjadi unrnu walad si bapak dan dia tidak bisa memilikinya,

karena dia telah melakukan istilad $ luar kepemilikannya. Jadi, dia mirip

ormg lain, sebab penetapan hukum istilad, hanln berdasarkan ijma,
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dalam kasus ketka seseoftrng melakukan istilad budak perempuannya-

Sementara budak wanita ini bukan miliknya, juga tidak dalam pengertian

budak wanitanya. Budak tersebut haram bagi si bapak, maka hukum ini

wajib tidak ditetapkan atasnl6. Disamping itu, hukum asal adalah budak,

maka dia tetap pada hukum asal. I
Hubungan intim Snrg diharaml<an tidak selayaknya dijadikan

sebab kepemilikan lrang merupakan nikmat dan karunai, karena dia

justru menjerumuskan kita pada berbagai pertuatan haram'

Menurut kami, budak wanita ini mengikat kemerdekaan pada

anaknya, karena adanya kepemilikan. Jadi, dia menjadi ummu walad

bagi si anak, seperti budak wanita milik bersama. Lain halnya dengan

hubungan intim yang dilalilkan oleh orang lain (bukan bapaknya).

Dengan demikian, si bapak tidak wajib membayar maskawin dan harta

si budak tersebut.

Abu Hanifah menyatakan: Si bapak tidak wajib membaSnr

maskawin budak wanita ini, natnun wajib menyerahkan harganya,

karena dia telah mengeluarkan si budak dari kepernilikan majikannya

dengan tindakan yang haram. Hal ini sama jika si bapak membunuhngra.

Bapak tidak wajib mernbaSnr maskawin budak ini, karena jika dia

menjaminnya tenfu harga 'kemaluan' telah masuk dalam jaminan

dirinya. Jadi, dia tidak menjaminryn untuk yang kedua kali, seperti

'kasus seandainya dia mernotong anggota tubuh budak dan ternlnta

mengancaln jiwanya.

Jadi, dalam kasus ini si bapak wajib menanggung denda jiwa,

bukan dgnttargan.

AsSrSgnfi'i berkata, "Si bapak wajib mernbayar mahar, karena

dia telah menggauli budak wanita milik orang lain dengan pergaulan

yang haram. Jadi, dia uajib membayar matramf seperti orcng lain. Si

bapak wajib menrba5nr rnaskawinnp menurut pendapat safu pendapat,
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karena si budak ini berstafus urnmu unlad. Demikian ini seperti

kewajiban salah seorang rekanan unfuk membayar harga bagian

rekbnannya, ketika dia menjadil<an istilad budak wanita milik bersama."

Kita perlu merujuk sabda Nabi $ berikut ini:

"I{anL! dan ap 5ang kau miliki adalah unfuk bapkmu."

Selain itu, bapak tidak wajib membayar harga anak si budak,

maka dia pun tidak unjib membayiar maskawin dan harganya, seperti

halnf budak perempuan. Selain ifu, hubungan intim ini menjadikan

wanita yang digauli berstattrs unmu vnladl<arena perintah umum. Jadi,

ini sama dengan menjadikan urnmu utaladbudakperempuannya.

Pasal: Apabila anak telah menggauli budak wanitanya,
kemudian bapaknya menggauli budak itu lalu hamil dan
melahirkan

Diriwayatkan dari Ahrnad rg, tentang orang yang menggauli

budak peremputrn anaknya, bahwa jika bapak mememwani budak ini

dan anaknSn belum pemah menggaulinSn, maka dia menjadi ummu

waladnya, dan si anak tidak berhak apa pun dari si budak.

Al Qadhi berkata: Zhahir statemen ini menyebutkan bahwa jika

anak ini telah menggaulinya, maka si budak tidak menjadi ummu walad

bagi bapaknya dengan cara istilad, sebab budak perempuan ini haram

selamanya bagi bapaknya karena telah digauli anaknya. Budak ini sama

sekali tdak halal bagi si bapak. Jadi, sama seperti digauli omng lain.

Menurut pendapat tersebut, si bapak tidak mernilikinya dan

budak wanita ini fidak merdeka do,tar kematian si bapak. Sedangkan

*uii'b.rduk perempuan ini dimerdekakan oleh saudamn!/a (anak bapak

*;:.u;rul
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itu), karena dia kerabatrSn. Bisa ftrdi hukum istilad diputuskan bagi

budak tersebut meskipun dia tidak halal bagi bapaknya, seperti halnln

menjadikan istilad budak wanita miliknya 5rang telah digauli oletr

anaknya, sebab dia menlrdi unmu u;akdbagrrr6a. meskipun dia haram

bagi si anak selamanln. Ketefiuan ini juga berlaku dalam kasus ini.

Dernikian ini karena hubungan intim tersebut menolak had dangan

syubhat kepernilikan. Denganop, dia menjadi wrunu tnlad sarn

seperti jika si budak perempuan ini fidak digauli oleh si anak.

Pasal: Apabila seorang anak menggauli budak

perempuan bapaknSra atau ibunSn

Itu bemrti dia telah berzina dan wajib dikenai had, iil<a dia

mengetahui kehammannlB. Budak ini fidak menjadi wnmu waladmla-

Dia tidak wajib membayar maskawinnp. Anaknya merdeka dengan

kematian kakeknya, karena dia cucr.rrln-

Apabila kita berpendapat, nAnaknlp berasal dari zina,n maka dia

merdeka oleh bapaknyra, dan budak perempuem ini hamm bagi si bapak

selamanya. Hatga budak ini fidak uaiib dibebankan kepada'anakn3n,

karena dia tidak mengeltnrkan si budak dari keperrrilikan si bapak, tidak

melamng bapak urnhrk , dan mernberdayakannya selain

unhrk bersenangs€nang.

Jika bapak menftrdikan budak wanita im ummu wakd lisb$
setelah kepdian ini, berar$ dia telah melakukan perbuatan terlarang,

narnun tidak dikenai had,l<arq:a ini hubungan intim terhadap miliknf.

Budak ini meniadi urlmu walad bagi si bapak, kmena dia telah

menjadikan isfrlad budak p€rernpuannlra. Hal ini sama dengan

menggauti budak paernfuanq,a yang digadailon.

I

i
I
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Pasal: Apabila seseorang menikahkan budak
wanitanya kemudian menggaulinyn

Ifu berarti dia tdah merakukan perbuatan haram, namun tidak
dikenai had, karuta budak tersebut adalah sahaya miliknya. Dia dikenai
talczir.

Ahmad rs, berkata, "orang ini dihukum cambuk, tidak dirajam.,,

Maksudnya, dia dikenai tal<zfr dengan cambukan, sebab
seandainya dia wajib dikenai had, pash dia wajib dirajam, karena dia
seorang muhsan.

Apabila budak wanita itu merahirkan anak dari hubungan itu,
maka dia menjadi ummu unradnya, karena dia terah menjadikan istilad
budak' wanitanya. Budak tersebut merdeka b"git majikannya
meninggal, dan anaknya otomatis merdeka. Anak yang dilahirkan dari
hubungan dengan suaminga seterah proses ini hukumnya sama seperti
ibunyra.

Pasal: Apabila seorang pria memiliki ibu dari
sepersusuan, saudarinyra, atau putrinya

Dalam kasus tersebut, dia tidak boleh menggaulinya.

Jika omng ini menggaurin3n maka dia tidak dikenai hadmenrxut
riwayat yang paling shahih, sebab wanita tersebut budaknya. Namun,
dia ditakzir.

Jika wanita tersebut melahirkan, maka anakn5ra merdeka dan
nasabnya dipertemukan dengan nasab pria ifu; dan wanita ini menjadi
ummu waladnya.

Demikian hul'sl. jika seseorang punl' budak wanita Majusi atau
penyembah berhala, Ialu menjadikanl dia istital atau seomng kafir
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mempimlpi budak wanita muslimah lulu *urriadikan dia istilad,dia tidak

dikenai had, ditalun, nasab anak itu dihubungkan dengan nasabnya, dan

wanita tersebut menjadi ununu walad'rrya yang merdeka setelah

kernatian si majikan, dengan alasan 5nng telah kami kemukakan tadi.

Sama halnya dengan orats yang menggauli budak wanitanya

5nng digadaikan, atau pemilik modal menggauli budak wanita yang

merupakan bagian dari aset bagi hasil, lalu dia melahirkan, dengan

dernikian dia menjadi ummu unlad, dan keluar dari akad gadai dan bagi

hasil. Omng ini wajib mernbayar harga budak tersebut pada penerima

gadai gnng menjadikan posisinya sebagai gadai atau pelunasan terhadap

utang gadai; dan akad bagi hasil tersebut otomatis fasakh-

Apabila dalam fuansaksi tersebut terdapat keunfungan, maka

keuntungan ini dimasukkan dalam aset bagi hasil.

2014. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'Apabila budak perempuan ditaklik dengan kemerdekaan

dalam kepemilikan seseorang, lalu dia melahirkan sebagian

janin ]Eng sudah berbentuk manusia, maka dia menjadi

ufitmu walad."

Al Kharqi tiga qprat seomng budak unnita bisa

menjildi .rrrunu unkd

S5nnt pertama, budak ini ditaklik dengan kemerdekaan.

Jika dia ditaklik dengan status budak, maka dapat diilushasikan

dalam kepemihkan pada dua kasus berikut:

l{asus pertann, budak gnng dimiliki majikannya. Menurut kami,

dia memilikinya, maka lika dia menggauli budak wanitanlra dan

menjadikan istilad, anaknya menjadi budak dan budak perernpuan ini

tidak meniadi urunu wlil. Dengan dernikian, hulflrn lsfladdiputuskan
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unfukn5n, baik malikannya -*no* pemmbahan stafus tersebut
maupun fidak.

IGsus kdua, ketika mukatab menjadikan istilad budak
perempuannya, maka anaknya menjadi budaknya. sedangkan budak
wanita tersebut tidak diputr:skan baginya hukum ununul walad, seperti
status merdeka sebab kernatian majikannya seketika ifu juga, sebab
mukatab bukan orcrng merdeka, dan anak yang lahir darinya juga bukan
orcrng mereka. Jadi, yang lebih utarna dia tidak merdeka.

Kefika mukabb tidak mampu bayar dan kernbali berstatus
budak, atau meninggal sebelum melunasi angsuran kitabah,maka budak
wanita ifu berstafus budak mumi, seperti budak rwanita milik budak

Apakah si mul<atab berhak menjual dan mengelolaqn? Di sini
terdapat perbedaan pendapat.

Al Qadhi menufurkan dalam safu bahasan, 'Budak wanita ini
tidak dikenai sedikit pun hukum istilad, dan dia sama sekali fidak
menjadi urunu unlad." Dernikian ini salah safu dari dua pendapat fuy
syaf i, sebab dn dib.liq dengan budak daram kepernilikan Snng tidak
sempurna. oleh karena itu, diputuskan dia tidak dikenai sedikit pun
hukum istilad, seperti budak uranita milik budak mumi.

Zhahir rnadzhab menyebutkan stahrs budak wanita ini
dimauqufkan, majikan fidak boleh menjualnyra dan fidak bisa
mengalihkan kepemilikan kepadan5n. Jika mut<aab dimerdekakan,
maka budak wanita ini meniadi ummu wntad baginya, yang merdeka
sebab kematian majikanq,a. Jadi, kehamman .rsiladdipufuskan padanya
seperti kehararnan penrerdekaan png ditetapkan bagi anakn57a.

Ahrnad S, menegaskan largrgan menjtnl budakwanita ini.
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Konteks pemyataan Al Kharqi memungkinkan ditafsirkan dalam

dua pendapat tersebut.

SSprat kedua, budak wanita ini ditaklik dalam kepemilikan

majikannya, baik karena hubungan intim yang mubah lrlitupun haram,

seperti menggaulinya dalam kondili haid, nifas, puasa, ihram, sumpah

zhihar, atau lainnSB

Apabila budak wanita ini dita'liq oleh si majikan, lalu

kepernilikanny4 berubah, rnaka budak ini tidak menjadi unmu walad

karena itu, baik dia dita'liq dari dengan budak, misalnya majikan

menggaulinya dalam kepemilikan pihak lain dengan nikah atau zina;

maupun dita'liq dengan kemerdekaan, misalnya majikan menggaulinya

secara syubhat atau menganggap dia budaknln, dan menikahinya

bahwa dia merdeka lalu menjadikannya istilad; atau dia membeli budak

wanita lalu menjadikanya istilad, dan temyata dia majikan perempuan'

maka dalam seluruh kasr:s ini anak tersebut merdeka, dan budak wanita

ini fidak menjadi urunu ualad-

Kami telah menlnmpaikan perbedaan perrdapat soal ini dalam

masalah sebelumnlp.

Maksud penyebutan qnmtqBrat ini di sini adalah penetapan

hukum saat seluruh q,rarat berkumpul. Adaptrn penaftan anak ketika

penafian budak uranita ini akan dipaparkan dalam beberapa masalah

tersendiri.

SSsant ketiga, budak u,anita ini melahirkan bagian janin yang

telah berbentuk manusia, baik itu kepala, tangan, kaki, maupun gUratan-

guratan, baik dia melahirkannya dalam keadaan hidup maupun mati,

baik karena kegugumn maupun lahir normal.
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Umar bin Al Khathab 4g berkata, ,'Apabila budak perempuan

melahirkan anak dari hubungan dengan majikannyn, maka dia merdeka,

meskipun prernafur. n 165

DiriunSntkan oleh Al Atsram berikut sanadnya dari Ibnu umar,
dia berkata, "Dia dimerdekakan oleh anaknya meskipun anaknya
premafur."

AI Atsram menufurkan, "Aku bertanya kepada Abu Abdullah,
'Apakah jika kegugumn dia tidak merdeka?' Abu AMullah menjawab,
'Jika janin kegugumn benrpa tangan, kaki, atau bagan fubuh janin

lainnp, maka dia merdeka'." Ini pendapat Al Hasan dan Asy-Syafi,i.

Asy$n'bi menufurkan, "Apabila janin tidak berkembang pada

fase penciptaan keempat (usia janin ernpat bulan), saat janin sudah

berbentuk, rnaka iddah perempuan merdeka berakhir dan budak wanita
merdeka."

SaSra tidak mengetahui perbedaan dalam kasus ini antara ulama
png berpendapat tetapnlp hukum istitad.

Adapun jilo budak wanita ini menggugurkan zigot atau

segumpal darah, maka dia tidak dikenai hukum melahirkan sedikit pun,
karena bagian yang gugur tersebut bukan janin.

Yusuf bin Musa meriwayatkan bahua Abu Abdullah pemah
ditanya, "Bagaimana menunrt Anda tentang budak perempuan yang

menggugurkan segumpal dagrrg atau segumpal darah dari mhimnya?"
Abu Abdullah menjawab, "Dia merdeka." Dernikian ini pendapat
Ibrahim An-Nakha'i.

J
16s Dreh*tran oleh Al Baihad dalarn su,w, At Bairaqt 110/4g61 da^sa'id bin

Manshur dahm Sunannlra lz/iln}Sl).

@I - At Mughni

rt



Apabila budak perernPuan menggugwkan segumpal daging yang

belum membenfuk manusia, lalu beberapa omng dukun bayi tepercaya

bersaksi bahwa gumpalan da$ns ifu telah mernbentuk manusia yang

samar-samar, maka dia dikenai hukum-hukum tersebut, sebab mereka

telah melihat bentuk dan rupa yangsamar bagi orang lain.

Jika mereka tidak menyaksikan hal tersebut, natnun diketahui

bahwa gumpalan daging ifu permulaan benfuk manusia, dengan

kesaksian dua orang atau lainnya, maka ada dua riwayat:

Pertama, akibat kondisi tersebut budak wanita ini Udak menjadi

unmu walad, iddah wanita merdeka tidak beml'*rir, dan orang yang

menganialn hingga keguguran tidak wajib membalnr diSntayau kafamh.

Pendapat tersebut adalah zhahir pemyataan Al Kharqi, Asy-

Syafi'i, zhahir pendapat png dikutip oleh Al Atsram dari Ahmad 16,

zhahir pemyataan Al Hasan, Asy-Sya'bi, dan seluruh ulama yang

mensyaratkan janin yang telah membenhrk wujud manusia,

sebab dalam kasus ini gumpalan daging Snng keluar belum berbenhrk

manusia, sama seperti zigot dan gumpalan darah-

Kedua, budak wanita ini dikenai empat hukum tersebut, karena

gumpalan daging yang gugur dari rahimnya itu merupakan awal wujud

manusia, ketika berbentr.rlc

Abu Abdullah bin Hamid mengeluarkan riwayat ketiga, pifu

dengan gugumya janin tersebut maka budak wanita ini menjadi ulrunu

walad dan iddahwanita merdeka belum berakhir.

Diriwayatkan dari Ahmad r$ mengenai budak perempuan'

bahwa ketika dia melahirkan lalu pam dukun bayi mencermatinya, dan

mereka menyimpulkan bahwa janin yang keluar ifu berupa daging lpng

belum bertentuk, maka bagi wanita merdeka untuk lebih hati-hati

mengganti iddahnln dengan yang lain, dan lebih hati-hati bagi majikan

unfuk mernerdekakan budak Perempuannya
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Zhahir pendapat tersebut adalah hukum memerdekakan budak
perernpuan, bukan huhrn tentang habisnya masa iddah, sebab
pemerdekaan budak u/anita bisa dilakukan oleh wanita merdeka, jadi
dengan meu;ujudkan pemerdekaan aron menjadi lebih hati-hati.
sedangkan iddah bertalian dengan menikah dan keharaman
kemaluan. Akan lebih hafi-hafi jika rnasa iddahitu ditetapkan.

sebagian syafi'1ah berpendapat sebariknya, bahwa kondisi
keguguran tersebut tidak meurajibkan iddahdan tidak mengubah budak
perernpuan menjadi unmu umlad, sebab.hukum asal menyebutkan tidak
adanln dua perkara ini, maka dia tetap sesuai hukum asal. pendapat ini
fidak shahih, karena iddah tersebut tetap berlangsung. Hukum asalnya
menyebutkan tetapnln iddah sebagairnarn mestinya. Sedangkan hukum
asal manusia berstafus merdeka, dia mendominasi stafus yang
ditetapkan pada budak wanita.

201:5- Masalah: Abu AI easim Al Kharqi berkata,
'Apabila majiton meninggal maka ummul walad merdeka,
meskipun dia tidak mempunyai budak lrang lain..

Maksudnyra, ummul until dirnerdekakan dari modai, meskipun
majikan tidak punya harta selainnln. Dernikian ini pendapat seluruh
ularna SBng berpandangan pernerdekaan urunur walad pas@ kematian
majikanrya. Kami tidak menernukan perbedaan pendapat di antara
mereka, baik budak u,anita ini merahirkan saat majikannya sehat
maupun sakit, karena dia telah merasal@n kenikmatan dan syahwahlra.

Perkara yang merusak maiikan daram kenikmatan dan
syahvratryn berlaku sarrEl, baik dalam kondisi sehat maupun sakit,
seperti sesuafu 3nng dirnalnn dan dikenakannya-

j
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Kebebasan ummul mlad dimih pasca kernatian majikannya.

Kondisi yang terjadi pasca kernatian tersebut berlaku sama, baik saat

sakit maupun sehat, seperti petunasan utang, tadbindan wasiat.

Karni tidak mengetahui perbedaan pendapat antara ulama yang

berpandangan kemerdekaan *r-rl walad dalankasus ini.

Sa'id berkata: Su[Bn menceritakan kepada kami dari Y. ahp bin

Sa'id, dari Nafi, dia berkata: Dua orang pria menemui Ibnu Umar, lalu

berkata, "Kami membiarkan pria ini (maksudnya hnu Az-Zubair) sedang

menjual ummul walad." hnu Umar bertanya, "Apakah kalian mengenal

Abu Hafash? Beliau memufuskan bahwa umnul wladtrdakboleh dijual

dan tidak boleh digadaikan. Pemilik ummul watad boleh bersenang-

senang dengannya. Kefika majikannlra meninggal, dia pun,rrnt6"ku."155

Sa'id menuhrkan: Ghiyats menceritakan kepada kami dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Umar r{$ berkata, "Tidaklah

seorang lelaki mengaku telah menggauli budak wanitanya dan

meninggal, kecuali aku memerdekakan budak ifu kefika dia melahirkan,

meskipun kegugu611. " 167

Pasal Tidak ada bedanSTa antara muslim, llorfir, afif
(orang yang sngat menjaga dirinSTa dari larangan Allah),

dan pelaku dosa, baik laki-laH maupun perempuan, dalam

masalah ini

Menurut para Imam ahli fatwa dari kalangan 1nng tinggal di.

kota-kota besar (ahli anshal, sebab sarana pemerdeloan berlaku sama

bagi muslim, kafir, afil danpelaku dosa, seperti bdbhdan kibfuh.

166 Disebutkan oleh Sa'id bin Marshur dahm Sunannp (2/62/20531; N
Baihaqi dalam Sunar Al hilnql ILO/Y3,34tlh dan AMurrazzaq dalarr,l. N
Muslnnmf Q /292, 293/ L3228, 132291.

167 Tehh disebulkan pada nnsahh no.20L4 dan27.
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Pemerdekaan ummul warad akibat percampuran darahnya
dengan damh majikannya dan darahnya dengan darah majikannya.
Ketika keduanSn L,,.u aurur nasab, mereka pun sama dalam hukum.

sa'id meriwaptkan: Huqnim menceritakan kepada kami,
Manshur mengabarkan kepada kami dari hnu sirin, dari Abu Athiah Al
Hamdani, bahwa Umar bin Al Khaththab {g berkomentar soal ummul
walad, "Jika kamu muslim, muhsan, dana afif, maka dia merdeka.
Sedangkan jika kamu kafir, pelaku dosa, dan pezina, maka dia tetap
menjadi budak."ls

sa'id menufurkan: Husyaim menceritakan kepada kami, yahya

mengabarkan kepada kami tentang wnmu wmlad sesqmng yang keluar
dari Islam. Dia menulis surat soar itu pada Umar bin Abdul Aaz &.
umar membalas sumt ifu yang isinya, "sirakan kalian jual dia agar bisa
dijadikan gundik oleh omng yang seagama dengannyr6.,'159

Apabila t%uh mernegang Islam, maka unmul wntad
dimerdekakan menunrt pemptaan Umar {&. Beliau juga

men5nmpaikah pemyataan ini, "sebaikryla pemerdekaan dikhususkan
bagi mnslirnah yang afihh bukan wanita kafir Snng pelacur, karena
dinaftkannSp dalil 3nng menetapkan pernerdekaan mereka.

2016- Masalah: Abu Al easim Al Kharqi berkata,
"Ketika budak wanita menjadi ummul walad berdasarkan
ketent,an lrang telah kami jelaskan, kemudian dia
melahirkan dari hubungan dengan orang lain, maka hak

168 p;".6,r1Lr, oleh Sa'id bin Manshu? dahm Sunan nya(2/26/SS0il.
r6e Disebutkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunan iva (2\OSAZ/ZGS6i.
Dalam sanadnya terdapat periwapt yang tidak dikenai.
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kemerdekaan anaknSp sama dengan hukum ibunya; dia

merdeka dengan kematian majikannya."

Apabila ummul walad melahirkan setelah penetapan hukum

istilad padanya hasil hubungan dengan orang lain, baik itu suami

maupun lainnya, maka hukum *ukfiyu sama dengan hukum ibunSn; dia

merdeka dengan kematian majikan si ibu; anak boleh mengelola

berbagai hal yang dibolehkan bagi ibunya, dan dilarang melakukan

berbagai hal yang dilarang bagi ibunya.

Ahmad r& merUntakan: Ibnu Umar, Ibnu Umar, dan selainnlra

berkata, "Anak ummul v.ntadberkdudukan seperti ummul w tad."l7o

Kami tidak mengetahui perbedaan pendapat dalam masalah ini

antara para ulama yang berpendapat tetapnya hukum istilad.

Hanya saja, Umar bin Abdul Az;rz tW berkata, "Mereka para

budak." Mungkin maksudnla hukum ummul owlad tidak berlaku pada

anak-anaknya, karena istilad berlaku khusus bagi sang ibu. Jadi,

anaknya punya hukum tersendiri, seperti anak dari budak yang

kemerdekaannya ditaklik dengan sifat tertenfu

Mungkin juga yang dimaksud Umar bin AMul Aziz adalah, m*-
anak tersebut adalah pam budak yang hukum mereka sama seperti

hukum ibunya, sama seperti pendapat jama'ah, sebab anak mengikuti

ibungn dalam stafus budak dan merdeka. Anak juga mengikuti ibunSn

dalam faktor penyebab kernerdekaan, jika dia berpotensi untuk itu,

seperti arnk'mukatab dan mudabbar, bahkan anak ummul walad lehrh

berhak untuk itu, sebab penyebab kemerdekaan di sini bersifat stabil dan

tidak ada cam apa pun unfukrnernbatalkannSa

u0 Disebutlon olehAl Baihaqi dalam Sr.rnan Alhihaql110/Y8-99L
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Apabila ummul walad mqinggal lebih dulu sebelum majikannya,
maka hukum istilad pada anaknya tidak batal. Dia tetap merdeka
dengan kematian ibun5a, karena penyebab ini tidak batal, justru
kemerdekaan tetap berada di sana: kebebasan pasti akan terjadi. Begifu
pula anak budak mudabbar, hukum bdbaterhadap anaknya tidak batal
sebab kematian ibunya.

Adapun anak mukatabh, jika. ibunya meninggal maka dia
kembali menladi budak mumi, karena al<ad kitabahbatalsebab kematian
mul<alabh. Jadi, hukumn}n fidak tetap di sana. Kami telah
menyinggung peltedaan pendapat dalam kasus ini.

Apabila rnajikan memerdekakan urunur walad atau mudabbar,
maka anaknp tidak ikut merdeka, karena dia merdeka tanpa penyebab
yang diikuti oleh sang anak. Kemerdekaan anak tetap ditangguhkan
pada kematian majikannya. Demikian harnya jika majikan
memerdekakan anak mereka berdua, mereka tidak merdeka atas
pemerdekaan'majil<an.

Jika majikan memerdekakan mul<af,bh, maka Ahmad, Sufuan,
dan Ishaq berpendapat, "Ketika mut<at,hh melunasi angsuan kitabah
atau dimerdekakan, maka anaknln merdeka. sementara ummul walad
dan mudabbnh lila dimerdekakan, il* mqel<a fidak merdeka
sebelum rnajikanryn meninggal.

Meninlru zhahir pedapat ini, marG arnk mukaia6ah mengikuti
stafus ibunya dalam hal stafus merdeka, dengan pernerdekaan
majikannya, sebab anak berada dalam hukum harta ibunya yang hasil
usahanya bisa dimiliki majikannya, karena ifu anak mengikuti stafus sang
ibu ketika dia dimerdekakan, seperti hartanya. selain ifu, pemerdekaan
sang ibu melarang pelunasan kitabah, karena penyebab dari majikannya.
Hal ini sama dengan majikan yahg membebaskan mukatahh dan
angsumn kibbah.
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Pasal: Anak ummul walad sebelum istilad, anak

mudabbarafi sebelum tadbir, dan anak mukatabh sebelum

kitabah, tidak mengikuti hukum ibunya

Ifu karena keberadaann5n sebelum terjalinnya penyebab pada

diri sang ibu; dan hilangnya hukufi turunan dari sang anak sebelum

terjadinya penyebab pada diri ibunya. Oleh karena itu, anak tidak

mengikuti hukum ibunSn dalam pemerdekaan tanpa syarat, apalagi

dalam pemerdekaan bersyarat.

Abu Al Khaththab mengernukakan dua riwayat mengenai anak

mudabbarahsebelum tadbin Di sini beliau menjabarkan keterangan Snng

sama. Pendapat ini kurang tepat, karena anak itu terpisah (dari iasad

ibunya) yang tidak mengikuti status ibunya, baik dalam kemerdekaan,

jual-beli, hibah, gadai, maupun hukum-hukum lainnya, selain Islam,

dengan syarat dia masih kecil. [-alu, bagaimana mungkin dia mengikuti

ibunya dalam tadbif? Tidak ada nash dan qigs dalam masalah ini. Jadi,

dia tetap dalam kondisinSn.

2077. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
.Apabila ummu walad milik majikan Nasrani yang memeluk

Islam maka majikannSp dilarang menggauli, bersenang-

senang dengannlra, dan menekan dia unfuk menafkahirya'

Ketika majikan ini masuk Isliam, unmul rnlad halal baginya.

Jika majikannya meninggal sebelum ifu, dia merdeka.'

Orang kafir sah melakukan istiladpada budak wanitanln, seperti

halqra dia sah memerdekakann5n. Ketrka l<ahr dzimmi melakukan irfrlad

budak wanitanSn kernudian si budak masuk Islam, maka dia tidak

merdeka seketika itu. Pendapat ini dikernukakan oleh AqrSff i'

Malik men5ntakan, nBudak wanita ini merdeka karbna tidak ada

cam unfuk menjualn5ra dan unfuk mengakui kepemilikannya atas si
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budak. Demikian ini dapat menetapkan kepemilikan orang kafir

terhadap wanita muslimah, karena ifu fidak dibolehkan, seperti budak

wanita mumi."

Diriwayatkan dari Ahmad r{* satu riwayat lain, bahwa budak

wanita ini boleh b"k"rin. Jika dia melunasi angsuran kitabahnya maka

dia merdeka. Ini pendapat Abu Hanifah- Alasannln adalah, praktek ini
menggabungkan dr-ra hak hak si budak agar kepemilikan orang kafir

atasnya tidak berlangsung terus, dan haknya untuk menghasilkan

kompensasi atas kepemilikannya. Pmktek ini sama dengan menjualnya,
jika si budak utrunul wlad.

Menurut kami, kita perlu mengaca. pada ajaran Islam Snng
berlaku soal keperrilikan. Jadi, rnaiikan tidak unjib memerdekakan dan

membuka peluang kerF bagi urnmu walad, seperti budak mumi.

Pendapat mereka tentangn3n yang sernata-mata atas pertimbangan

hikmah, 5png tidak pemah disinggung dan ditetapkan oleh sSrar'i,

menyimpan baryak kenrgian.

Pemerdekaan budak uranita s@ala gmtis merugikan pernilik

dengan hilangrrr keeernilikannya tanpa kompensasi. sementara

mernbuka pduang keria mengharuskan budak wanita bekerja tanpa

kerelaann5n dan cendenrng mengabaikan hak majikann5la, sebab di sini
terdapat pengalihan tugas budak untuk berusaha yang belum diketahui
apakah budak wanita ifu dapat menghasilkan sesuafu atau tidak?

Jika usaha tersebut berhasil, rnaka secara zhahir nilainya pasti

kecil karena dikerjalon di sela-sela unkfu luang yang sangat jamng.

Pendapat yang tepat adalah, kepernilikan itu tetap berlaku

sebagaimana mestiqp. Majikan dilamng menggauli dan bersenang-

senang dengan si budak, agar dia tidak melakukan tindakan ini
sementara dia dalam kondisi -rr!rit. Antara majikan dan budak ini
harus dipisah, dia dilarang berduaan dengannya, agar tidak menggiring

,:
j
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mereka pada hubungan intim yang dilarang; dan si majikan ditekan agar

memberikan nafkah penuh, karena dia budaknya. Dia juga dilamng

menggaulinya tanpa tindakan maksiat dari si budak. Artinya, dia sama

seperti wanita yang sedang haid dan sakit. si majikan menyerahkan

budak ini pada wanita tepacaya yang tinggal dengannya untuk

melindungi dan memenuhi keblrtuhannya. Jika dia membutuhkan

pembantu atau ser,r,ra rumah, maka si majikan wajib membanfunya'

Al Qadhi menuturkan' Nafkah budak muslim diperoleh dari

usahanya, dan kelebihan dari usaha ini diberikan kepada majikannya.

Apabila majikan tidak mampu menafkahinya' maka apakah

majikannya tetap hanrs memberikan nafkah penuh? Ada dua riwapt.

Pendapat ini menurut madzhab AqfSyaf i'

Menurut pendapat yang shahih, nafkah budak wanita ini

dibebankan kepada majikannya. Hasil usahanln diberikan kepada

majikannya yang bebas digunakan untuk keperluan aPa pun' Majikan

wajib menafkahinya secara penuh, baik budak wanita ini punya

pekerjaan maupun fidak, karena dia budak miliknya, dan fidak

berlangsung akad antam keduanya yang menggugurkan nafkahnya dan

memiliki hasil usahanya. Jadi, budak ini sama seperti budak mumi atau

seperti sebelum masuk Islam.

Kepemilikan menyebabkan factor dalam hukum ini, faktor yang

terjadi dari keduanya tidak patut meniadi penghalang. Istilad tida bisa

menghalangi dua hukum tersebut, dengan dalil sebelum keislaman si

budak. Islam juga tidak bisa menghalanginya, dengan dalil iika memeluk

Islam sebelum dia melahirkan. Berkumpulnya dua hukum di atas tidak

dilarang, karena tidak ada nash atau dalil serupa nash yang

menyinggung hal ini. Di samping itu, ketika majikan tidak waiib

menafkahi ummul walad dan dia tidak boleh bekerja, jusru dapat

membahayakan jiwanya. Karena itu majikan memiliki sisa hasil keria si
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budak, dan wajib menanggung kelebihan nafkahnya, seperti budak

lainnln-

2OL8- Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,
'Ketika ummul walad merdeka karena kematian majikannya

maka segalia sesuafu yang berada di bawah wewenangnya

menjadi milik ahli waris majikanqn."

Ketenfuan ini berlaku demikian karena ummul walad adalah

budak, hasil r.r,sahanp milik si majikan, dan seluruh aset yang berada di

bawah kendaliryra merupakan milik majikannya. Ketika majikannya

meninggal lalu dia merdeka, maka seluruh aset ini beralih ke tangan ahli

waris majikannSn, seperti harta benda lainnya. Dernikian pula aset yang

dirniliki mudabbmh. Berbeda hulrUn dengan mulaahh, karena hasil

usahanla sepaniang hidup majikannya menjadi milik dirinya. Ketika

mul<abb merdeka, aset ifu tetap menjadi miliknya, -seperti ketika

sebelum merdeka.

2OL9. Masalah: Abu Al Qasim Al l$arqi berkata,
'Apabilia majikan berurasiat aset yang ada di tangan ummul

walad unfuknya, maka aset tersebut menjadi miliknya jika

tercakup dalam sepertiga tirlah-"

Wasiat kepada utrunul vwtad sah. Kami fidak

mengetahui pe,rtedaan soal ini antara ahli ilmu yang berpendapat

tetapnln hukum istilad. Pendapat ini dikernukakan oleh AsySyafi'i,

Ishaq, dan ahli ra'yi.

Imam Ahmad dan Said bin Manshur 
'meriwayatkan dari

Husayim: Hamid menceritakan kepada kami dari Al Hasan, bahwa
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Umar bin Al Khaththab berwasiat untuk seluruh ummul waladnya

masing-masing empat ribu-enrpat ri!r.n171

Ummul w,atad telah berstatus merdeka ketika wasiat ini

dilaksanakan, karena perrerdekaannSp terealisasi sebab kematian

majikannya. Jadi, wasiat hunp tElaksana pada ummul walad dalam

kondisi kemerdekaann5n.

Adapun pemlntaan mushanif "kefika tercakup dalam sepertiga

tirkall', alasannya adalah, selunrh wasiat hanla urajib dilaksanakan pada

seperti harta atau kumng dari itu. Ummul u/:akd terrnasuk sepertiga

harta. Wasiat png lebih dari sepertiga harh ditangguhkan pada

persetujuan ahli waris. Jika mereka menyetujuinya, wasiat ini

dibolehkan, dan jika fidak maka dia dikernbalikan kepada ahli waris.

Harga ummul watad tidak diperhifungkan dari sepertiga tirbh,
karena dia dimerdekalon dari modal. Jadi, dia tidak dihitung dari

sepertiga, seperti halnp dana unfuk melunasi utang dan mernbalar

seluruh keuajiban rnalnt.

PasaL Apabila maiilran benrasiat kepada mtilabbr
atau mudabbarahqTa

Dalarn l€sus terschrt, ura$atr1n sah.

Hanln saja, harganla dan aset yang diurasiatlon kepadaryn

dihitung dalam sepertiga frr*ah, sebab tadbir merupakan perhntan

derma, jadi diambilkan dari sepertiga fr*ah seperti halryn wasiat.

Apabila keduanln keluar dari sepertiga frrkah, maka dia merdeka

dan aset yang diwasiatkan rnenjadi miliknya, dan wasiahrya pun sah,

u1 1"r*n1uin pada hal. 8, no.284.
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sebab wasiat ini terjadi dalam kondisi kemerdekaan mudabbar. Jadi,

sama dengan.wasiat pada ummul unladnya.

Jika mereka berdua tidak keluar dari sepertiga tirkah, maka

harganSn diperhifungkan dari sepertiga, lalu dimerdelokan sesuai kadar

sepertiga, agar dia merdeka tanpa harta. Apabila harganla sekadar

sepertiga, maka dia merdeka dan fidak ada wasiat bagir5n. Apabila

setelah pemerdekaan rrnsih tersisa ase.t dari sepertiga, maka dia berhak

menerima wasiat unfuk menggenapi nominal sepertiga, dan selebihnya

diserahkan pada persetujun ahli waris.

2O2O- Masalah: Abu Al Qasim Al Ktrarqi berkata,
'Apabila maiikan meninggal dunia dan meninggalkan un mu
waladrya, malta iddahn5p adalah safu loli m.rs.r haid-"

Ketenfuannya berlaku delnihan karena karajiban wnrnu walad

adalah membersihkan rahimnln listibml karena keluar dari kepemilikan

majikan yang telah mmggaulinlp- Istibn ini selarna safu kali masa haid,

seperti halnla jika majikann5a merrerdekakan qra" ketika masih hidup.

Al Kharqi mernberi niuntt rrnsa penantian ini iddah, karena

istibm mirip dengan iddah lpng sama-sarna pernikahan dan

dapat mengetahui kebersihannSp dari benih - Kami telah

mernaparkan rnasalah ini dalam rnasalah bilangan iddah berikut

perbedaan ulama seputar iddah.

2O2L- Masalah: Abu Al Qasim Al Ktrarqi berkata,
'Apabila unlmu unlad melakukan findak pidana maka
majikanqra menebrxin!,ir dengan nilai harga atau tanpa
hargan3ra." l
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Apabila urrunul qnladmelahl<an findak pidana, maka ganti rugi

tindakan ini dibebankan pada nilai budaknya. Majikan wajib menebus

ganti rugi tersebut dengan nilai gBng paling kecil dari nilai harga atau

tanpa harganya. Pendapat ini dikenrukakan, oleh AqrSyafi'i.

Abu Bakar AMul Ari, 
^*r1emukakan 

pendapat lain, bahwa

majikan menebus ganti rug findak pidana ifu secara penuh sesuai

ketentuan 5rang berlaku, karena dia fidak menyelamatkanya dalam

findak pidana. Jadi, dia wajib menanggung ganti rugi tindak pidanan5n

s@ara penuh seperti budak mumi.

Abu Tsaur dan Ahli 7l:rrhir , nMajikan.tidak uajib

menebus ganti rugi ifu. Denda tersebut menjadi tanggungan unntul

walad, png wajib dibayamp kefilo merdeka, sebab majikan tidak

berwenang unhrk menjml urunu urakd;tenfu dia pun tidak berktrasa

menebnsnln, layaknln p€rernpuan merdeka.

Menurut torni, ummul uatad adalahbudak Fng hasil usahanp

milik si rnajikan. Dia fidak boleh menyerahkan ummul ualad, n unun

unjib mernbaSnr ganti nrgi trdak pidanan3a, seperti budak mumi. Dia

fidak harus membalar denda png melebihi harga ufivnu tmlad, karena

dia tdak dilarang untuk menlrqrahlnnnlp, s€bab iika. rnajikan

dimungldnkan untuk menyerahkan urrunul walad dalarn jual-beli, rnaka

bisa iadi dia mendapatkan lrarga yang lebih tinggi dari lrarganlra. K€fil<a

pernilik wntul ualad ini dilarang menyerahkannya, rnaka dia wajib

mqunggung selunrh ganti rugi tersebut. Dalam rnasalah ini, solursi ini.

tidak mungkin diberlalnrkan pada wrunul wald, karena peniualan

unntul unladfrdak dibolehkan. Jadi, majikan tidak boleh mengeluarkan

dana png melebihi harganya.

Pasal: Apabila ummul walad meninggal sebelum

menebus ganti rugi
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Dalam kasus tersebut, rnajikannya tidak dikenai kewajiban apa

pun, karena kasus ini tidak berkaitan dengan tanggungannya sedikit

pLrn, melainkan bertalian dengan stafus umnul walad. Ketika dia

meninggal maka hak pun gugur karqra nrsaknSa objek 5png terkait

dengannya.

Apabila harga untnul wlad berkurang sebelum mefiebusnln,

maka majikan wajib rnenebusnya dengan hargatf pada hari

penebusan, karena seandainln seluruh dn ummul uralad nrsak, maka

tebusan tersebut gugur. Jadi, majikan wajib menebus setengahnya sebab

kenrsakan setengah ummul unlad. SebaliknlB, kefika harga wrunul

vnlad nal< maka bertambah pula tebusannlp, karena objek 5nng terkait

dengan hak bertambah, seperti budak mumi.

Sebaikqa harga ummul unkd dfiifurg dengan mengurangi

aibnlB, yaitu aib istilad, karena dia dapat mengumngi harganla. Istilad

diperhitungkan seperti halrya sakit dan aib yang hin, sebab 17ang uajib

ialah harga urrunul unladpadasaat penebusan.

Harga utrunul tmlad lebih rendah dari harga selain urunul

walad, maka tebusanqn unjib dilnrmngi. Kisamn harganSla mengacu

pada kondisinya sebagai ummul wld.
Hukum mudabbmh safira seperti hulun 3ang Maku pada

ummul unkd- HanF saja, majikan boleh merriual mudabbmh, menunrt

safu riwayat. Jadi, dia memungkinkan untuk menSpmhkan mudabbmh
guna dijual, jika majikanryTa mernilih dernikian.

Apabila majikannSra melamng diiual, maka uput ut dia

menebusnSn dengan harga paling rendah dari dua kamjiban png
berhku, dan dia unjib mernbapr ganti rugi findak pidana secara penuh?

Ada dtra riwagnt.

Pasa[ Apabila unmul ,*Eabekeria setelah melakukan tndak
pidana, malo hasilnya unfuk majikanqn, sebab kepemilikan tetap milik
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I
si malikan di luar darra rxrhrk korban pidarra. J'rka ummul vrdlad

melahirkan anaknSra juga untuk majikannya karena anak tersebut

terpisah (dari tubuh ibunya). Jadi, dia mirip dengan hasil usaha'

Tebusan ummul watad dalam kondisi hamil, maka maiikan wajib

menanggung harganya di saat haTil, karena anak ini bersambung

dengannya.

Jika majikan memsak urunul walad, maka dia waiib membayar

harganya, karena dia telah menrsak hak orang lain. Hal ini sama seperti

majikan merusak gadai. Jika majikannya mengurangi umnul walad,

maka dia unjib menanggung kekumngan tersebut, karena ketika dia

menanggung seluruh individu, berarti dia juga menanggung

pembagiannSn

2022- Masalah: Abu Al Qasim Al l(harqi berkata,

'Apabila unmul walad mengulangi findak pidana kembali,

maka tebusannSTa seperti yang telah kami ielaskan-"

Maksudnya, jika urunul walad melakukan bebempa findak

pidana, mungkin seluruh findak pidana ini teriadi sebelum menebusnSn

atau setelahnlp. Jika dia terjadi sebelum penebtrsan, maka ganti rugi

seluruhnga berkaitan dengan status budaknya. Majikan tidak wajib

menebus seluruh ganti rugirya, selain hargan!,a atau ganti rugi

seluruhnya. Dia wajib mernba5ar nilai png paling kecil dari dua pilihan

ini.

Pam korban berselnrfu menerima gant rugi tersebut, iika

majikan memenuhi seturuhnln, dan jika fidak maka mereka

menyelesaikan sesuai kadar gairti rugi tindak pidananya. Apabila findak

pidana kedua terjadi setelah tebusan pidana pertama, maka majikan

wajib menebusnya dari pidana sesudahnya, seperti tebusan pertama.
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Abu Al Khaththab mengatakan bahwa riwayat kedua dari

Ahmad & menyebutkan, ."Ketika majikan menebus ummul walad

dengan harganya safu kali, maka dia tidak wajib menebusnya setelah itu,

karena dia pelaku pidana maka majikan tidak wajib mengeluarkan ganti

rugi melebih harga si ummul walad, seperti halnya jika dia tidak

menebusnya."

Asy-Syaf i dalam salah satu dari_dua qaulnya berkata, "Majikan

tidak menjaminnya untuk kedua kali. Korban kedua bersekutu dengan

korban pertama atas ganti rugi yang telah diterimanya, seperti jika

beberapa tindak pidana terjadi sebelum penebusan ummul walad.u

Menurut kami, ummul walad pelaku pida:ra maka maiikan wajib

menebusnya seperti pidana pertama, sgbab tebusan yang diambil oleh

korban pertama merupakan kompensasi tindak pidananya yang diambil

dengan cara yang benar. Jadi, pihak lain tidak boleh turut terlibat

(bersekufu) di dalamnya, seperti ganti rugi pidana orang merdeka atau

budak mumi. Lain halnya, pidana yang terjadi sebelum penebusan,

karena ganti rugi beberapa pidana berkaitan dengan status budak

ummul walad dalam waktu yang sama. Jadi, majikan tidak wajib

mengeluarkan tebusan yang lebih tinggi dari satu harganya, seperti jika

beberapa tindak pidana menimpa safu orang-

Pasal: Apabila sebagian korban membebaskan haknya, maka

kevuajiban harus dibayar penuh pada korban yang lain, jika semua tindak

pidana ini tedadi sebelum penebusan. Namun apabila pidana yang

diampuni ini terjadi setelah penebusan majikan, maka ganti ruginya

sepenuhnya menjadi tanggungan majikannya.
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2023. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'Wasiat seorang maiikan unfuk dan kepada ummul wala&

nya hukumnya boleh."

Mengenai wasiat untuk urunul walad sudah kami singgung di

depan. Adapun wasiat kepada uAnul walad hukumnya boleh, sebab

ketika wasiat ini terlaksana, stahrs urunul unladtelah merdeka. Jadi, dia

seperti istri atau wanita lainryp bagi mendiang majikann5n.

Ketenfuan png berlaku untuk keabsahan wasiat kepada ummul

watad juga berlaku pada png lain, seperti qTamt adil, berakal, dan

syamtqnrat lainnya, baik ruasiat tersebut terhadap anak-anak wrunul

vntad atau lainnya, ryrupun wasiat kepadanya, unfuk membagikan

sepertiga hartanya, melgnasi utang, melalsarnkan **iut, atau

sebagainya.

2024. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'Maiikan berhak menikahkan ummul unlad meskipun dia

tdak suka."

Majikan boleh menilohkan ummul rnldnya, baik dia s-rka

nraupun tidak. Pendapat ini dikernulokan oleh-Abu Hanifah S. Ini

satah satu dari dtn qaul Aslr,Slnfi'i dan pendapat pifihan Al Muzani.

AsfSsafi'i dalam qaul qadim berkata, Tv{aiikan fdak boleh

menikahkan ummul unkd tanpa kerelaanqn, karena hukum merdeka

telah ditetapkan pada diriqa dari sisi bahwa maiikan tidak berhak

mernbatalkan istilad dan fidak berwenang menikahkan dia tanpa

kerelaannya, seperti budak mul<a#,&ah."

Pada pendapat ketiga, Aq,rSyafi'i menlatakan, 'Majikan tidak

boleh menikahkan ummul walad mesl<tpun dia rela, karena kepemilikan
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majikan ahsnya telah melemah. Kepemilikannya tidak sempuma. Jadi,

dia tidak berwenang menikahkannya, seperti rranita yatim."

Apaloh menurut pendapat ini hakim boleh menikahkan ummul

tnlad? Di sini terdapat khilaf.

Diriwaptkan dari Ahrnad &, bahwa pemah dikatakan

kepadanya, 'Malik tidak berpendapat boleh menikahkannya." Ahmad

menanggapi, 'Apa yang akan kita lahftan terhadap Malik? Padahal,

Ibnu Umar dan Ibnu Abbas pemah berkata, 'Ketika ummul walad

melahirkan anak dari hubungan dengan selain rnajikannya, maka hukum

si anak seperti hukumnp'."

Menunrt kami, ummul watad adalah budak milik majikannya

yang boleh dlgunakan untuk bersenang-serxmg dan diperbanfukan

dalam pekerpan. Jadi, majikan berhak menikahkannya, seperti layaknya

budak mumi. Lain halqTa dengan mul<aAbh. karena majikan tidak

berwenang atasnla-

Pendapat ketiga fasid, karena alasan tadi, dan ' dia

mengakibatlmn larangan menikah bagi perernpuan baligh yang

membutuhkan niloh-

Pemyaban ulama "dia dinikahkan oleh hakim" tidaklah shahih,

karena haldn tdak boleh kecrrali kd6ka tidak ada wali atau

wali fidak berada di tenrpat, atau dia dicegat dan tidak ditemukan

seorang pun darinya. Dengan dernihan, kefika majikan menikahkan

ummul walil, maka maskawin menjadi miliknya, karena maskawin

seperti hasil kerja urunul orralad, sedangkan hasil kerjanya milik si

majikan-

Kefika ummul wnlad merdeka sebab kematian majikannya, maka

jika istrinya budak, ummul vnlad broleh melakukan khi5ar, karena dia

dimerdekakan di bahwa stafus istri seomng budak. Jika suaminya orang

merdeka, maka dia tidak punya hak khigr.
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2025. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

'Tidak ada rlad bagi orang lnng menuduh zina ummul

walad-"

Ini pendapat mayoritas ulama.

Diriunyatkan dari Ahmad,if,, buh*u penuduh am ummut vnlad

dikenai had.Keterangan ini diriunSatkan dari Ibnu Umar.172 Alasann5n

adalah, menuduh ar-. ummul urakdbeftrfr menuduh zina anaknya yang

merdeka. Di sinilah terkandung pesan bahwa majikan melaran! menjual

ummul wakd, karena dia sama dengan wanita merdeka.

iendapat perLama lr.lbrt'r shahih, karena ummul walad adalah

budak rnita 5png hukumnya sama dengan budak lainnSra dalam

bertagai hukum, terutama hukum ha4 sebab 'had terhalirng oleh

berbagai syubhat dan bersikap hati-hati unfuk menggugurkannya. Selain

itu, ummul u,nlad juga budak yrang akan merdeka sebab kematian

majikannya, mirip dengan mudabbamh. Ummul rnladbqbeda dengan

wanita merdeka, karena dia telah sempurna.

PasaL Qishash fidak ulaiib dijatuhkan kepada wanita

merdeka yans membunuh ummul walad, karena fidak sekufu
(selevel)

Apabila pernbunuh ummul unlad ini seorang budak, maka dia

wajib dikenai qishash, karena urunul vwladlebih sempurna darinya-

Apabila ummul unlud melakukan tindak pidana Spng dikenai

qishash terhadap budak, baik laki-laki maupun peremptran, maka dia

wajib diqishash, sebab umntut untad adalah budak perempuan yang

172 p;""6ugun oleh Abdunazzaq dahm N Mushannaf (7/439/13799) dan

Ibnu Abu Syaibah dalam Al Mushannaf (6/482, pembahasan: Hudud, bab: Orang

yang berpendapat bahwa penuduh zina ummul walad dtkenai had-
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hukumnya sarna dengan budak lainnya. Hak ummul walad untuk

merdeka tdak menghalangi hukum qishashnya, seperti halnSn

mudabbrah.

2026- Masalah: Abu Al Qasim Al lGarqi berkata,

"Apabila ummul walad shalat dengan kepala terbuki, maka

hukumnya makruh namun shalatnSTa tetap sah.'

Ummul wkd hanya dimakruhlon membuka kepala dalam

shaht, karena sering lieili ummul walad mirip dengan pam wanita yang

merdeka, karena dia dilarang dijualbelikan.

Ahmad * pemah ditanl;a tentang unnul vnlad,bagaimana dia

shalat? Miau hlu menanggapi, "Dia menufup kepala dan kedua

kakinya, karena dia fidak boleh diiual.'

Driu dikatakan bahura Al Hasan menganjurkan budak

perernpuan png telah digauli oleh rnajikannp untuk shalat dengan

menuhrp sdwuh tubuhnya.

Apabila unntul unlad shalat dengan kepala terbulia, maka

shatatrga'sah, karena dia budak perernpuan yrang hukumn5n sama

dengan hrdak lainqTa.

Ibrahim menuturlon,'Unnul uald shalat tanpa meng€nakan

cadar, meshpun dia berumur 60 tahun.'

Rirrnyat lain dari Ahrnad g meqatakan, nAurat ummul vnlad

sanra dengan aurat wanita merdeka.n Keterangan ini telah kami

paparkan dalam 6u6' 51ru14.17s

Perrdapat yang shahih5nifu, hukum urunul waladsama seperti

hukum budak perempuan. Perbe$aannya hanya terletak pada hak

l73l ih. rnasalah no. 198, iil. 2.
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ummul walad unfuk merdeka dan larangan memindahkan kepemilikan

kepadanya

Hal ini tidak serta-merta mengubah hukum aumtnya, seperti

mudabbarah. Selain ifu, hukum asal menyebutkan tetapnya hukum

ummul walad boleh membuka kqpalanya. Tidak ditemukan nash atau

dalilyang semakna dengannya, lnng mengubah ketentuan ini'

2027. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata,

"Apabila ummul walad membunuh maiikannya, maka dia

dikenai kewajiban membayar nilai dirinya-"

Maksudnya, apabila ummul waladmembunuh majikannya, maka

dia merdeka, karena tidak mungkin memindahkan kepemilikannya

kepada pihak lain. Kepemilikan majikannya telah hilang begitu dia

to,rJas, maka ummul walad menjadi wanita merdeka, seperti halnya jika

tuanya dibunuh oleh omng lain.

ummul watad mengeluarkan nilai harga dirinya jika dia tidak

wajib dikenai qishash.lni pendapat Abu Yusuf.

AsySyafi'i berpendapat, ."(Jmmul walad wajib membayar digt,

karena dia menjadi wanita merdeka. Oleh karena ifu, dia dikenai sanksi

atas seluruh tindakan pidana yang dilakukannya. Keurajiban orang

merdeka yang membunuh orang merdeka lain adalah membayar digt.'

Menurut kami, pembunuhan tersebut merupakan tindak pidana

yang dilakukan ummul walad, maka dia tidak dikenai kewajiban denda

melebihi harganya, seperti halnya ;ika dia melakukan pidana kepada

orang lain. Selain itu, peSmbangan tindak pidana bagi pelakunya

adalah kondisi findakan tersebut terjadi. Dalilnya, seperti kasus ummul

walad yang membunuh seorang budak, lalu m'ajikannya

memerdekakannya. Ketika pembunuhan ini terjadi, ummul vnlad
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berstahrs budak. Dia dimerdekakan karena kematian majikannya akibat
pembunuhan tersebut. Oleh karena ifu, dia wajib membayar tebusan

dirirya dengan harganln, seperti tebusan majikannya.ketika ummul
r,rc/admenrbunuh omng lain.

. Selain ifu, urrunul wH p€rernpuan yang kumng sempuma

sebab unsur budak dalam dirinya- Dia tdak ada bedanp dengan budak

mumi, dan beda jauh dengan orarrg merdeka, sebab oftmg merdeka

5nng bertindak pidana dalam kondisi sernpuma.

Kamjiban tndak pidarn tori diloitkan dengan urunul walad,

karena dia telah meninggalkan statrs dengan cam membunuh

majilrannya. Hal ini mirip dengan mul<abb pelaku pidana yang

meninggal status budakqn dengan mehmasi angsutan kibbah.

Ad.pun iilo urunul uaM mernbunuh majikanrya secara

sengaja, dan dia tidak puqla anak dari si majikan, dia dikenai qishash

karena ahli uraris majikannya. Jika unnul mlad punlra anak dari si

majikan, rnaka anak'inilah p€il,aris satu-safunya, maka dia tidak dikenai
qishash, sebab jil<a ummul qnld wajib diqishash, maka anaknya pun

uraiib diqishash. seorang anak tdak wajib diqishash karena findakan
pidarn ibr:nya-

Ahrnad 4| mernatqrflian rnamlah ini dalam riwayat Muhanna,

beliau berkata, 'Tinggalkan ah dari rnasalah-rnasalah ini."

Qgasrrlrdzl:rib bdiau tdah lorni paparkan tadi.

Apabila unnul *aH mernp,nyni anak dari si majikan dan
rnajikan punlra beberapa anak dari sdain urunul tnlad, maka dia juga

udak dikenai qishash, karena hak anakryp atas qishashsduruhnya telah
gugur-

Muhanra mengutip dari Ahrnad i{b, bahwa ummul walad

dihukum mati oleh anak-anak tiri rnaifrannya.

l

I
j

I
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Riuraft ini bertentangan dengan pokok-pokok madzhab

Ahmad.

Pendapat yang shahihdatarn lesr.rs ini yaifu, ,rir-rA whdhdak
diqishash. Dia haq;a urajib mernbaSpr tehrsan dirinya dengan harganya,

seperti jika sebagian pihak yang bilhak abs qislnshmengampuninya.

Sngala puji hanya bagi Alhh. Sernoga AIhh melimpahkan

mhrnat kepada Muharnrnad

Alhamdulillah, selesai sdah keseluruhan htab Al
Mughni lortra Imam Abdulhh bin Ahmad bin Muhammad
bin Qudamah ini.
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