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PENDAHULUAN

Kata 'jihad" cliarnbil dari al-juhd yang berarti kemarnpuan dan

kesulitan. Dikatakan; jdhada, yujdhidu, jihhdan, dan mujdhadatan.

Maksudnya; mengererhkan segala kemampuan, menguras kekuatan, dan

menanggur-lg kesulitan-kesulitar-r dalarn memerangi dan rnenghadtrpi

musuh. Itulah yang disebut dengan "perang" dalam tenninologi hadits.

Perang adalah perten.rpurar-r bersenjata antara dua negara atau lebih.

Perang adalah perkara yang rvajar terjadi di antara umat t.nanusia. Nyaris

tidak ada satu barngsa pun ticlak pula generasi yang tidak n-rengalami

peperangan. Perang telah ditetapkan oleh syariat-syariat ketuhanan

terdahulu. Dalam bagian-bagian Kitab Taurat yang berada di antara kaun.l

Yahudi secara turlln telrurun terclapat penetapan syariat perang dan

pertempllran dalarl ber-rtuk yang sangat buruk, berupa penghancuran,

pembinasaan, pembunuhan, dan pena\{anan kaum wanita.

Dalarn bagiar-r pengulangan pada bab keduapuluh (Kitab Taurat)

edisi ro dan setelahnya, dir-ryatakar-r dengan teksnya sebagai berikut;

ketika karnu rnendekati kota yang hendak kamu perangi, maka serulah

mereka untuk berdarnai. fika rnereka memenuhi seruanfflll untuk

berdamai dan rnet.rrbuka diri untukmu, maka sernua penduduk yang

ada di dalamnya menjadi kewenanganmu dan tunduk kepadarnu. fika
mereka tidak rnenyerah kepadarnu, tapi justru melakukan penyerangan

terhadap kamu, mirka kepunglah rnereka. |ika Tuhanmu rnenyerahkan

mereka ke tanganrnu, maka tebaslah seluruh kaum laki-lakinya dengan

ketajaman pedang. Adapun kaum wanita, anak-anak, hewan, dan semua

yang ada di dalarn kota, semua barang mereka, maka an-rbillah sebagai

barang rampasan perang bagi dirimu, dan kamu boleh mernakan barang

musuh-musuhmu yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Demikianlah
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vang kanlu lakukan terhadap seluruh kota yang sangat jar.rh darimu yang bukan

merupakan kota bangsa-bangsa itu di sini. Adapun kota-kota para penduduk
yang diberikan oleh Tuhann.ru sebagai bagiatrr.nu, maka jangan sisakan

darinya satu jiwa pun, bahkan laranglah nereka berada di dalamnya, yaitu
kaum Haitsiyyin, Umuri11,in, Kanhniyyin, Farziyyin, Hawiyyin, dan Yusilryin,

sebagairnana yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu.

Dalam Injil Matius yang secara turun temurun beracla cli tangan prartr

penganut al-Masih, di bagian ke sepuluh eclisi z4 dan setelahnva, dikatakau:

/angan kalian kira bahwa aku datang untuk rnernberi keclamaian di br.rrli.

Aku datang bukan untuk memberi kedamaian, tapi pedang. Aku datang

untuk memecah belah rnantrsia agirr rnelawan bapaknya clan anirk perempuirrl

melarvan ibttnva, clatr menart.ttu melalvan mertLranya, musuh-rnusuh nranusiar

adalah keluarganya. Siapa yatrg nrencintai bapak atau ibu meletrihi erku, ntaka dia

tidak berhak atirsku, siapzr 1.ang rnencintai anak laki-laki atau anak perelnpuall
melebihi aku, rnaka dia tidirk berl-rak atasku, siapa yang tidak rnengambil

salibnya dan mengikutikrr, nraka dia tidak berhak atasku, siapa yarng mendapati

kehidupannya maka dia menyia-nyiakannya, dan siapa yang rnenyia-nyiirkan

kehidupannya demi aku, mirka dia mendapatkannya.

Undang- undang negara menetapkan adanytr kondisi-kondisi dan keadaan-

keadaan yang dapat dinyatakan sebagai kondisi perang pada saat itu dan dibuatkan

baginya berbagrri kaidah, prinsip, ditn aturan vang meringankan keganasan dan

ketragisan peperangan, meskipun itu tidak diterapkan sepenuhrrya.

Penetapan Jihad Dalam lslam

Allah mengutus rasul-N),a, kepada seluruh umat rnauusia dan mernerin-
tahkannya agar menyerukan petunjuk dan agar)ta )rang bellar. Rasulullah sau'.

tinggal di Mekah dan ruenl.eru unrat rnanusia agar beribadah kepacla Allah
dengan hikntah dan ketelaclanan yang baik. Tentu tindakan ini mengundang

penentangan dari kaurn beliau yang berpandangan bahtva dakrvah baru ini
merupakan babaya yang mengancam eksistensi mereka baik dari segi moral
maupun spiritual. Dalam menghadapi penentangan ini, Allah membimbing
beliau agar bersabar, memaalkan, dan menjaga toleransi yang baik.

@ ;A A d;; *. "6t1@.,rg,4j fa.;S
"Dnn hersnharlnh dslnnr nteilunggu ke tctnpnn Tuhsttmu, makn sesunggultnqa

kqftru I'erado dolmtt penglilntnn Kstrti." (Ath-Thnr [52]: a8)



'&i &(,1'+l ;rli 5fr"6q1 yW \1j G;! V +fii 6;t;

tyq\s. ,A 7.2 z ,rr\r,, .2/ ,t,, -, - ',,i, 
^1 

.- d;-\rl-er9+eijI.&_rfa" ry6
"Maka beryalinglah (lni Muhamnrud) dnri tnereks dnn kntsknnlah, "Salom

(selamat tinggal)." Kelak mereka nknn mengetalrui Qtasib nterekn ynng buruk)."
(Az-Zukhruf [a3]:89)

"Mctka maaftanlnh (merekn) Llcngnrt L"ru'l ttong bnik." (Al-Hijr 11

@ s,*\|AtLj Gi4 4i ili'b;;"i 6)t Uli. fit r.t$ S
"Kutakanlalt kepada orong-orailg ynng berinnn lrcndoklolt mereko memsafkan

ornng-orlrtg ynng tinda tnkut lnri-ltsri AIIslt (yoitu sant Allah menimpakan

siksaarrsiksnan)." (AI-J Atsiyah [a5]: 1a)

Allah tidak memperkenankan pembalasan keburukan dengan keburukan,

atau menghadapi gangguan dengan gangguan, atau memerangi orang-orang

yang memerangi dakwah, atau memerangi orang-orang yang menyiksa kaum

Mukminin laki-laki dan perempuan,

@ oj;*,:r rd U'ryi ;3 A et er
"Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebil't bnik. Karni lebih mengetahui

apayang mereks sifatkan (perkataan dnn tindnkan mereka)." (Al-Mu'minOn [23]: 96)

Semua perintah Allah yang berkaitan dengan jihad dalam kurun waku ini adalah

berupa jihad dengan menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, hujjah, dan petunjuk,

@ry= iv+&w
"Dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an dengnn jilmd yang

besar." (Al-FurqAn [25]: 52)

Begitu gangguan dan penindasan dirasakan semakin keras hingga mencapai

puncaknya saat terjadi konspirasi pembunuhan terhadap Rasulullah saw., beliau

terpaksa berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan memerintahkan sahabat-sahabat

beliau agar berhijrah pula ke Madinah, setelah tiga belas tahun dari kenabian.

f.t*;(rlf,tK,J jlrf<:r3|*il*i.ii$.i;;rji4futt5
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"Dan (ingntlah), ketika orang-orang ka.fir (Quraisy) menikirkan daya ultnya

terhadaptnu untuk menarrgkap datr nremenjarnkannut stau mentbunulutlu, ntau

mengusirmu, nrcreks menikirknn tipu tlayn dsn AIIttlr nrcttggngalkan tipu daya

itu. Dan AIIah sebnik-baik pembnlas tipu daya." (Al-AnfAl [8]: 30)

Di Madinah, ibukota Islam yang baru, ditetapkanlah bahwa peperangan telah

diperkenankan. Yaitu ketika musuh-musuh mengepung rnereka dan memaka urtuk
mengangkat senjata sebagai pembelaan terhadap jiwa dan untuk mengamankan

dakwah. Ayat pertama yang turun pada saat itu adalah firman Allah swt.,

nG.F.ii@ 3.+a+; ti"'ir ''W &:U<jJ.;"tttf
'd;tt";\,4, e 6yi ;f i1 \ irk A: $AJ* yq F,ex;
i,lu";'ii i Hi'r+ 

^i'ei 
W ?i &; ut5_, Aj!1)\r,,t*,ffi!ffi&:ffi:fr;&

"Telah diizinksn (berperang) bngi ornng-orang yang diperangi, knrenn

sesunggulmyq merekn telah dianinyn. Dnn sesunggulmrln Allah bennr-benar Malur

Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telnh diusir dnri katnpung

halttman mereka tattpa alasan yang bennr, kecuali knrena nrereks berkotq, "Ttlnrr
kanti hnnyalah AIIah." Dnn sekiranys AIIsh ticds nrcnolak (kegnnasan) sebngian

tnsrrusia dengan sebagian yanglain, tentulah telslt dirolroltkan biara-biarnNasrnni,

gereja-gereja, runnlrrurnh ibadolr knwrr Ynhudi, dan nnsjid-masjid, yang di

dalanmya bnnyak diseltut narna Allnh. Sesunggulmya Allah pnsti menolong orang

yang rnenolong (agama)-Nya. Sesunggulmya Allnh bensr-bensr Maha Kuat lagi

Maha perkasa. (Ynitu) orang-orong yang jika Kami teguhknn kedudukan mereka

di muka buni niscnya merekq mendirikan sholat, menunoikan zakat, menyurult

berbuet mn'nLf dan mencegah dari perbtLatan Vang nmngkar; dnn kepndo Allnldah
kembeli segaln urusnn." (Al-flaji l22l:39-a\

Dalam ayat-ayat ini terdapat alasan diperkenankannya berperang, yaitu tiga hal:

1. Mereka dianiaya dengan penyerangan dan pengusiran mereka dari kampung

halaman mereka sendiri tanpa alasan yang benar selain bahwa mereka

memeluk agama yang benar dan mengatakan, Tuhan karni hanyalah Allah.

2. Seandainya AIIah tidak mengizinkan manusia melakukan pembelaan

seperti ini, niscaya semua tempat ibadah yang di dalamnya banyak disebut
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nama Allah dihancurkan akibirt kezillimtrn orang-orang kalir vang tidirk

berimirn kepada Ailah tidak pula kepada hirri rl<hir.

3. Tujuan dari kemenirngtrn clan liejirviurn cli humi serta suprerrasi hukum

adalah pendirian shalat, prenunirian zlkat, pcriutah kepricla kcbaikai-r, dan

pencegahan ken.rutr gkirrrrn.

Kapan lihad diwaiibkan Per"tama lGli?

Pada tahun kecL-rir clali hijrah, ,\llalr nr, l. nreurcrintal'ikarr diu'r mewajibkan

perang melalui firman-Nya,

,1 -sr"'4 ";'r{rc:Jx\;j:3 
"i 
-6 E :r;ri \,t ( Ht 6

| 
:,^,t :1 C,G{ fri & 1i5 "{l:;;,(*, \;d

"Diuojibkttrt ntns korrrir L,crpt'rLttte, ltnLlLtlrtl [,ct'1tt'rntg itu ttlnlnlr stsuuttt tltng

knmu bctrci. Bolch lndi I;nrrrtL trtt'rtrLtt'nci scsrrt'rtti, pttl,tlrnl iLr ttrrrtrt bsik I,ngirnu, dntr

bolclt jndi (1tuln) knrru tttuttlttkti scsLttttrt, pnlolnl irt tttrtrrt brtrtth ltnqirrttr; A!ltlt
nrcn getnl ru i, ser/ar t,g km r r u t i d nk t r r t: r r gc t Lil r u i." (Al-Baqarah [2] : 2 1 6)

Hukum Jihad adalah Fardhu Kifayahl

fihad bukan sebagiri keu,aiiLran vang dibebankan kepada setiap inclividr.r

l4uslim, tetapi jihad rnerupakan ker'r'ajibari 1-ang cukup clilaksanakau olel-r

sebagian dari rlereka. lika sebrrgian tlari uierel<a telirh tlelaksanirkaunya

dan musuh sudah dapat ditanggulangi sertir ticlak perlu bantuan y'ang lain,

' Ada kervajibarr kervajiban virng harus dikerjakan oleh setiap indiviclu dan tidak gugur
pelaksanaannva clari sebagian dari nrerel<a, sepcrti; inran, bcrsuci, shalat, zakat_, puasa, clan
haji. lni adalah kewajibanlke l'ajiiran I'ang lr.rrus clitunaikrn olel'r setiap inclivicltr elan tidak
boleh dilalrrikal)nva. Aclir ptrla kuvajilrau keivajiban yang harus tlitunaikan olch scbagian
orang tanpa sebagian yang'lain. Kervijiban-kern',ijiban inr ciisetrut fhrclhu kifai'alr vang teidiri
dari beberapir katt'gori sebagai be likr-rt:
Pertorna; kategori fnrclhu kitil'al-r ),ang be rkaritan clengan irgama, seperli; ilnrtr, pe nqajirran,
hukunr syubhat, sanggahan terhadap keraguirn r,ang cliprclraganciirkan septrtar lslanr, shalat
jenirzah, pelaksanaan shirlat janrarrh, er<lzatr, clittt ser-nacanlnva.

K, dun; kateguri ta rtlh Lr k il,rr ah r irng belk,rit an tlcrrgan l'crbrtikr rr irlu rrrrt keh itluprtt. sepet'li
pertirn ian, kialrli,rn, r nctlir, tlitrr Irr tlcri llir r rtr rt r irrtg iiliir t id.rk tlikurrslr i ir ka tt trr. mlralrar irkit tt

agama dan dunia.
Ketrga; kategori fardhu kifhyah ,vang disl'aratkan acliu-t1'a penguasa, seperti jihad dan
pela-ksanaan sanksi hukum. ini semuirberkaitan clengirn hak prerogratif penguasa dan tidak
ada seorang pun yang berhak menetirpkan pelnksanaan sanksi hukunr terhadap orirng lain.
Keempat; kategori farclhu kifhvah l'ang ticlak disvarntkan adan,vir pen_guasa, seperti
menl'uruh pada kebaikan, mencegah kemungkaran, menyerukan nilai-nilai keutamaan,
dan menghindarkan hal-hal vang tercela.
Semua fardhu kifa,vah ini tidak dirvajibkan kepacla setiap individu, tetapi dirvajibkan kepada
sebagian dari mereka saia 1'ang jikir telah rnelaksanakannya dan suclah mencukupi, maka
keu'ajiban-kewajiban ini gt,gtilda.i seluruh incliviclu seiain merel<a. fika sebagian dari
mereka tidak melaksanakannr.ir, ntaka nterekn setnun bcrclosa.
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maka kewajiban jihad ini gugr.rr dari kaum Mushmin yang lain. Allah swt.

berfirman,

\ ;J1- LqL & ut Kn--* 1,?r+\ t-e4,3;45i 3fti'r #
lrg <,i i ffi 4 t ;; ttt6; v, A: q_ 4\ e

"Tidak sepntutrtt1n hngi Mukminitr itu pergi senruanya (ke nredan perang).

Mengapn tidak pargi dnri tinp-tin1t golougart di sntnra ttrcrekalteberspa orang untuk

memperdalatn ltengctaltunrt nrcreks te rttnng dgoma dnn untuk rnemberi peringatan

kepaLlo knurrttrytr apabiln trrareks tcktlt kernbnli kepndanytt, suprlya mereka itu dnpat

metrj nga di ri trrc reka." (At-Taubah l9l: 122)

Allah swt. berfirrnan,

(!\ u,;\ bi j qG i ;f)6, 6 v i rli\fi ri tii qu
"Hai ornng-ornng ylug berhrntr, bersinpsiagalnlr karrur, dau majulah (ke

me Llsn p e r t er n p u r n n) b e rk c l ot t r lt ok-ke l o r n p ok, n t au m nj ul alt h er s mta- s omn. " (An-
Nisi' [4]:71)

Dalam riwayat Bukhari disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud
dengan maju berkelompok-kelompok adalah dalam pasukan-pasukan yang

berbeda-beda.' Dan Allah swt. berhnnan,

"aJtSeitliE,{rt&,'r:,ai$';w;5ii'biirs)i6;'::,".1
SW; i':A 8\'';, k t:r;'""*i l- ;J; e-V\ r.+4iK 6i'J:;

@W66rtiiJ;t ^fgi
"Tidsklalr siltrta 0ntars rttuktrrirt tlttttg duduk (rlang tidak ikut berperartg) ynng

tidak memTtuntlai ttzur (lnlnngatt) durgan orang-orang yang berjihad Lli jalnn

Allalr dengnn lmrtn dnn jiwtr mereka. Allnh nrclehil*an orang-orang yang berjihad

dengur lwrttt dur jirtntrya ntns oratg-orang yang duh* (tidnk beryerattg karena

berhalangan) satu dernjnt. Kepnda mnsing-mnsing mereka Allah menjanjikan

palmln yang bnik (surga) ditt Alloh nrclebihkm orang-orang ynng berjihad. atas

orang yang duLluk dengnn palwln tlang Ltestr." (An-NisA' [a]: 95)

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Said al-Khudry ra. bahwa Rasulullah

saw. mengirim utusan ke Bani Lahyan - dari suku Hudzail - lantas beliau ber-

sabda, "Hendaknya setiap dua orttng ada salah satu dari keduanya yang bangkit

' HR Bukharihtab 'hl-Jiltiid wa as-Siyar," bab "Wuj|b an-Nafr." Fatfo al-Bdriy jlid YI, hal. <+.
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(mengurusi keperluan), dan pahala di antara mereku berdua."' Dan, karena jika
diwajibkan kepada semuanyir, niscaya rusaklah kemaslahatan duniawi manusia.

Oleh karena itu, kervajiban jihad tidak dibebankan kecuali kepada sebagian

dari kaum Muslir-nin.

Kapan Jihad Menjadi Fardhu Ain?

Hukurn jihad tidak menjadi fardhu ain kecuali dalam beberapa kasus

berikut:

r. Orang yang mukallaf berirda di barisan pertempuralt perang, nraka dalarn

keadaan ini jihad menjadi wajib baginya. Allah swt. berfirman,

J.

(rr, .' \;';u';1 fi I'Y!i-C A.ii 6:1"
"LIni ornrtg-t)rtutg Vtutg ltcrirrtntt, npnbiln knrrtu bartarrrltur dutgnn pnsuknn

(rrttrsulr), rntkLt bcrtegttlilntilsh kontu." (Al-AnfAl [8]: a5)

Allah swt. ber{irman,

"l ;5-5 i &i'j |'t6r\,,K 3_ri ): _i i:1-i l( iji \aG
"Hni ctrnng-ornng Lltutg bcrirtrttrr, t4ilbilr kntntt bcrtLnut dctr,lsrr oratrg-ornng

ka.fir yatrg seLlnrtg ntctu,l('rottgnrtt, rrrnkn jntrgntililr liLtttur ure nrl)dsklngi tttcrcl;t

ftnurrdur)." (Al-Anfil [8]: 15)

Jika musuh sudah ada di tempat perang atau di negeri yang ditempati kaum

Muslimin, maka seluruh penduduk negeri tersebut wajib keluar untuk
memerangi trrusuh dan tidak boleh bagi seorang pun r-nengabaikarn kervajibar-r

dalam menghadapi serangan rnusuh ini jika tidak mungkin musuh dapirt

dihadapi kecuali dengan kesatuan dan perlawanan mereka semlla terhadap

musuh. Allah srt. berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, perrtngiLth

orang-orangkaJir yang di sekitar karnu itu." (At-Thubah [9]: rz3)

fika penguasa memerintahkan seorang nrukallaf pergi berperang, maka dia

tidak boleh meninggalkan perintah yang ditujukan kepadanya tersebut. Ini
berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas ra. bahwa Rasr"rlullah

saw. bersabda,

,.,.i,. ,1".",,,:,'
t tpv eP:;\ \)t,i

' HR Muslim k\tab "al'lnttrtLfi,"bab "Fadfilihnh al-{Jhh:iyJi Ssbilillih bi ivlarkirLt wa Ghairihi,
wa Khilkfatihi fi Ahlihi bi Khair" Ir 33 ] jilid III, hal. r 5o6. Ahmad dalam al-Musnad jilrrd
III, hal. 3j,49, 55, gr,
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"'fidak uda ltiynlr sctelolr pcrurkluknr t\4ckttlt tetnpi jilnd dttrr nint. lika lcalinn di-

trritrttt rrto.jrt l,a rncdnrt l.t tiug, rrnkn rtrnjultlt ke lrcdnrr 7:ernng."1 HR Bukhari.

Nfa ksuclnva, iika kalir: tlimirtta kel::lt: r-l''ir,ik l:e1lsra.trg, n:raka keluar!ah.

Allah srvt. berf,l.nran,

JyfS*i ;ri J*. ,:\r'+,i lit .lr.i. ,4 K(\-;-1(Qtl 4G.
eQ':ti s;i1;i {i(';i; ;:<ji (r: G3t( t;$i\,;+})'*j,ti

; j_Jj \',ngi
"HLti ortttrgttrlng LltitrN ltcrilrrt'tu, L4:aknlr seltnltntltt l,ilit dikutLtknn kt'lttttlnrttu,

"BernrrgkLttlnlr (urrtul; I,crl,t:rnt{,) di inltut Allol\" knnru rnerasq lternt tlnrr irtgirt

firrggrr/ di lottptttttttt? Ap'tl;.Ltlt kiunt puFi Ll.ettgLltt ktltidultort di dtutitt seltsgni

gLtt ti kcltiLlulturr tlt olihir rtt? Plttlillnl l;crrihrtLrtittr lridry: di futtin irr-i (tlibmrdingl,an

lr'trgtut l;t'iiLluputr) tli s!;lrit rtl lrrtrr1tilplt :,';tl,t.t,it. '' (At-Ta'-rbah [9]: 38)

Siapa yang Waiib Berjihad?

fihacl rvajib b:rgi N4uslinr laki-laki, berakal, balig, sehat, rnemiliki hartayang
mencukupinya datr juga rr.rencukupi J<eluarganlra 2tur dia dapat memfokuskan

cliri dalam berjihad. Jihad ticlak r.vaiib bagi non Muslim, u'anita, anak-anak, orang

gila, tidak pula bagi orang yang sakit. Dengat-r dentikian, siapapun dari rnereka

HR Bukhari kitab "Ii1rlA/ tl Jilnd n,tr as-Si),ori'l.,ab "Lodhl ttl-lihhd wc a.s-Sr1ar;" jilid I\i
hal. r:. r.9. N'Iuslirn liitat. 'irl hndroh," l'tab'itl-XIubit,ahlt bo'da Fath lvtekah irlli ol lsldm. wa
,il-liltir!. rr,rr rtl K/rrrlr. rril lJinriir.\lrr)rri. 'li Itijrntt Lnila,il.F,tth." I-U;)jilitl III, hal. r4ri;.
Nlaksudnva,.tir.lak acla hijlah :lari N{ekah ke - ladinah setelah penaklukar.r kota -N{ekah yang
tnerupirkau ker.valiban clalam lslanr tlan lantirs dihapus tlengan hadits ini. Adapun hijra6
ciari rtcgeri pcrang ke neqeri lslanr, ruaka hijrah ini tidak dihapus bahkan dirvajibkan kepada
orang r;ang rncnglharv:ttirkan pener,rpan aqantan,va di negeri tenpat tinggalnva.
I{ijlah dari tregeri peranq kc negeri lslitnr rnasjh tetap bellaku hingga hari Kianrat. I)emikian
1'ang ciikatakan pirra ulatrir. t\{elel<ir menjelaskan haclits ini der-rgan dua penafsiran;
pertama, tidak ada hiirah drri Mekah :eteleh penaklukiin kota Mekah, karena Nlekah
sudah rncnjadi negcri lslarrr sehingg.r titiak d.rpit dinyatakan ada hijrah darinya. Kedua,
ini rnelupaktrn Pcnirfsiran )'ar1g paling sahih, vaitu maknanl-a bahwa hijrah yang utama,
penting, dan nrenjrdi turltutan yang nrengindikasikar-r keistime\{aan yang Jelas bagi orang-
orang yang rnelakukannvtr telah berakhir dengan penaklukan Mekah, dan orang-orang
yalg melakukanuva pun hanva terbatas pada mereka vang berhijrah sebelurn penaklukan
Mekah. karerta Isllnt rlerrlaJi kuat tiln berjala secara n1'ata setelalr penakJukan Mekah,
berbedadenganrr'rasa'cheiurnnla. "letnaiTihiAaanniat,'tmaknanya,menggapaikebaikan
densan sebirb hijr:rh telah berakhir scirinpl dengan penaklukarr Mekah, tetapinrereka bisa
me,nggapair-rya dengar-r jihad dan niat yang baik. lni mengandung anjuran secara mutlak
terhadap kebai kan dan bahwasirnr a itu beipahala sesua i dengan iiar. " lika kalian diminta
maju ke mttlun ptrung. rnttku tttajulalt kc medan pcrang." maknanya, jika pemirnpin meminta
kalian kelurrr untuk berjihad, ma\a kclua:'lah. lni meruoakan dalil bahrr'a iihad bukan
fardhLr ain tapi lardhu kitayah yrng j:ka.ukuo dilaksanakan oleh sebagian 6rang, m,rka
kewajiban ini gugur dari sebagian yang lain. Jika mereka semua meninggalkannya, maka
mereka semua prln be:d.osa.
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yang meninggalkan jihad, maka dia tidak berdosa, karena kelemahan mereka

menjadi halangan yang menyebabkan mereka tidak dapat berjuang dan mereka

pun relatif tidak dibutuhkan di medan pertempuran. Barangkali, keberadaan

mereka lebih banyak resistensinya dibanding manfaatnya yang minim.

Mengenai hal ini, Allah swt. berfirman,

\ j,:;6;-{,-<,hi_(5:1{6ji'&1;u'A&S;;1Ai'eA

@'4'j;'3 x\5')4' b. <'';5i S;6 :#!;r ;,
"Tiada dosa (lnntaran tidak pergi berjihad) bagi orang-orang yang lemah,

orang-orang yang snkit, don tidok pula bagi orang-orang ynng tidak memperoleh

apa yang akrm mereka naftahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan

rasul-Ny n." (At-Taubah [9]: 91)

Dan Allah swt. berfirman,

@'qelt|{''6; 6t'ii5;\J'Gt*'f6d
"Tiuda dosn bagi orang yarLg butn, orang yang pincang, dan tidak pula bagi

orang yang sakit (apabila tidsk ikut beryernng)." (Al-Fath P8l 17)

Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya dia mengatakan, pada Perang Uhud, aku

dihadapkan kepada Rasulullah saw., saat itu aku berusia empat belas tahun,

beliau tidak mengizinkanku berperang.' HR Bukhari dan Muslim.

Di samping itu, karena jihad merupakan ibadah, maka jihad tidak
diwajibkan kecuali kepada orang yang sudah berusia balig. Ahmad dan Bukhari

meriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa dia mengatakan, aku bertanya, wahai

Rasulullah, apakah kaum wanita dibebani kewajiban jihad? Beliau bersabda,

"lihad tanpa ada peperangan di dalsmnya; haji dan umr{th."2 Dolom riwayat

lain, "Tetapi jihad yang paling utama haji yang mabrur."3

i r^\,1i r+ jts v !q*

t

' HRBukhari jilid II, hal. r58, jilid III, hal.93. Muslim jilid VI, hal. 3o, dengan redaksi; Rasulullah
saw menemuiku pada saat Perang Uhud terkait perang.... Ibnu Majah kitab 'hl-Hudhdi bab
"Man 16 Yajib hlaihi al-fladdl' [zs+l] jilid II, hal. 85o, dengan redaksi tersebut.

' HR Bukhari dengan maknanya, kltab 'al-lihAd wa as-Siyar," bab "lihad an-Nish'," jrlidlY,
hal. 39. Ahmad dalam al-Musnad jilid VI, hal.165, 166.Ibnu Majah kitab "al-Mandsik,"bab
'hl Hajj lihid an-Nisa'," I z9o r I jilid II, hal. 968. Baihaki, kiLab 'hl-Hajj," bab "Man Qala bi
Wujub al-'Umrah: IstidlilIan bi Qaulilldh Tahld, "wa Atimmt al-f]ajja wa al-'Umrata lill6h,"
(Al-Baqarah lt]: ry6) jilid IV hal. 326, 35o.j HRBukharil<tab'hl-flajj,"bab "Fadhl al-flajj al-Mabriq" jilid II, hal. 164. Tirmidzi kitab 'hl-

Jihhdl'bab "Md ldh Ayyu al-Hmhl Afdhal," [1618] dia mengatakan,hadits hasan sahih, jilid IY
hal. r85. Nasai kitab 'al-lihddl'bab "Md Yaidilu al-lihad f sabililldh hzza wa jallal' [: r:o] jilid
VI, hal. 19. Darimi kitab 'hl-lihhd,"bab "'4yyu al-'\mdl Afdhal," lztgSljilid II, hal. rzr.
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Wahidi dan Suyrthi dalamad-Durr al-Mafisir' meriwayatkan dari Mujahid

bahwa dia mengatakan, Ummu Salamah ra. bertanya, wahai Rasulullah, kaum

laki-laki berperang namun kami tidak berperang, dan kami hanya mendapat

separuh warisan?! Allah swt. pun menurunkan,

jeifrTftz\$'l*e,)e):dlF"$sz.rx'i'J3(\'::J,37)

@ 4 r5,h or4';iiy,' 195 e 6\ \ Ja'):{'Ki E\v*
"Dan jangnnlah kamu iri hati terhadap op(l Vnng dikaruniakan Allah kEada

sebagian kamu lebih banyak dari sebaginn ynng lain. (Knrenn) bngi kaunt laki-laki nda

bagian dari apa yang mereka usahctkan, dan hagi kqum rusrita (pun) nda baginn dari

aps vang mereka usahakan, dnn mohonlnh kepada Allah sebagian dtri ktu'tutin-Nyn.

Sesuttgguhryn Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."2 (An-Nisd' [\z 32)

Wahidi dan Suyuthi meriwayatkan bahwa kaum wanita bertanya tentang

jihad dan mereka berkata; kami sangat menginginkan bahwa Allah swt.

menetapkan perang bagi kami, sehingga kami mendapatkan pahala sebagaimana

yang didapatkan kaum laki-laki. Lalu turunlah ayat tersebut.3 Ini tidak berarti

kaum wanita dilarang ikut di medan pertempuran untuk melakukan perawatan

dan semacamnya. Dari Anas ra. bahwa dia mengatakan, pada saat Perang Uhud,

orang-orang terpencar dari Rasulullah saw.. Saat itu aku melihat Aisyah binti

Abu Bakar dan Ummu Sulaim bertindak dengan cekatan. Aku melihat gelang

kaki mereka berdua yang sedang memindahkan kantong-kantong air di atas

punggung mereka berdua, kemudian menuangkannya ke mulut orang-orang.

Setelah itu mereka berdua kembali mengisi kantong-kantong air dan datang lagi

untuk menuangkannya ke mulut orang-orang.a HR Bukhari dan Muslim.

Dari Anas ra. bahwa dia mengatakan, Rasulullah saw. berperang bersama

Ummu Sulaim dan seiumlah wanita Anshar bersama beliau. Mereka memberi

Ad-Durr al-hlantsir, karya Su1,uthi, jilid II, hal. r4g. Dia mengatakan, disampaikan oleh
Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Tirmidzi, Hakim, Said bin Manshur, Ibnu Iarir' lbnu
Mundzir, dair Ibnu Abi Hatim. Hakim kitab 'at-Tafsir," bab "TaJiir SLrah an'Nisd'," iilid
II, hal. 3o5, 3o6. Hakim mengatakan, ini hadits sahih isnad berdasarkan syarat Bukhari
dan Muslim, fika Mujahid mendengar dari Ummu Salamah. Dzahabi sepakat dengannya.
Tirrnidzi kft;b 'ht Tafsir," bab "Tifsir SLrah an-Nisd'," jozzl tilid V hal. 47. Ttmidz
mengatakan, inihaditi mursaL sebagian dari mereka rneriwayatkannya dari Ibnu Abi Nujaih
secaia mursal,bahwa Ummu Salafrah mengatakan, begini'dan begitu.
Maksudnya, bagi kaum laki-laki ada amal yang khusus dibebankan kepada mereka, dan
bagi kaum wani"ta ada amal yang khusus dibeb"ankan kepada mereka. Dengan demikian,
tidak seiayaknya masing-masing dari dua pihak ini mengharapkan amal-pihak lain.
Ad-Durr al-MantsAr, kalya Suyuthi jilid II, hal. r49. Dia mengatakan, disampaikan oleh
Said bin Manshur dan Ibnu Mundzir.
HR Bukhari kitab "Fadhl al-lihdd wa as-Siyar"bab "Ghazw an-Nisd'wa Qitdluhunna ntab
ar-Rijhl," jilid IV hal. 4o. Muslim kitab 'hl-lihdd wa as-Siyar," bab "Ghazw an'Nisd' mala
ar-Rijdl," Ir36]jilid III, hal. r443.
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minum dan mengobati orang-orang yang terluka.' F{R Muslim, Abu Daud,

dan Tirmidzi.

lzin Orangtua

Jihad yang wajib tidak perlu mempertimbangkan izin kedua orangtua.

Adapun jihad sunah, untuk mengikutinya harus adaizindari kedua orangtua

yang Muslim dan merdeka, atau izin dari salah satu dari keduanya. Ibnu Mas'ud

mengatakan, aku bertanya kepada R.asulullah saw, amal apa yang paling disukai

Allah? Beliau bersabda, "Shalat pada v.tcikt'r.trya." Aku bertanya; kemudian apa?

Beliau bersabda, "Berbakti kepada kedua orangtua." Lantas apa? tanyaku lagi.

Beliau bersabda, "lihad di jalan Allah."" F{R Bukhari dan Muslim'

Ibnu Umar ra. mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah

saw. lantas meminta izin kepada beliau untuk ikut dalam jihad. Beliau bertanya,

'Apakah kedua orangtuamu masih kidupi" Ya, jawabnya. Beliau bersabda,

L\a,:#t
"Berjihadlah pnda keduanya."3 }J.fl Bukhari" A'bu Daudo l{asai, dan

Tirmidzi yang menurutnya sahih.

Dalam Syir'ah al-IslAm dikatakan; tidakboleh keluar untukberjihad kecuali

orang yang terbebas dari tanggungan istri, anak-anak, dan bakti kepada kedua

orangtua, karena itu lebih didahulukan dari pada jihad (dalam peperangan),

bahkan merupakan jihad yang paling utama.

Izin Pemberi Hutang

Demikian pula orang yang berhutang dan belurn melunasi hutangnya, dia

tidakboleh mengikuti jihad sunah kecuali dengan izin, atau dengan inemberikan

gadaian yang disimpan untuk jaminan, atau orang yang menanggungnya secara

HR Muslim krtab'hl-lihid wa as-Siyar,"bab "Ghazw an-Nish'mah ar-Riihl," Ir:Sl jilid lll'
hal. v43. Abu Daud kitab'hl-Jihdd," bab "fi an-Nisa' Yaghzdna," [253i] lilid lll,-hal' r7,
r8. Tirfiidzi kitab'hs-Siyar,"bab "Ma lhh fi Khuraj an-Ni;A'fi aL-Harb," Ir rzs] jilid IV hal.
r rs. Tirmidzi menqatakan, hadits ftasar sahih.
HR eukhari kitab3al-lihctd wa as-Siyar,"bab "QaulullAh Lahld, "Innallkha lsytard min al'
Mu'minin Anfusahum wa Amwalahum bin anna lahum al-Jannah," \At-Taubah [9]: rrr)
iilid lV haLiz. Musiim kttab "al-lmAn," bab "Baydn Kaun al-imhn billAhi tuklL Afdhal
'al-Almdl" 

Ir37, r3sljilid I, hal. s9,9o.
HR Bukhirikitab 'hi-lihad," bab 'hl-lihdd bi ldzn al-Abawain," jrhd IV hal. zr. Abu Daud
kitab 'al-Iihdd," bab 'fi ar-Raiul Yaghzrt wa Abawhhu Kdrihani," lzszgl iilid lll, hal' rz..

Tirmidzikitab 'hl-liiAd," bat "tWaiah 7 man Kharaja fi al-Ghazw wa Thraka Abawaihi,"

Ir67r j jilid IV hal. 19r, r9z. Tirmidzi mengatakan, hadits ftasan sahih.
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penuh. Pada riwayat Ahmaci dan Muslim dari hadits Abu eatadah; bagaimana
menurutmu jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah kesalahan-kesalahanku
diampuni? Rasulullah sarv. bersabcla,

-U: oJ ,[i 1)L-Jr &,q'o :l; _-:-r-rr l] ,.I .; _; j*-j--: ',r*, -:.i: *
"Yn, rlnrr knrrru snltnr trrttJtnsih, trrrg'rrnt, nrnju buknn ,rrunrJr,r, kccuoli (ynng

herkaitatt dutgnn) lrutnrtg, seltab rihrir tnangotaknt itu kepatroku.,'l

Meminta Bantuan Kepada orang-orang yang Kurang Taat
Terhadap Syariat dan Orang-orang Kafir Dalam perang

Dibolehkan meminta bantuan kepada orang-orang munafik dan fasik
dalam memerangi kaum kafir. Dasarnya adalah hadits ya'g berkaitan dengan
kisah Abdullah bin Ubay dan orang-orang munafik yang bersamanya yang
keluar untuk berpera'g bersama Rasulullah saw. Dan juga kisah Abu Mahjin
ats-'lsaqafy, seorang pecandu kharner, dikenar dengan kegigihannya dalam
perang melawan pasukan persia. Adapun me'genai kesertaan orang-orang
kalir bersama kaum Muslimin daram perang, para ulama fikih berbeda
pendapat. Malik da' Ahmad rnengatakan, ticlak boleh meminta bantua'
kepada orang-orang kafir, dan mereka tidak boleh memberikan bantuan sama
sekali. Malik me'gatakan, kecuali jika rnereka bertugas sebagai pelayan bagi
kaurn Muslimin, maka dibolehkan. Abu Ha'ifah mengatakan, boleh meminta
batrtuan kepada tnereka dan secara mutlak rnereka boleh memberikan bantuan,
denga' catat.n huk'm Islam yang dominan diberlakukan terhadap mereka.
fika yang rnendominasi adalah hukurn syirik, 

'raka 
hukumnya makruh. syaf i

mengatakan, itu dibolehkan dengan dua syarat:

Pertama; jumlah kaum Musrimin seclikit, sedangkan jumlah kaum
Musyrikin lebih banyak.

Kedua; harus diketahui ada pandangan yang baik dan kecondongan kepada
Islam di antara kaurn Musyrikin. Begitu mereka memberikan bantuan, maka
rnaka diberi imbalan sepantasnya namun mereka tidak diberi bagian tersendiri.
Maksudnya, yang diberikan kepada mereka hanya sebagai imbalan dan mereka

' HR Muslirn kitab 'al-tntArah,|'.bab "Man eutila J'i Sabilillnh, Kufirat Khathdyilhu illd ad_Dain]' ltryl. rirmidzi kitab "ot-rihdd," aui "ui lia f;.;;;; liiirynt)'r-ira hraihi Dain;,Ir7r z]jilid IV. hal. zr 2.

Y:L|:',?:,::1,-"rS'^1?g 
yang ikhtas kepada Altah. swr...Sabda betiau, .'kecuari 

hutans;.mengandung indikasi terkait seruruh hak manusia dan bahwasany";ir.,ua, mati syahid, din
fl:11'r:.rtfli[X,,;l:"t", 

tidak dapar -.ngh.p,' hnk-h;k ;il;;i; i;;;il;;, nienghapus
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tidak diposisikan sebagaimana kaum Muslimin yang mendapatkan bagian

tertentu dari harta rampasan perang.

Memohon Pertolongan dengan Perantara Orang-orang Lemah

1. Dari Mush'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqash bahwa dia mengatakan, bapakku

memandang bahwa dia memiliki keutamaan yang lebih dibanding orang

lain. Rasulullah saw lantas bersabda,
t,rnt!

:Si<-ru,-i, \1 .:.; i;: i)'i I'
"Bukankah kalian mendapntkan Ttertolongan dsn rezeki lmnya lantaran orang-

orang lemah di antnra kalirmT !"t HR Bukhari dan Nasai.

Lafal Nasai,

. _,,.,, .- ,,_i 
U.jri<--)t-l: 1>W: 4 fJ. li +-e q-.!1 o-r-.r A\ r"a -

" Allntt rnlnaorg ,rlr7, ,n, han'jn hn'tar,',,irnrr,, ynng'tru,nt, rti ,ntara nrcrekn

melalui don, slnlat, dan keikhlasan mereka."

2. Dari Abu Darda'bahwa dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah saw.

bersabda,

"),'.. 
r r r! .i I t I

:*G;-z 
"}',-d : r," i; L^;li irtj*i, ,l -;-;ii

"Bruttulalr oku ,lntn'r, ntencttri ornrr-orory irrrolr. S-rru)ggr,loryo kaliun

mendapat rezeki dan 7:ertolongan lnnyn lnntarsn orang-orsng lennh di (uttoro

kalinn."2 HR Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah.

3. Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda,

t,,' "1 ". o d ";!,r)-.;r J' 1\,J .;f.Jq :_;-r, 3-ii :',
"Bisa jadi orang kusut yang ditolnk di depnn pintu senndairrya din bersttntpalr

kep a d ct All alt, ni s c ay n AII nh rn e m p e rk en ank ann y n. " J

' HR Bukharikitab'hl-lihdd,"bab "Man Istahna bi adh-Dhuhfi'wa ash Shhlihin fi al-Harb,"
jilid lV. hal.44. Redaksi Nasai, 'A//a/r menolongumat ini hanyi lantaran kaum yaiglemahnya
melalui doa, shalat, dan keikhlasan mereka."

' HR Bukharitutab 'al-lihhdl'bab "Man lstadna bi adh-Dhubfn' wa ash-Shdlihin f al-Harbi' jilid
IV hal. ++. Abu Daud kitab 'bl-JihAd," bab "fi al-Intishdr bi Rudzul al-Khail wa adh-Dhahfah,"
Izsq+]jilid III, hal. 73. Tirmidzikrtab'hl-Iihid,"bab "Mh ldhJi al-Istifthllbi Shahlik al-Musliinin,"
Irzozl jilid IV hal. zo6. Abu Isa mengatakan, inihadits hasan sahih. Nasai kitab'bl-Jihdd,"bab
"al-Istinshdr bi adh-Dha'if'densan redaksi, "Carikan oranglemah untukkul'[zryg]jilid VI, hal.
45, 46. Ahmad dalam a[-Musiad jilid I, hal. r7j, jilid V, hal. r98.3 HRMuslimkitab"al-Birrwaash-Shilahwaal-Adab,"bab"Fadhladh Dhuhfd'waal-Khdmilin,"
Ir:8] jilid lY,hal. zoz.4, dan kitab 'bl-lannah wa Shifah Naimihd wa Ahlihh,"bab'hn-Ndr
Yadkliuluhd al-labbdrin, wa al-Jannah Yadkhuluhd ian-onua|a'," i3,+l jilid IV hal. 2r86.
Maksudnya, orang yang tampak dengan penampilan yang tidak menarik perhatian tetapi
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Ad Keutamaan f ihad dan Mati Syahid b4

lihad Salah Satu lbadah Sunnah yang Paling Utama

)ihad adalah meninggikan kalimat Allah, mengukuhkan petunjuk-Nya di
bumi, dan mengotimalkan penerapan agama yang benar. Dengan demikian,
jihad lebih utama dari ibadah haji dan umrah yang sunah, dan lebih utama dari

shalat serta puasa sunah. Meskipun demikian, jihad mencakup berbagai macanl

bentuk ibadah, baik itu ibadah-ibadah lahir maupun ibadah-ibadah batin. Sebab,

dalam jihad terdapat ibadah-ibadah batin, seperti zuhud di dunia, meninggalkan

negeri, dan menjauhi berbagai kesenangan, hingga Islam menyebutnya sebagai

'kependetaan' (kesahajaan). Dalam hadits disebutkan, "Kependetaan umatku

adalah jihad di jalan Allah."' Dalam jihad terdapat pengorbanan dengan jiwa

dan harta serta menjualnya kepada Allah yang merupakan salah satu buah dari

cinta, iman, yakin, dan tawakal,

yacO j*ll.ti:9$Supi$A-ii<r"u-Jfi4,"t;auni!t6
jjA;irAiSE\6'r>;AiJ_k4"\36"5ji3)tlr{ jri,i

@r.!:i1l;1 ji j'5t;itti-;.r,e5\6r1vw'"*("7ia.,#",
" Sesungguhnya Allalr telalt mentbeli dari orarrg-orartg mukntin diri dln horta

mereka dertgan memberikan surga ttntuk mereka. Mereka berperang di jalan AIIah;

IaIu mereka munbunuh ntau terhunuh. (Itu telnh menjadi) jnnji yang benar dari

Allalt di dalom Taurst, Injil, dan AI-Qur'nn. Dqn sinpnkah ynng lebilt rnenepnti

janjinya (selain) dari Allqh? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah komtt

lokukan itu, dan itulslt kenrcnnngan yang besnr." (At-Taubah [9]: 111)

Islam memberi apresiasi yang besar terhadap jihad dan mensinyalirnya

' HR Ahmad d.alam al-Musnad dengan redaksi berbeda.
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dalam surah-surah Al-Qur'an yang pada umumnya turun di Madinah, dan

Islam mengecam orang-orang yang meninggalkan dan berpaling dari jihad,

serta menyatakan mereka sebagai kaum munafik dan berpenyakit hati.

Muiahid Adalah Sebaik-baik Manusia

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

+iq 5;iVi ^i,' -1; e a*,'P io.rL-J -t, !,*Llr *, S;i l1
":' o' - '' 

^l'-:
-tr r f-*ur A 5;i ii .\iJ nr p ,:\'r. ,'; #;; i ;il S r tti",M

I "/ /

::FY;1! ju
"Mnukrth knlinn nku heritnhu tantnng sebnik-hnik rnnntrsis? (Ynitu) orang

Vang memegong tali keknng kudnrnln tli jnlnrt Allalt. Mnuknlt knlinn sku beritalru

tentnng or{rng Vmtg hcrikutrrtltt? (Ynitu) orang Vltlg rnenrlendiri dengnt seekor

donrbn betinn kecil miliknyn, din me n unniknn lnk Allnlt pndn tTonrbnnqn itu . Msuknlr

kslirm sku beritalru tentsrrg sehunk-buruk nrwrusin? (Ynitu) orang Vong dinrintn

tlengnn (nnmn) Allnlu nmtrLut tlerrikinrr dis tidnk rrrcntberi."l Begitu Rnsultrllslr

snut. tlitntryn sinpn tnsrrusin Vong pnlirrg utmrtn? Belinu berssbdn, "Mukrnirt Vang

berjilrud di jnlnn Allnh tlangnn jiwn dnn lutrtnnrln." Mereks bertunya, kernudirur

sinpn? Belinu Ltersnbdn, "Muknrin di suntu lcrertg gutlult4{, din hertnkrttn kepndn

Allnlt tlnn rnenglirulsrknn trtn n usin dnri kehu ruknnntl n."

Sabda Rasulullah saw., "Mukmin di suatu lereng gunung, dia beribadah

kepada Tuhannya dan menghindarkan manusia dari keburukannya."' Hadits

ini mengandung dalil bagi kalangan yang memandang sikap menyendiri

lebih utama dari pada berbaur dengan orang banyak. Dalam hal ini terdapat

perbedaan pendapat yang cukup masyhur. Madzhab Syaf i dan kebanyakan

' HR Muslim dengan redaksi, "I)i antara penghidupan manusia yangpalingbaik bagi mereka;
orang yang memegang..." kitab 'al-htArah," bab "Fadhl al-lihdd wa ar-Ribhth," ltz5] jilid
III, hal. r5o3. Tirmidzi kitab "Fadhail al-Jihdd," bab "Mh lhh Ayyu an-Nds Khair," [ft52)
jilid IV hal. rBz. Abu Isa mengatakan, ini hadits hasan gharib. Nasai kitab "az-Zakhh,"bab
"Man Yus'alu billkh azza wa jalla wa ld Yu'thiy bihi," lz569l jilid V hal. 83. Ahmad dengan
redaksi-redaksi serupa, jilid I, hal. 3 r r, jilid II, hal. 396,443. Al-Muwaththa'kitab'hl-lihAd,"
bab'bt-Targhib fi al-lihdd," l4l jilid II, hal. ++s.

' HRBukharikitab'hl-]ihhd,"btrb'Afdhalan-Nits...dst" jilidlVhal. r8,dankitab'hr-RiqAq)'
bab'hl-'Uzlah RLhah min Khullhth as-Str'," jilid IX, hal. n9. Muslim kitab'hl-Imdrah,"bab
"Fadhl al-lihdd wa ar-Ribdth," lrzz, rz3, tz7) jilid III, hal. r5o3, r5o4. Abu Daud kitab
'hl-lihAd,"bab "fi Tsawkb al-lihhd," Iz+85)jilid III, hal. rr. Nasai dengan maknanya, kitab
'hz-ZakAh,"bab "Man Yushlu billdh azza wa jalla wa lh Yuthiy bihi," [2569] jilid V hal. Sf .

Tirmidzi kitab "Fadhhil aI-JihAd," bab "MA IAh Ayyu an-Nhs Afdhall' I166o] jilid IV hal.
r86, r8Z. Abu Isa mengatakan, ini hadits sahih. Alimad dalam bukunya al-Musnadjilid I,
hal. 47,3L9, 322. Darimi kitab'hl-]ihAd,"bab 'Afdhal an-NAs Rajul Mumsik bi Ra's Farasihi
fi Sabilillhh," fz4oo)jilid II, hal. rzr. Ibnu Majah kitab 'hl-Fitan,"bab'hl-'Uzlah," [3978].
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ulama menyatakan bahwa berbaur lebih utama dengan syarat ada harapan

selamat dari berbagai fitnah. Sejumlah kalangan berpandangan bahwa

menyendiri lebih utarna. Mayoritas ulama memahami malara rrrenyendiri dalam

hadits ini adalah rnenyendiri pada saat terjadi berbagai fitnah dan peperangan,

atau maksudnya berkaitan dengan orang yang membuat orang lain tidak aman

darinya, tidak bersabar dalam berinteraksi dengan mereka, dan kondisi-kondisi

khusus lain yang semacam ini. Dulu para nabi as., mayoritas sahabat, tabiin,

ulama, dan orang-orang zuhud berbaur dengan orang lain, dan rnereka pun

mendapatkan rnanfaat-manfaat dari perbauran, seperti mengikuti shalat )umat,
slralat jamaah, melayat jenazah, menjenguk orang sakit, mengikuti majelis

dzikir, dan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan iereng gunung adalah lokasi

yang diapit antara dua gunung. Namun substansinya di sini bukan lembah

itu sendiri, tapi rnaksudnya menyendiri dan mengasingkan diri. Penyebutan

lereng gunung hanya sebagai contoh, karena tempat ini pada umumnya sepi

dari orang-orang. Hadits ini seperti hadits lainnya saat Rasulullah saw. ditanya

mengenai keselamatan. Beliau bersabda,

ry &=etrlrq-J.4iai;i9;";i-Lii
"Talmnlalt lisnnrrtu, lrcttdaknyn rurrtnlunu ,rrkrip bagirrnr, dnrt tnngisilnlt

kesnlalnnntLt."t

Surga Bagi Muiahid

Tirmidzi m eriwayatkan bahwa ada seorang laki -laki yang j iwanya cen derung

untuk menyendiri. Begitu dia bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai hal

ini, beliau bersabda,

"langnn knmu lakuknn, Sesunggulmyn keberndnan salnlt seorang di antara

kalian di jalnn Allnh lebih utama dari slmlatnya di rumaltnya tujult puluh tahun,

Maukah kalian bila Allah mengampuni knlisn dan memnsukkan kalisn ke dalnm

ii
aii I

:" :rAi oiir -i**, € €--i;w if -r*;i I
. ti, :o,",,' r); :r, 

"')', ),,.?. :; i ot,
e . 

"t 
a:-al\ -Sl>l, o 5 "1\ ;&_ o\ .l "H

*. /J \ -J \'

lr.',,ti o,,, --,-.4!*-rl 4J g> j 49\, Jl_.9

' HR Tirmidzi kitab'hz-zuhd,"bab
hasan, jilid IV hal. Oo5. Ahmad
redaksi-redaksi yang berbeda.

"MA IAafi Eiazh al-Lishn," lz46), dia mengatakan, hadits
dalam al-Musnad jilid IV hal. r48, r58, r59, dengan
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surga? Berperanglah di jalnn Allah. Siapa ynng be:erang di jalnn Alloh selomq

seduan unta, maka layak surga baginya."l

Mujahid Naik Seratus Deraiat di Surga

Dari Abu Said al-Khudry ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Wahai Abu Said"

siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad

sebagai nabinya, maka layaklah surga baginyal'Abu Said merasa heran terhadap

hal ini, lantas berkata; ulangi kepadaku, wahai Rasulullah. Beliau pun mengulangi

sabda tersebut kemudian bersabda, "Dan yanglain membuat seoranghamba naik

seratus tingkat di surga, yang di antara setiap dua tingkatnya sebagaimana antara

langit dan bumi." Abu Said bertanya, apa itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda,

"lihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah."Rasulullah saw. bersabda,

t6 i;r-,:, ; r- ,1' .Ii .l rjr-*iiJ n' r-i-toi ,?',, i:t *+1 e'rl
o,o.' :"i. |,.i rl o t) -,"i :'

,aAr cFi s U:,i iu ,J\:"1\ l;'*u .irr r3"L riu ,,r;)ir .U,jJ' ;
-o',o, t,,li tt".'-t" . ,6d', 1,,. ,t",,

i4, ,U' F yr,)*-".)t j; *f s

"sesungguhnya di surga terdapat serntus tingkat yang Allah sediakan bagi

para mujahid di jalan AIInh, yang antara dua tingkatnya sebngaimana antarn

Iangit dan bumi. lika knlion mernohon kepada Allah, mnke mohonlah Firdaus

kepada-Nya, sesunggultnys ia adalah surga (yang letaknya) paling tengah dan

surga paling tinggi, dan di atnsnya terdapat singgasana ar-Rahmhn (AIIah Yang

Ynng Pengasih), dan darinrla sungai-sungai surga mengalir."2

Tidak Ada Sesuatu Pun yang Menyetarai lihad

Dari Abu Hurairah ra. bahwa dia mengatakan, ada yang bertanya, wahai

Rasulullah, adakah yang menyetarai jihad di jalan Allah swt.? Beliau bersabda,

"Kalian tidak sanggup melakukannya." Orang itu mengulangi pertanyaan

dua atau tiga kali, dan setiap kali itu beliau bersabda, "Kalian tidak sanggup

melakukannya." Pada ketiga kalinya, beliau bersabda,

HR Tirmidzi kitab "FadhAil al-Jihhd,"bab "Mdla:afi al-Ghudw wa ar-Rawhfufi Sabtlillhh,"
I r oso ] jilid IV. hal. r 8 r. Dia mengataka n,hadils hasan Yang dimaksud dengan selama seduan
onta adalah waktu antara dua saat pemerasan susunya (biasanya pagi dan petang).
HR Bukhari kitab'hl-lihad,"bab "Darajat al-Mujahidinli Sabililldh, Yuqalu: Hadzihi Sabiliy,
wa Hddzh Sabiliy," jilidlY, hal. r9, dan'kitab "at-Taubid." bab "wa Kana lrsltyhu'ald al-Md'
wa Huwa Rabb'al-'Arsy al-'Azhim," jilid lX, hal. r 53. Nasai kitab 'hl-lihad," bab "Darajah.

al-Mujdhid f Sabililldh azza wa jalla." I jt3zl jilid Vl, hal. zo. Ahmad dalam al-Musnad
jilid II, hal. 3ss,33e.
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t*; ifr;1,1, :[1, 7,6, ,;,ta\ ,€.rAt 1::s t +i €:A\ k
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"Perumpamann ntujalrid rti jalnn AIIalt seperti orangyatlgbcwunsa,,,irrgrrlo-

kan shalnt mnlqm, raiin membaca ayat-cyat Allah, taupa surut dari shslqt tidak

pula puasa hinggn mujnhid di jnlan Allalt kenfuctli. "r HR lima imam hadits.

oa

atvJt i; i; !1 ,"irr
t/

Ad Keutamaan Mati Syahid brs
Rasulullah saw. bersabda,

"Tidqklah seseorang terlukn di jnlan Allah, Allah lebih mengetnlui ornng

yang terluka di jalan Allsh, melainkan datang pada hari Kiamet sementara lukanya

mettguutrknrr darah. Wnnnnyn zoarna dsrah nanrun baunya bnu minyak wnngi
kesturi."l

Muhammad bin Ibrahim mengatakan, ketika aku melepas kepergian
Abdullah bin Mubarak untuk berjihad, dia mendektekan bait-bait syair ini
kepadaku, dan aku mengirimkannya kepada Fudhail bin Iyadh:

Wshai eugkau ynng beribadah di tnnah suci, artdai snja engkntL melihat kqni
Niscnya engkau menyadari bahwa engkau lmntla bermain-mnin dnlam

ibadah hti

' HR Bukhari dengan redaksi-redaksi berbeda, kltab "al-JihAd,"bab'Afdhal an-Nhs Mu'min
Yujdhidu bi Na[sihi wa Malihi fi Sabilillhh... dsr iilid IV hal. r 8. Musiim kitab'hl-lmarah,"
bab "Fa,Lhl asS' .Syiladal fi Sdbilillah tu'Ald." I r r o I jilid I II, hal. r 4e8. Nasai dengan redaksi-
redaksi berbeda, kitab 'hl-lihdd," bab "Ma fakaffalallah azza wa ialla limaiyuidhidu fi
Sabilihi," l3 r za I iilid Vl. hal. t7. AI- Muu'athrfia'l6tab 'hl lihnd," 6ab "at-Tarphib fiht linaa,"
jilid I I, hal. aa3. ibnu Majah secara ringkas kitab "ul-lihnd."bab "Fadhl al-f iaa fi SaUitiUalt."
[zst+) jilid II, hal. 9zo, 9zr.

' HR Bukharikitab'hl-lihid,"bab "Man Yuirsfuu li Sabililldh azza wa ialla," iilid IV hal. zz.
Muslim kite'b'hl-hnArah,"bab "Man Yuirahu.fi Sabilillah," [to5ljilid Iit, hal.'t496.Tirmidzi
kitab "l:adhdil al-lihdd," bab "Mh 

Jdh Ji' Man'Yuklamu fi Sabililllih:'Ir656] iilid IV hal. r 84.

Tinl$lt lrengatakan, had,its hasan sahih. Ibnu Mijah kitab 'hl-lihAd," bab 'bl eitdl fi
Sabililldh Subhhnahu wa Tahlh," [zzgs] jllid II, hal. qj+.

il<Y
4--?J
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Sinptn yatg tnelumuri ltipirrtltt dt:trgart L'rir tnLttattya tlttng rnengtliri

Maka leher kurti ltcrurlt rlutgLrrr dsrnlr ksnti Vrtttg firclutnuri

Atsu rtdtt orsttg rlaug nelclslrknrr kudnntln tlnlnrr perknrl Vong tiads srti
Maka kudtt ksnti kclelolutrr ddsnr ltartentpLLrqtt di pagi lnri

Arttrrttt bcrbogni tttLlc(ntt rrtirttlnl; utongi lil.lt tL/tl hnci kaliil t, sotrcntlr0 bnlurut lcmn i

Kilntsn pcdnng dnn dahrLlcbrr sLtci Votlg menyclirrruti karrri

Telalt datartg kepntln kotti di ontnrn sttbtln-ssltLla Nabi yang kita cintli
Pcrkstaart Vailg llcuot tltur tLtlus tttnpa tlidustni

Di ltiLlung ornrtg tidnklnlt sntn stttnrn Llcbtr Pt\ril)clfl ngnnn Allnh ynng tcrpuji

Dengurr nsnp npi t1('rakt) tlnrtg barkobttr tinggi

Inilnlr Kitsb AIIalt rltrtrg lte rbicsrLr di arttsrn kits irti
Din tidnk dttstn ltqltiLtn or(71te I/ottg synltid sesurrggtlunln tidnk nutti

Muhammad bin Ibralrim mengatakan, lalu aku menemui Fudhail bin
Iyadh untuk menyerahkan suratnya di Masjidil Haram. Begitu nlembacanva,

dia tampak bercucuran air mata, datt berkirta; Abu Abclurrahrnan benar. Setelah

menvamprtrikan nasihat kepadakr.r, diir berkata; apakah kamu termasuk orang

yang menulis hadits? Ya, jawabku. Dia berkata; tulislah hadits ini, sebagai imbalan

atas jasar-uu nrengantarkan surat Abtr Abdurrahman kepada kami. Fudhail bin
Iyadh mer-rdektekan kepadaku; Manshur bin Mu'tamir menyampaikan kepada

kami dari Abu Shalih dari Abu Hurarirah ra. bahwa seorang laki-laki berkata;

n'ahai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu amalan yang dengannya aku bisa

mendapatkan pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah? Beliau bertanya,
'Apakah kamu sanggup rnengerjakan shalat tanpa surut dan berpuasa tanpa

berltuka (berhenti berpuaso)?" Orang itu berkata, wahai Rasulullah, aku terlalu
lemah untuk lnenyanggupi itu. Kentudian Rasulullah saw. bersabda, "Demi

(Allah) yang jiwaku di tarryan-l'lya, seandainya kamu diberi kentantpuatt untuk
itu, maka kamu tidak akan menjangkau orattg-orangyangber.iihad di jalon AIIah.

Bukankah kamu talru balwa sesungguhnya orang yang berjihad ketentuannya

mengikuti u,aktu larnani,s, lantas dengttrt itu tlitetapkon kebaikan-kebsikan

baginya."'

Rasulullah saw. bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, "Ketika saudara-

saudara kalian mendapatkan rrursibsh di Uhud, Alltth menempatkan arwah

mereka di dalam burung hijau yang mendatangi sungai-sungai surga, makan

' FIR Bukharikitab'hl-Jihdd,"bab "Fadhl al-lihhd wa as,Siyar," jilid IV hal. r8. Nasai secara
ringkas kitab 'bl-lihnd," bab ',14a \hdilu ttl-lilnid li Sabtlill^h azza wa jalla," [3 r z8 ] jilid VI,
hal. r9. Ahmad dalam al-Musnad iilid II, hal. 344.
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buah-buahnye, tlan kenbsli ke lenters-lenters dari emas yang tergantung di
naungan singgasona. Begitu nrcnclapati makanan, minuman, dan tentpat istirahat

mereka yang nyoman, mereka berkata; siapa yang menyampaikan tentang kami
kepada saudctra-saudara ksmi bohwa kami hidup mendapatkan rezeki di surga;

agar mcrektt tidok segan-segan deilam berjihad. Lalu Allah tahla berJtrntan,'Aku
yang men),onpoikan turtang kalian kepada rnereko." Dan Aliah ntenurunkan,
"fanganlah kamu mengira baltws orailg-orang yang ggur di jalon Allah itu nutti;

bahksn mereka itu hidup di sisi Tuhatt mereka dengan mendapat rezeki. Mereko

dalam keadaon gembira disebabkan korunia Allah yang diberikan-Nya kepada

mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-ofting yang masih tinggal di
belokangyangbalunt nrenyusul mereka, btthwa tidok ada kekhawatiron terhadap

tnereka dan tidnk (pula) nrcreka berscdilt hoti. Nlereka bergirang hati derryan

niknnt dan karunia yangyanghesar dari Allsh, dan balm,a Allrth tid{tk nrcnyia-

nyiakan pahala orang-orang l,ang berimarr."' (Ali'ImrAn [3]: r69 - ry L)

Rasulullah saw. bersabda,

oiu; .:5 *\ € a; ,r- / *t; *2 ,taAt )tjri
" Anoalt orsng-('trottg Vttrrg srlnltid'Ite nttln'di drrlotr r tt:rttL,oltk l,trrtrrts ltijttu ft;ltodlr)

tlttrrg terltnttg Llencort lalunsn tli surgt kc rrtttrrrr ltutr bururtg-hurung itu nnu.":

Rasulullah saw. bersabda,

.tt-
t-"-"1, Ji 5-r--i r-q Lt\l Jrl' Ji _uq \' ++:-"

" Orrlrg qnttg stldrid tidnl; trrcltdttrtttti kapcdihorr tcrbtruuh kecttcrli saltngttitrrtrrrcr

solnlt scornrtg di nrttnrn kdintr nterrdaptti 1tt'diluttla surgatnn."3

Rasulullah sarv. bersabda,

HR Muslinr kitab "al-lmAroh,"bab "Baydrr anna Arwilt asy-syuhatli'fi al Jartrnh..." ltzt)
iilid III, hal. r 5oz. Tirrnidzi krtab "Tt$ir al-Qrrriln," bab "i,,t irtitt Surih ,Cti 'firrr,irr," ljor r j
jilid V hal. z3 r. Tirn.ridzi mengatakan, hadits /rcsari sahih. Ibnu Majah kitab 'ial-lihnd," bab.lro v, nal. 231. llrmlclzl mengataKan, hadlts hos.r/r sahlh,
Ladhl asy St,alrlt(.alt.li SabiLilldlu','.[z8or] jilid II, hal. qr6

HR Muslim kitrb "al-hnAralr," bal> "Baykn a'nna Arwtrh asy Syuhadh'Ji al-lannah wa tvmahum
Ahth' 'intla Rabbihim Yttrzaqltn," I r z r. l'ii]id lII. hal. r soz. ii.irlidti kilab ' lcfiir al-C)rrriin." babAl11,h' 'inda Rabbililm Ytrzatlin" [r zr ] jilid lII, hal. r 5o:. Tirmidzi kiiab "Taliir rrl-Qrrriirr,

-:J, jt j.: !it; ;; tf )\{;\ J".-,i

AfiS'a 'inda Rahhililm Yrzaqfin," I r z r I jilid lII, hal. r 5oz. Tirmidzi kitab "T'?/iir dl-Qrrriirr," bab
"utt tnirt Sinth Ali 'htnfur," lror r ] jilid V hal. z.rr. llrmidzi nrengatakan, hadits /rasnn sahih.
Ibnu Majah kitab 'hl lilftd,"bab "Fadhl asy-Syahddah li Snhilillah,"-[z8or] iilid II, hal. 936.

' HR Nasai denqan redirksi serupa, kitab "al-lihAd,"bab "Mii Yaiidu asy-Svahid min al-Alam.''HR Nasai dvngarr redaksi scrupa, kitxb',tl-lihAd,"bab "Mri Yalidu asy-syahid min al-Alam,"
{3r6rIiilidVI.h.rl..r6. IbnuMajahkitah').tl-Jilild."l:,ab"Faililrtsl-SyahirdahfiSabililldh,"[3 r 6r ] jilid VI, hal. 36. Ibnu Majah kitab 'itl-/ihdd," bab "Fa,ilil ,rs1,-5y,1hAdsh fi Sabililldhl'
f z8ozljilid II, hal. 927. Darimi dengan redaksinya kitab'al-lihid."bab "fi Fadhi asy-Syahid,"Iz8oz] jilid I I- hal. szz. Darimi dengan redaksinya kitab'al-lihdd,"bab "fi Fadhi asy-Syahid,"
Izarrllilidll,hal.rz5.Ahmaddalarrra/-Alusrrrrddenganredaksi serupaiilidll,hii.zgT.
Nlenurut Albani sahih dalam Shahihan,Nasdiy jilid, tt,6al. oo5, Shahihibiu Majah [z}oz),
dan ash-Shahihah jilid I, hal. 96o.
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"lilud yang paling utama adslah bila kudamu terluka dnn darqhmu

Dari fabir bin Utaik bahwa Rasulullah saw. bersabda,

' t . , i- . t .o I ' ! - no 
"-:.:r! --^--.La'j rU ilt': l+ t,J.fr Jr\ j=; J J*j' .S."-

:-i, ' .: " ";- ,7,, o," 1 " -i, , ,,, '," '"':."(",",,,.J+l c---i o.*t qi-l\1J*) _HiJ\ --V:.44; l."b^)\'
fo 1 "t 

t"t:
.-\--t-i ,4*) ,.> 4i': !_ 

" 
'

tertumpah."l

gt- ;:ta*!t
t.jk; -jJt
:i, ,",,. o 

"ot,^St j $
"Syalid ada tujult - selaht terbunult di jLtlan Allslt-; orang yaftg mati terkena

wnbnh pes rynhid, ornng yattg ntnti tcnggelam syalid, orang yang msti Inntarnn

penyakit dnlnm syahid, orang ytng mati lanteran sakit perut synhid, orang ynng

mati dalem kebakaran syahid, orang yang mati di bawah reruntuhqn syalid, dan

wcrtLita yang mati lontorwr proses nrcluhirkan (saat bnyi masih dalnm knndungnn)

synlid."2 HR Ahmad, Abu Daud, dan Nasai dengan sanad sahih.

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda,

")"' ' o' "-tiu
1'J.+ -Le--ll of

" Siapa ynng kalian golongknn sebagai syttlid di antsra kulian? "

Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, orang yang terbunuh di jalan Allah,

maka dia syahid. Beliau lantas bersabda,

r,.,.t.

_r$J r:1 ;i irrp r)

"lika ctemikinn, sedikitlah'nrorf-oionf yang sy'ahid di nntrtra utrmtku."

Mereka bertanya, lantas siapa mereka, wahai Rasulullah? Beliau bersabda,

J;UJ\

DaIam al-Ksnz brz96l jilid IV hal,. +16, dinisbahkan kepada Malik, Ahmad bin Hanbal,
Abd bin Humaid, Darimi, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, dan Thabrani dalam al-Ausath dan
ash-shaghir dari |abir. Ahmad dalam al-Musnad jibd III, hal. 346. Darimi kitab'bl-lihdd,"
bab'Ayyu nl-lihrid AJdhal?" [ztgzljilid II, hal. rzo. Mawdrid adh-Dhamhn ili Zawhid lbni
Hibbdnkitab'hl-lihad," bab "Mri Iah fi asy-Syahddah," I t6o8l. Musnad al-Humaidiy I tz76]
jilid II, hal. 536. Dalam Majma'az-Zawaidjilid V, hal. z9o, dikatakan; diriwayatkan o.leh

Abu Yala dan Thabrani dalam al-Ausath. dan riwayatnya dalam al-Mu'jam ash-Shaghir
dari Jabir. Muslirn meriwayatkan sebagian ini, dan para periwayat Abu Ya'la dan dalam
ash-Shaghir adalah para periwayat terpercaya. Ahmad meriwayatkannya semacam itu.
HR Bukhari secara ringkas kitab'hl-lihad."bab'hsy-Syahadah Sab'un Siwa al-Qatl," jilidlv.
hal. zg. Abu Daud kirab 'hl-Janaiz." bab "li Fadhl Matr MAta fi ath-Tha'in," [j r r r ] jilid III,
hal. +82. Nasai htab 'hl-lanaiz,"bab'hn-Nahy an al-Bukd'hla'al-Mayyit," I r 8+o] jilid lV, hal.
L j. Ibnu Majah dengan redaksi serupa kitab 'hl lihAd," bab "Ma Yurja fihi asy-Syahadah,"
{z8ojl jilid II, hal. glz. Ahmad dalam al-Musnad jlIidY,haI. ++6. Muwaththa' Mriltk kitab
"al- l andiz," bab'hn- Nahy'an B uka' ul - Mayy it," I j6l jilid I, hal. 2 3 3, 2 3 4.
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"ornng ynng tarhunuh di jalnn Allnlt, nrnks tlin syoltid, ornng y,ng mati cji

inlnn Allnl4t ntnks tliLt stlnlid, orong VL1t1g rttttti lsntnrttrr tcrkena utabnlr pes, mnka
din syalid, oriltg vottg rrtoti lnntsrnrr snkit Tterut, mnktt tLi0 syttlid, tltttr orttrrg yartg
mnti tenggelsttt, din sryalitl.") HR Muslim.

Dari Said bin Zaid bahwa Rasulullah saw. bersabda,

,y t t r,-' ';i n\J ji. y .y
r,r. ,:i d;i iji .p tj ^:+"

"Sia7a tlnrtg tcrbtttrtrlt lnrrtarntt tnentpartalmttktrt lnrtnrrrl,r, ,roko ain s.,.1nttid,

siapa ynng terltunuJt lnntnrnn nrempertohnnkgn dorsltnyn (jircnnqn), rnnko tlia
syalid, sioTttt tlnng terhunuh lorttttmrt nrciltbelq 0g{ut1t1t1vo, rrtttks tlitt sqnlitl, dttrr

siapn yurg tarbtntulr lnntrtrnt rnamTte rtnlmnkon keluargttrttlrt, tnttktt tlia st1ttlitl."l
HR Ahmad dan Tirmidzi y.rng me'nyatakan hadits sahih.

Ulama mengatakan, yang dimaksud denga' kesyahidan mereka semua,
selain yang terbunuh di jalan Allah, bahwasanya di akhirat mereka mendapatkan
pahala orang-orang yang syahid. Adapun di dunia, mereka tetap dimanclikan
dan dishalatkan.

Penjelasannya, orang-orang yang syahid ada tiga gorongan; syahid di dunia
dan akhirat, yaitu yang terbunuh dalam peperangan melalvan kaum kafir, syahid
di akhirat namun tidak demikian terkait hukum-hukum dunia, yaitu mereka
yang disebutkan di sini, dan syahid di dunia bukan di akhirat, yaitu orang yang
berbuat curang dalam harta rampasan perang,a atau terbunuh dalarn keadaan
mundur dari perternpuran.

Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw bersabda,
-t

',rJr \l .--: _rf r:+alJ "1' ';;
"AIlslr meflgoLnpuni sentus dosa orang yong syarid kecunli lrutnng(nyn).";

Ada sejumlah kezaliman manusia yang dapat digolongkan dalam kategori
hutang ini, seperti pembunuhan, mernakan harta orang lain dengan cara yang
batil, dan semacamnya.

PUqlgn Allah, maksudnya, dalam ketaaran kepada Nya.
HRMuslimkitab'hl-Imaroh,"ba6"Bay,inasyl5rrrul '." {r6sIjilidIII.hal. r5zr.
Lihat takhrij hadits sebelumnya.
Perhatikan kembali aI- | anhi z.'
HR Muslim kitab 'hl Imarah," lsab "Man eutila fi Sabililtah Kuffirat Khathavahu illa adDain;'ltlsljiti{lll.hal.rszr.tbnuMajahd-ari SulaimbinAmir(itab'hl-fihAl,-bab-Fadhl
Ghazw aL-Bnhn lz77Bl jilid II, hal. 928. Ahmad dalam al-Musnad jtlid II, hal. zzo.
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nd Jinaa Oemi Meninggikan KatimatAilah b4
fihad tidak disebut sebagai jihad yang sesungguhnya kecualijika diniatkan

untuk menggapai ridha Allah, untuk meninggikan kalimat-Nya, mengangkat
panji kebenaran, menghindarkan kebatilan, dan mengorbankan jiwa dalam
keridhaan Allah. Jika jihad dimaksudkan untuk sesuatu selain itu terkait
keuntungan duniawi, maka pada hakikatnya tidak dapat disebut sebagai
jihad. siapa yang berperang untuk mendapatkan jabatan, atau memperoleh
keuntungan materi, atau menunjukkan keberanian, atau meraih popularitas,
maka dia tidak mendapatkan bagian balasan tidak pula mendapatkan bagian
pahala. Dari Abu Musa bahwa dia mengatakan, seorang laki-laki datang kepada
Rasulullah saw. lantas berkata; ada orang yang berperang demi mendapatkan
harta rampasan perang, ada orang yang berperang agar disebut-sebut di antara
manusia, dan ada orang yang berperang untuk menunjukkan kedudukannya
sebagai pemberani, lantas siapa yang di jalan Allah? Beliau bersabda,

^l\ _;..- .J x".[:t-\i .^ i' ,^ri l;(:} Ju _/
"siapa roorli*rron,,r)r* rr,,,ir, 

^,r,,rrr rrir 
,r,iu,,ir*, dia rti jatan

Allalt."1

Abu Daud dan Nasai meriwayatkan bahwasanya ada seorangyangbertanya;
wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu orang yang berperang untuk
mendapatkan imbalan dan sebutan, apa yang didapatkannya? Rasulullah saw.

bersabda, "Dia tidak mendapatkan apa-apa." Setelah orang itu mengurangi
pertanyaannya hingga tiga kali, beliau bersabda,

'rl t;3;'t
"Dia tidak mendapntkan spa-apo. sesunggulmya Ailah tidsk menerima omal

kecuali yang nurni dan ditujukan untuk menggnpai ridha-Nya."z

Niat adalah ruh amal. Jika amal tanpa niat, maka itu adalah amal yang mati

' HR Bukharikitab 'hl-'tlm,"bab "Man sahla wa Huwa ehim Aliman ldlisan" jilid I, hal. +:,
dan kitab 'bl-Jihhd,"bab "Man Qdtala Ii rakana Kalim'atullah Hiya al 'ulydl'litta Iv lui.
24, 25. Muslim kitab'hl-lmarah,"bab "Man eatala li rakuna Kaiimatulldh Hiva al-'IJIvd.
filyryaJi2apilillah;'lt so, r 5r ljilid III. hal. r 5r j. Nasai kitab'hl-lihdd;'bab"Maneahta
li rakana Kalimatulldh tllyg al- tllyil'tr r;ol jilid vt, hal. z j. Ibnu Majah kitab'ht-jihad,"
bab'hn-Niyahfi al-Qifil," lzT83ljilid II, ha[.'e3r. Ahmad Aalam al-Musnad jilid, tv h;i.
392, 397, 4o2, 4o5, 417 .

' HRAbuDaudkitab'hl-lihdd,"bab"Manyaghziwayahamisuatj-Dunya," Izsr6l iilid III.
hal. 3o, jr. Nasai kitab'hl-lihad,"bab "Man-Ghaza yaltamisu al-Ajr wi adz'-fizikr./'b'r,oljifi{ yt' h.a!:1. Alba_ni mengatakan,hasan sahih. Lihat Shahifuan'-Nasaiviilid lf, haioiq,
Ahkan al-landiz [ot], ash-shabibah lsz). dan Shahih ar-Targhtb I L i jilid f t, t rt. o.
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dan tidak ada bobotnya di sisi Allah. Bukhari meriwayatkan dari Umar bin
Khaththab ra. bahwa Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya amal bergantung

dengan niat, dan sesungguhnya seseorang nlendapatkan (balasan) sesuai dengan

yang diniatkannya."' Ikhlaslah yang memberikan nilai yang hakiki pada amal.

Maka, dengan keikhlasan seseorang dapat mencapai tingkat orang-orang

yang syahid meskipun dia tidak mati dalam keadaan syahid. Rasulullah saw

bersabda,

,,, ' ,, 
t' 

t,', o ,, , a

^i(f * ->i ,:i1,rr-ri.Jt J;u. ",1' "i! ,;t--, ;!r+:Jr n' J'u J,;' 
i'rrrro rlorg ,nrinolron t 

"po,t, 
irro, nro, anrrtiim rlnlam keatlrnn sryaltirl,

makn Allah menyatnpaiknnnya ke tingkat ornng-ornng yong mati synlid, nrcskipurr

dia mati di atss ranjnngnyn."z

Rasulullah saw. bersabda,

,. J , , , ,^. . aJr, (-,\rU fK; rrK )) Ut,j "r-,U" \i ,'-; €. U r,r;i a;,rJt j1
','.ii,,,... 

-, .', ^t .;'"':,"'
)at i4-i-:1J! e-^r :Ju fi-J! e^r nr

"Sesunggulmtla di Madinnh ndn knum-koum t/ang tidaklah kalian rnenampuh

suatu pterjalnnan tidak pula malnlui sustu lernbah melninkarr nrcrakn bersamn

knlim." Prua salufuat herktlta, mereka tinggal di Mndinalt? Rssulullalt saut. Iantos

hersshdq, me reka be rnds di Mndhmh karenn tcrtalwr olelt Imlnngan (tzur)."1

Jika keikhlasan bukan sebagai faktor pendorong jihad, tapi pendorongnya

adalah sesuatu yang lain yang berkaitan dengan dunia dan keuntungan

materinya, maka mujahid tidak hanya terluputkan dari pahala saja, tapi dengan

demikian dia telah menghadapkan dirinya sendiri pada azab di hari Kiamat.

Dari Abu Hurairah ra. bahwa dia n-rengatakan, aku mendengar Rasulullah

saw. bersabda, "Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari Kiamat
ndalah orqng yang menghendaki moti syahid. Setelah orang itu didatangkan,

Allah memberitahukan kepadanya tentang nikmat-nikmatnya, dan dia pun

mengetahuinya. Allah bertanya; apa yang kamu lakukan pada nikmat-nikmat

Lihat takhrij hadits sebelumnya dalam bahasan tentang rukun-rukun wadhu.
HRMuslim kitab'al-ImArah,"bab "Istihbdb Thalab asy Syahddahfi Snbilillahta:hli," lt57)
jilid III, hal. r5r7. Abu Daud kitab
HR Bukhari kitab "ol-lihdd,"bab "Man flabasahu al:Udzr'an al-Ghazv,," jilid IV hal. 3 r, dan
kitab'hl-Maghhziy,"bab "Hnddatsanh Yafuth bin Bakir.. ," jllidY I, hal. 9, ro. Muslim dengan
redaksi, "Mereka tertahan oleh penyakit,"kitab'hl-ImArah,"bab "Tsawhb Man Habasahihn
al-Ghazw Maradh au'Udzr Akhar," lrgrrl iilid III, hal. r9r8. Abu Daudkitab'al-lihdd,"bab
"fi ar-Rukhshahfi al-Qu'rtd min al-'tJdzn" lz5o8l jilid Ill, hal. 25. Ahmad dalam al-Musnad
dengan redaksi, "Mereka tertahan oleh penyakit," jilid IlI, hal. roj, r6o, r8z, zra, filid Ill,
hal. 3oo, 34r. Ibnu Majahkitab'hl-lihhd,"bab "Man flabasahu al-'Udzr'an al-lihhd," lz764,
2765, jilid II, hal. 923.
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itu? Aku berperang demi Engkau hingga aku mati syahid, jawabnya. Allah

swt. berJirman; kamu bohong, tetapi kamu berperang agar dikatakan; seorang

pemberani, dan itu sudah dikotakan. Kemudian diperintahkan dqn dio diseret

dengan posisi wajah di bawah hingga dilemparkan ke dqlem neraka. Orang yang

mempelajari ilmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Qurhn. Setelah orang

itu didatangkan, Alloh memb erit ahukan kep adany a tentang nikmat -nikmatny a,

dan dia pun mengetahuinya. Allah bertanya; lantas apa yang komu lokukan

pada nikmat-nikmat itu? Aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya, serta

aku membaca Al-Quran demi Engkau, jawabnya. Allah swt. berfrman; kamu

bohong, tetapikamu mempelajari ilmu agar dikatakan; seorangulama, dankamu

membaco AI-Qurhn agar dikatakan; die seorang qari', dan itu sudah dikatakan.

Kemudian diperintahkan dan dia diseret dengan posisi wajah di bawah hingga

dilemparkan ke dalam nerake. Dan orang yang diberi kelapangan oleh Alleh,

dan Allah melimpahkan berbogai macam harta kepadanya. Setelah orang itu

didatangkan, Allah memberitehukan kepadanla tentang nikmat-nikmatnya,

dan dia pun mengetahuinya. Allah bertanya; lantas apa yang kamu lakukan

pada nikmat-nikmat itu? Dia menjawab; eku tidak meninggalkan satu jalan

pun yang Engkau sukai untuk didanai dengan infak melainkan aku memberi

inJak padanya demi Engkau. Alloh swt. berJirman; kamu bohong, tetapi kamu

melakukan agar dikatakon; dia seorang dermawan, dan itu sudah dikatakon.

Kemudian diperintahkan dan dia diseret dengan posisi wajah di bowoh, kemudian

dilemparkan ke dalam neraka."'HR Muslim.

Upah Bagi Orang Bayaran

Bagaimanapun keikhlasan seorang rnujahid, jika dia mengambil bagian

dari harta rampasan perang, maka hal ini dapat mengurangi pahalanya. Dari

Abdullah bin Amru bahwa dia mengatakan, Rasulullah saw. bersabda,

r-1 .3o.,-i -?.r;';r;, i r;u< !1 .*r-;, lji,'i,; u-'si u)G ..u
t/

;ij;i ! 11 ,-,u,;3 ,t"X t; "ri *-)G r"
"Titlc*Ialt nda sunttt pasukntr ntn, kelo,nLpok pejuang ynng b,rrprronf *rrr',

ntendnpatkan harta rnntpnsan perlng dnrr sclnrnnt, rnelainkon mereks telslt

disegerakan mendtpat dua pertiga dnri polnla-ptthala rnereko. Dan tidnklolt odo

' HR Muslim kitab 'al-ImArah," bab "Man QAtula li ar-Riyd' wa ss-Sumhh, Istahaqqa an-Ndr,"
Ir 5 z] jilid III, hal. r 5 r j. r 5 r4. Nasai kitab'hl-lihnd,"bab "Man Qhtala Ii Yuqila; Fulkn lari',"
[: r rz] jilid VI, hal. 23. Ahmad dalarn al-Musnad jilid II, hal. 3zz.
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sultLt plsuknn at{lu kcltunpok pejtrorrg Vang tnengalanri gurtcnngnn dnrr nurcihalt

(terlturuilt), rnt'lnit*nrt ynlmlo-palnln trrrcka discrtr1turntknn."IHR Muslim.

Nawawi mengatakan, adapun malana hadits yang benar dan tidak ada lagi

makna lainnya adalah bahwa jika para pejuang selamat dan mendapatkan harta

ranlpasan perang, rnaka pahala mereka tidak sebanyak pahala yang diterinra oleh

peiuang 1'ang tidak selamat, atau selamat namLln tidak rr-rendirpat bagian dari harta

rampasan perang, dan bahwasanya harta rampasan perang diberikan sebagai

imbalan sebagian dari pahala perang mereka. fika mereka telah mendapatkan

bagian dari harta ran'rpasan perang, maka dua pertiga dari pahala yang disediakan

atas peperangan mereka telah disegerakan, dan harta rampasan perang termasuk

bagian dari keseluruhan pahala. Ini selaras derrgan hadits-hadits sahih yang

nasyhur dari para sahabat. Seperti sabda beliau, "Di sntaro karni ads yang mati

dan tidak mentokail imbalonflve sedikit pun. I)an di artara kami ada vang teloh

matang buahnya lolu ditt memanennya." Makna yang karni sebutkan inilah yang

benar, dan merupakan nrakna yang jelas dari hadits tersebut, di sarnping itu tidak

ada satu hadits sahih pun vang secara tegas bertentangan dengan ini. Dengan

demikian, makna hadits di atas adalah sebagaimirna yang telah kami paparkan.

Al-Qadhy Iyadh pun memilih makna yang telah karni paparkan ini.

Abu Daud meriwayatkan dari Abu A11.ub bahwa Rasulullah saw. bersabda,'

',,,,,) :'"'.,..,i. .,:.jj,,,{o{r i"z ", ,r,.,),, ,i'
Fr-' rr-'\+:;*- \;:i -\]':^ r-L>p. )j+> ,\i\:- : )@ )rp\e =;,:r*r

" . "i ,: ": ": 'i, .).,. .j-"e i+]t .-J _.,; _tiL,J\ -j-.:-i J *"p :. .J-u"e W .-J' if-
-, l-. ;.bo r\ Jt ,'*: Jur, Yrs- .i ^;ti

"Akarr ndtt kotn-kottl Vat;tg trtl,,'t Ai b'niuah krrurrrn,,gr,rknli0tr, ,tnn nkr',, n,ln

tetttora-tcnt0rn gnhurrgtut Llnng nrcrrglnrrrpiri knlisn urelnlui Lrtusttrr-utusnn di

dnlnrttrrtlrt. Ltrrtfns di srrtnrs koliart ttdn orlne Vtutg tidak rtrcntlukni pe11g11Syan,,

di dolonttrrltt. Kctrtttdinrt tlio rtralepnsktrrr diri dnri knutttrrtln, Inrttas rrtcttglL;Lrtrltiri

suku-suku Llarr trrerrghotlnpkat dirinyn kepntln trrcreks sanrhil barkLttn; sin1rn yr,rn

nt0u lku cukupti urrttk petrgutusorr beginiT ltulnlr ornng ltnrlnrnn litrggtt tctes

,la ral rnt1tt qnrrg ta rnklti r. "

' HR Muslim kit^b "al-lmAroh," bab "Bayhn Qadr Tsawdb Man Ghazh,.fa Ohanirna, wrt Man
lnn Yoghnont," Ir 5a] jilid III, hal. r 5 r 5, dengan redaksi, "wtt tushibu," bukan 'hu tushibu."
Abu Daud der.rgan redaksi-redaksi berbeda kitab 'hl-JihAd," bab Ji as-Sariyyah Takhfuclu,"
Iz+gz] jilid III, hal. r8.

' HR Abu Daud kitab 'hl-lihhd," bab "fi al-lahil fi ttl-Ghazw" Lzszsl jilid III, hal. 3 5, 36.
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Keutamaan Berjaga di Jalan Allah

Ada wilayah-wilayah perbatasan yang memungkinkan untuk dijadikan

sebagai pangkalan-pangkalan rniliter musuh dalam rangka agresi terhadap

negeri Islam. Dengan demikian, penjagaan yang ketat dan kuat terhadap

wilayah-wilayah perbatasan ini merupakan kewajiban, agar tidak menjadi titik
lemah yang dapat dimanfaatkan dan dijadikan sebagai basis kekuatan militer
musuh. Islam sangat menekankan adanya penjagaan terhadap wilayah-wilayah

perbatasan ini dengan menyiapkan pasukan tentara agar mereka menjadi

satu kekuatan kaum Muslimin. Islam memberi sebutan ribath (penjagaan)'

terkait keharusan menjaga wilayah-wilayah perbatasan ini untuk kepentingan

jihad di jalan Allah. Satu kali tugas penjagaan minimal dilakukan satu jam

dan maksimal empat puluh hari.'Tugas penjagaan yang paling utama adalah

di wilayah perbatasan yang kondisinya paling mengkhawatirkan. Para ulama

sepakat bahwa penjagaan di wilayah perbatasan lebih utama dari pada tinggal di

Mekah. Berikut ini sejumlah hadits yang berkaitan dengan keutamaan penjagaan

di wilayah perbatasan:

Muslim meriwayatkan dari Salman bahwa di mengatakan, aku mendengar

Rasulullah saw. bersabda,

.: tl.. -',;K .5-ulr 
'^I;; 

^|e Jv ,>G tIS *VS ,c- ?V -f > 417"y" LU.t

"Perltgaan sntu lnri siang dart trtollrtr lebih baik ttnri p,iA, puasa dan slnlat

nnlam scttt bulnn, lika dia nnti, rrnks arnalntln qang parnalr dikerjnknnrrya

(pahalnnya) mengalir kepttdanya,3 rezekirtya dilhnpaltkan kepadunya,' dan dia

terlteb ss d a r i ptanrb u Ltt Jit t url t. " 5

Beliau bersabda,

Jt
tl . o' ',.' ) " a u . '. !. o , : t

^t;.F- cp r;' ,+* o, tv,r'/.>v.JJr !l ^t;; ;e ;.*' * 5
o t | -.,,-t,

-jJ\ 4;9 .t .tV c r4eL.dl est. ,r -J -) - -. ,J-

' Ribath makntrnya tinggal di wilayah perbatasan yang berhadapan dengau mttsuh.
' Tidak ada riwayat yang menetapkan pembatasan waktu penjagaan. Lihat lrwh' al-Ghaltl

jilid V hal. 23.

a Ini seperti firman Allali swI., " Mereka hidip di iisi Tuhan
r ini keutamaan khusus yang berkaitan dengan penjagaan wilayah
{ Ini seperti firman Allah swt., "Mereka hidup di sisi Tulran mereka ,

L perbatasan.
dengan mentn mendapat rezeki."

(Ali'imrin [:]: r6q)
' HR Muslim k\tab 'hl-ImArtth," bab "Fadhl ar-Ribdth fi Sabililldh azza wa ialla," lfiz) jrlidHR Muslim k\tab'hl-ImArtth,"bab "Fadhl ar-Ribdthfi Sabililldh azza wa jalla," I163] jilid

III, hal. r5zo. Nasai kitab 'hl-lihhd," bab "Fadhl ar-Ribdth," [3168] jilid VI, hal. 39. IbnuIII, hal. r5zo. Nasai kitab'al-JihAd," bab "badhL ar-RibAth,'131681 Jllrcl VI, hal. 39. lbnu
Majah dengan maknanya kitab "al-Jihdd,"bab "Fadhl ar-Ribdthfi Sabililldh," [zt6ll jr]l'dII,JVtaJan oengan maKnanya KfiaD aI-lInal, oao rqat
hal. gzq. Ahmad dalam al-Musnad jllidY, hal. 44o.
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"Setinp orang Va,rg nmti diakhit"il bcrdnsnrknn amalnya kecuali ynng mnti

dalam tugns penjagnan di jalan Allal, sesuttggulntya ntnnlnyn dikembnngknn)

sampai hari Kinmat datt dio selannt dari fitnah kubur."3

Keutamaan Memanah dengan Niat Jihad

Islam sangat menekankan pernbelajaran memanah dan perlombaannya

dengan niat jihad di jalan Allah. Islam pun sangat menganjurkan pelatihan

memanah dan olahraga, dengan menekuni keahlian memanah dan lomba

memanah.

1. Dari Uqbah bin Amir bahwa dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah

saw. bersabda di atas mimbar, "Dan siapkanlah untuk menghaclapi mereka

kekuatan apa saja yang kamu sanggupL" (Al-AnfAl [8]: 6o) "Ketahuilah,

sesungguhnya kekuatan itu panahan, ketahuilcth, sesungguhnya kekuatan itu

panahan, ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu panahart'! HR Muslim.

2. Dari Uqbah bin Amir bahwa dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah

saw. bersabda, 'Akan ada negeri-negeri yang takluk di bawah kekuasaan

kalian, maka jangart sanrpai ada di ontara kalian yang ntenjadi lemah dalam

memsinkan panah-panahnyd"'Sesungguhnya Allah memasukkan tiga

golongan orang lantaran satu anak panah; orang yang membuatnya,s orang

yang mengambilkannya, dan orang yang memanahkannya di jalan Allah."'

t

Diakhiri berdasarkan amalnya; amalnya terputus darinya dan pahalanya tidak sampai
kepadanya.
Dikembangkan; bertarnbah dan berkembang.
HRAbU Daud kitab'al-lihAd,"bab "fi Fadhl ar-Ribdth," lz5ool jilid III, hal. zo. Tirmidzikitab
"FadhAilol Ihnd,"bab"Mt)lahJiFodhl LlanMataMurltbith(rn,"i r62rljilidlV.hal.r65.Darirni
dengan redaksi serupa kitab 'hl-lihdd," bab "Farlhl Man Mdta Murhbithan," Iz+zo] jilid II,
hal. r j r. Ahmad dengan redaksi serupt iilid IV, hal. r so, r 57. Nasai juga dengan maknanva
kJt^b 'hl-lihid." bab "Farl/r/ ur-Ribitlt" [:s69]. Menurut Albani hadits sahih dalam Shallilt
an-NasdiyjllidII,hal.666, Irwh'al-Ghalil Irzoo] dan Shaltillal-lhmi'16zSgl.
HR Muslim kitab 'hl-harah," bab "Fadhl ar-Ramy wa al-fltrtsts alaihi, tla Dzanm Man
Alimahu tsumma Nasiyahu." Ire7] jitid III. hal. r1zz. Sabda Rasulullah sarv. terkait tafsir
firman Allah srvt.. "Darr siapkanloh untuk mcnglntlapi nereka kckuatan upa sajd yung
kamusatrygup,."(AI-AnfAl l8i:6o) "Ketahuilah,siunggithnyakekuatanitupainhnn'."Viliti
merrgucapkannya tiga kali. Ini merupakan penegasan terkait tafsirnya. dan lekaligus sebagai
sanggahan terhadap berbagai pendapat. selain pendapat ini, yang disarnpaikan oleh sejunrlah
ahli tafsir. Hadits ini dan juga seluruh hadits yang lain terdapat menjelaskan keutamaan
memanah dan lomba memanah, perhatian terhadapnya dengan niat jihad di jalan Allah swt.,
serta seluruh jenis penggunaan senjata, seperti upaya untuk membangkitkan keberanian
dan lornba berkuda, dan lainnya. Ini semua dimaksudkan sebagai latihanuntuk menghadapi
perang, pengasahan keahlian, ketangkasan, dan olahraga dengan hal-hal tersebut.
Dengan pertimb.rngtn dia membuatnya untuk kebaikan.
HR Muslim kilrb 'hl-l,narilh" bab "Fadlil ar Rarny wa al-Hatsts hlaihi, wa Dzamm Man
'Alintahu tsummd Nasiyahu," I r o8] jilid II I, hal. r 5 23. Tirmidzi kitab "Tafsir al-Qurhn,"bab
"wa min Sirah al-AnJhl," lrotl: I jilid V, hal. 270.
Memainkan panah-panahnya, maksudnya, memainkan dan melatih diri dalam memanah
dengan niatjihad.
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4.

J.

Islam mengecarn keras tindakan melupakan keahlian memanah setelah

mempelajarinya, dan bahwasanya itu hukunrnya sangat nrakruh bagi orang

yang meninggalkannl.a tanpir halangan.

Rasulullah saw. ['rersabda,

- ' '1 "1 ,o ..1: t'-,' 
":

Jrr -ir oi ';^ _*."1, r i u € i, "_* t
" Sinpa yurg rttorgctnhui kcnlilinrt trte ttrnttdt kt,ttrudian ntcnirtggttlkut nVo, tnnko

din tidnk te nrrnsuk golutgrtn kntni - rrfnu - dis telttltrtrelnkukun Ttarrentnngan."l
HR Muslim.

Rasulullah saw. bersabda,

;;u
"Se tinp scstrtttu tllut! dip(nnnit*nrt -sc-sr1),?ng bntil (tidnk bcrnrti), kecurili din

trtalL:sskknn pilt0lt Llcngatt trrangtuntknrrlrusurntlq, dia trrcngnlnrikudonr,ln, dnn

percttrrtltttttrrrtyn dcttgar istritttln, sesurrggulunln itu tertrrnsuk kchansrnr.":

Qurthr.rbi tnengatakan, ini artinya - Allah lebih rnengetahui - bahu,a

segala sesuatu )/ang lnembllat seseorang laiai clan ticiak menrberi mantaat

kepadanya baik dalirnr waktu dekat maupun di kemuclian hari, nirka sesuatu

itu batil, dan berpaling darinya lebih diutamakan. Adapun tiga perkara di

atas, meskipun dilakukan oleh seseorang dengan rnain-main dan untuk
menghibur diri, narnun itr.r rnerupakan kebenarirn lantaran berkaritan

dengan perkara yang berguna. Nlemirnah dengan rnengguuakau busur

dan rnelatih kuda, ini serrua sangat mendukung saat terjadi peperangan.

Sementara bercr.rmbu dengan istri dapat menyebabkan terlahirnya seorang

anak yang mengesakan Allali dan beribadah kepada-Nya. Maka dari itu,

tiga perkara ini tennasuk kebenaran. Rasulullah saw. bersabda,

wt, t.{,s,ri jp \;.)\,J*t;:\vu
"lYnlni Bsrti Istnil, trrcrrrartalilnlt, sesurtggulurytt bapttk klliart ndolqlr seorang

Tttrrtnttdr."'

' HR Muslim kitab 'ir/-lnrrilrlr," bab "Fatlhl sr-RanrS, wa al-Hatsts hlaihi, wa L):antnt llan
'Alimahu tsummo Nosiyahu," Ir6q] jilid III, hal. tj22, t523.

' HR Abu Daud kitab 'al lihdd,"Ltab "Ji nr-Ratty," Lzsrl) jilid III, hal. r3. Tirmidzi kitab
"Fadhdil at-lihid," baL' "Ji Fadhl ar-Ramy Ji SobilillAh," Irkrz] jilid IV hal. r74. Tirmidzi
rnengatakan, hadits /rasarr sahih. Ibnu Majah kitab 'hl'JihAd," bab 'iir Rnnry fi Sabilillkh,"
Iz8r r] iilid ll. hal. I lal. e4o.

, HR Buitlrarikitab "dt-Jihad," bab 'ix-Tabritih itti ar-Ram1,," jilid IV hal. 45, dan kitab 'hl-
Mandqib,"bab "Nisbah al-Yannn ild kmd'i|..." tllid IV hal. zr9, dan kitab'al-Anbiya',"bal,
"Qaulullih tnhli, "wadzkLu'Ji al-Kithb Ismi'il, inttahu Khna Shhdiq al-\\rad," (Maryam Ir9]:
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N.{enrpelnjxli keahliirn lnenunggang kuda dan penggunaar.r seujata adalah

farclhu kitayah dan bisir mer-rjatli fardhu ain.

Perang di Laut Lebih Utama dari pada Perang di Darat

Lantirran perang c'li latrt lcbih besnr bahal'anya, maka pahalanva pun lebih

besar.

l. Abu Daucl merir,r'rr.atkan clari Umnru llirrram bahwa Rasulullah saw.

bersabcla,

. r ,: ',_ir+ ;i dr -af\: +*. ;i "J;:!' o,".--,-,<Jr .-fr j -i;LJt

"Ornrtg rynrrg rrrttti ltttttttrtti, ttrr,,,,tnlr di lttrtt rrtc,r,l,rp,rtkrt,r lttlrnln rntu urn,,g

sryttlrid, Lltrr ttrnrtg tlttrtg torggclnrn nrcrrtlnltotkntr Talnln dun ornng st1alid."1

2. Ibnu Maiah nrerirva,virtkar.r clari Abu Umamah bahr'va dia n-rengatakan, aku

ru.r cnclenga r l{a sulu I I irh sau'. bersabcla,

V: ,1, j -) : L-;;iK,-.J' j JLJr:.Ji +-,*; J" ,-."t' ,*;
.:

--Jl .1,L. K_. J- : 
'.e 

^1' .jlj ..1' o-eU, ,l U-Ul '-iLL< _;*,J' _o

|' *:-,*''.*r?-, -i.>\...,i _i _s;+ dF r..l' *:+ \1 -irr:t _:";,
.'i, ,: .'|j

_tJ': .,-,-;J, ..-"1 -q+rJ j jtJ, \l QJf -r.;-Ur

"Srynlid dilsut saytcrti Llut srlohitl di dnrst, Lltrr ttratrg trrt'rti lsrrtorsrr rrtutrtLtlt

tli lntLt scltt't'ti et'Lltrg Vturg, nrLtti di tlortt tlurgnrt korrdisi uterturttpnltktttr dnrilt,

dntt yttrtg tli trttnrn rlttn pattytbnl' lsqnlriLl) ifu st'parti ornngrlittg,,/ci ltrrnlrsi
dturin dnlttu kL'tin!tut I't'pndn Allnlr. Sasttrrggulrtttltt Allalt ttzztt it,n jnlln

rrtt'rrugosknt trrnlniktt rrrlrtt turtttk trrutcobttt nnonlt kcctrnli ortrrg t1t'urg synltitl

di Inttt, .sr'srirr.q,,lri/lnln Allnlr st'ttdiri L/tltrg tncttcttltttt nritttth rtrcrekn. Allnlt

tttctttlntputti st'lttrult r/o.sn orrlrg rlttrrg stlnhid tli dsrnt ke cusli lrutnng, nlntLtt

Alltth nre rtqttrttputtir/rtsrr-riosrr r)'1r18 VrrrS stlnlrid Lli ltuf tarrttnsuk hutrtrrg.")

a5) jilid IV hal. r7e. Ibnu Majah kitab 'hl-/ihnd,"brb'Itr-Ratny.li Sabililldh," Iz8rs]jilid
II, hal.9,1r.l)alam nz Zowiitl; isnadnya sahih. Ahmad dalanr al-Musnad jllid I, hal. 364,
jilid lV, hal. 5o.
HR Abu Daud kitab "al lihhd," bab "Farllrl al-Gha;w fi al-Bahr," I:+srl jilid III, lral. 8, s.
Menurut Albani hadits fta-sar dalam Irwi' al Ghalil jilid V hal. r6.
HR Ibnu Majah kitab "al-Iihit|," bJ,b "Fadhl Ghazu, al-Brrhr," [2778] jilid II, hal. 9:8.
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Ad Sifat-sifat Komanaan bzs
Fakhrurrazi memaparkan sejumlah sifat yang harus terpenuhi pada diri

seorang komandan pasukan, dia berkata, "Seorang penguasa Turki mengatakan,

komandan pasukan hendaknya memiliki sepuluh sifat dari perilaku hewan;

keberanian singa, serangan babi, kecerdikan musang, kesabaran anjing ter-

hadap luka, serbuan serigala, kewaspadaan burung bangau, empati ayam jago,

kepedulian ayam jago terhadap anak-anak ayam, kehati-hatian burung gagak,

dan kegemukan tangru, yaitu hewan kendaraan di Khurasan yang tetap gemuk

dalam melakukan perjalanan dan usaha kerasl'

Jihad Bersama Orang yang Taat Syariat
dan Orang yang Kurang Patuh Syariat

Dalam jihad tidak disyaratkan bahwa penguasa harus adil, atau komandan

harus orang yang taat, tapi jihad merupakan kewajiban dalam setiap keadaan.

Bisa jadi orang yang kurang taat terhadap syariat lebih gigih perjuangannya di

medan jihad dari pada yang lainnya.

Kewajiban Komandan Pasukan

Komandan berkewajiban terhadap pasukan tentara sebagai berikut:

1. Bermusyawarah dengan mereka dan menerapkan pendapat mereka yang

disepakati serta tidak arogan dalam mengatur mereka. Hal ini berdasarkan

pada firman Allah swt.,

,or :. . 7-ii e iAl:ti,
"Dan bermusl,aw'cn'ahlah dengan mereko dalam trusan ilu." (Lli 'Imrin 13l: 159)

Dari Abu Hurairah ra. bahwa dia mengatakan, aku belum pernah sama

sekali melihat seorang yang paling sering bermusyawarah dengan sahabat-

sahabatnya selain dari Rasulullah saw..' HR Ahmad dan Syaf i.

z. Bersikap santun dan lemah lembut terhadap mereka. Salyidah Aisyah ra'

mengatakan, aku mendengar Rasulullah saw. berdoa,

" :.:,... 'i o: o ,t " ,.i,,.i 3u;6 ,A gp l:.- o-' ./\ _..1::* -+iJl

' HR Tirmidzi dengan redaksi,
Irzr+] jilid IV hal. zr3, zr4.
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J'

"Ya Allnlr, sinTrn ryortg tlibcri sutttu keuteruensngan nrengatur urLtstln umatku

lanttrs Ltit furlnku sottttnr kapnda rrtereka, rrrnkn sontunlnh keTtadanya."l

HR Muslim.

Muslim merirt'avatkan clari Ma'qil bin Yasar bahu,a Rasulullah saw.

bersabcla, "

-; . J o 'e - r. t , - . t . t

d4i ,o! l i: .# j--r : e .jJ r*-J-, \ i,;J*:t,'ri 4;i r v
"fiarrlrtntt ,r,1n ,rrrrn,rg patrrirrtTtitr ,,r,,, urr,rfntr,, ,',rrrm torrurr,r'nlurtirrlrrr,

tltlttttttt kettrtrditrr dfu tid& lrcr sunggrr/l-srrrggrr/r dalnnt rrtelaynni ntereks dnt
tiLlsk nrcntltirtrhirrg rtrcraks, trrt,lttittkan dio tidsk utasuk surea.":

Abu Daud meriwayatkan dari Jabir ra. bahwa dia mengatakan, Rasulullah

saw. menuju ke rombongan perjalanan bagian belakang lantas menopang
orang yang lernah dan r.nembonceng serta mendoakan mereka.r

Nlenl.uruh pac'la kebaikan dan nrencegah kemungkaran sehingga mereka

ticlak terjeruntus clalam berbagai kemaksiatan.

Melakukan inspeksi terhacliip pasukan padtr waktu-r.taktu tertentu secara berkala,

agar dia tetap mengetahui kondisi prajurit-prajuritnya, dan menghindarkan
prajurit yang tidak layak untukperangbaik dari segipersonil maupun amunisi.

Seperti prajurit yang desersi, yaitu prajurit yang membuat orang-orang tidak
mau ikut berjihad, dan pror.okator yang menyebarkan isu-isu yang meresahkan

dengan mengatakan, mereka tidak rnerniliki amunisi tidak pula kekuatan.

Demikian pula dengan orang yang mernbocorkan berita-berita pasukan dan

pergerzrkan-pergerakannya, atau menyulut berbagai fitnah.

i\fengenali orang-orerng yang bijak.

Mernasang panji dan bendera.

Memilih kanlp-kamp militer yang layak dan menjaga rahasia-rahasianya.

Menyebar lnata-mata untuk mengetahui keadaan musuh.

Di antara arahan Rasulullah saw. bahlva jika hendak melakukan perang,
beliau melakukan tindakan kamuflase.o Beliau juga menyebar mata-mata

4.

5.

6.

7.

8.

HR Muslim kitab 'al-lnfirah," bab "Fadhilah al-Imdm al 'Adil, wa 'L)qibah al-Jdir wa al-
fl.at;ts.hla ar Ri.[,1 bi tr-Rt'it'yult, wct ttn Nthy hu Idkhnl rtl-.\4asyaq,1aft iilailim," Ir9l jilid
III, hal. r45tt.
HRMuslim kitab'hl-Imiroh,"bab"Fsdhikth al-Imtun al- Adil. un'Llqihah nl-ldir ta al-Hatstshli
ar-RiJqbi Ltr R,ii.t'ytth. uu att Nnlry'ttn ldkhal ttl Alasyuq,ph'ulaihiii' lzu I jilid Ill, hd-a6o.
flR Abu Daud kitalr'al-lililJ."bab"Ji Luzirn as-Saqih." l:6rsljilid Iit, hxl. roo, ror.
HR Bukhari kittrb'Ltl-lihhd." bab ",Var Aritla Ghszwah fa t|,arrh bi GhsirihL," al-Far& jilid Vt,
!ul. t: t. Muslim [2769]. Petun;uk beliau terkait penyebaran mata-mata terdapat dalam'riwayat
Bukhari, jilid VI, hal. 3q, Ir{uslirrr lryo:l. al-Muin rid [9.1S], dan Abu Daud Izlor, z6rB].
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untuk menyampaikan berita musuh kepada beliau. Reliau menertibkan

pasukan dan mer.nbuat panji serta bendera. Ibnu Abbas rnengatakan,

bendera Rasulullah saw. berwarna hitam dan panji (tanda yang ukurannya

di bawah bendera) beliau berwarna putih.'

Wasiat-wasiat Rasulullah Saw. Kepada Para Komandan Beliau

Dari Abu Musa ra. bahrva dia mengattrkan, jika Rasulullah saw. hendak

mengutrrs seseorang di antara sahabat-sahabat beliau terkait suatu urusan beliau,

maka beliau bersabda,

t :'# \ s \ : r*.s t rjJ l, r ry
"Beritott kntr,r, gr,,rhiro dorr jnngan meniltuttt (rnereka) nte ngltintlnr,

Ttcrmtrdnlilnh dan j0ttgtln rrretrrparsulit "r HR Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Musa ra. bahwa dia mengatakan, Rasulullah saw mengutusku

dan Muadz ke Yaman. Beliau bersabda,

"Permud,.tlttnlr dttrt jarrgLt,, ,,rr,,,rrrrutit, beritntt kltl,t, gembira dttn jnugnn

menfuuat (ntereka) rrrcrrgltindar, sertn lrcildaktrrlLt kalinn bt:rduo snlin,g ltengertian
dalntr ketttcttlfi dotr jotlgtln bersalisilr."3 HR Bukhari dan Muslim.

HR Abu Daud secara rinskas kitab 'i?/ Iihkd,"bab "Ji ar-Rayah wa al-Alwiyah,l'[2592] jilid
III, hal. 72. Nasai secara ringkas kitab "al-Haj.i,"bab "Dukhnl Mekah bi al-Liwa'," Iro6] jilid
\i hal. zoo, dan bab "oukhhl Mekah hi Ghiir lhritnt," Iro7] jilid { hal. zoo. Ibnu Milah
kitab'ii-lihhd," bab 'hr-Rdyah n,a al Alwiyalu" [28r8] jilid II, hal. 94r. Tirmidzi kitab 'i?/-

Jihdd," bab "NIA lAh.fi ar-Rhy|t," Ir68 r ] dan Tirmidz nengatakan, ini l.radits hasan gharib,
jilid I\l hal. r9z. l\lenurut al Allamah Aibani hadits sahih dalarr Shuhiban Nrzsriry jilid II,
hal. 6o-r, dan Shahiltlbnu Mdjah lz9rTl.
HR Bukhari kitab 'hl-'Ilrr," bab "Mri Kkna an-Nabivy sat+,. Yatnkhawr+'sluhum bi nl-
Mau'izhah. .." jilid I, hal. 27. Muslim kitab "al-Jihdd," bab 'hl-Amr bi at-Taisir wa Tark at-
TanJia" f 6l jilid lll, hal. r 3 5{t. Abu Dau dkttab'hl-Adab," bab "fl Kardhil'tth al-Mird'," [+8: S ]
jilid V, hai. r 7o. Ahmad dalam a/-.Lllsnad jilid IV, hal. 399.
f'erkait suatu urusan beliau, maksudnl'a dalam perkara yang berkaitan dengan pekerjaan
aJrrrinistrasi dur pcngaturirrr. Beliau bersabda, "Bcrilah kobur gnttltirn." \laksu,lnya. berilalr
kabar gembira kepada orang yang sudah dekat keislamannya dan orang yang bertobat tli
antara orang-orang vang berbuat maksiat, bahwa rahmat Allah sangat luas dan pahala Nya
sangat besar bagi orang 1'ang beriman dan rnelakukan arnal kebajikan. Janganlah kalian
membuat mereka rner-rghindar dengan menyebutkan berbagai perkara yang menakutkan
dan ancaman. Pernrudahlal-r kepada rnanusia dan jangan bersik;rp keras terhldap r.nereka.
Sebab, ini semua lebih efektif untuk membuat kecintaan terhadap agama.
HR Bukhari kttab 'hl-lihdd," dengan redaksi, "Permudahldh datt jangatt mentpersulit," bab
"Md Y*rafut min at Tanizu' n,a al-lkhtilkJ'Ji al-Harb, u'rt 'Uqibah lvlan 'Asha Imimahu..
dst" jtlid IV hal. zs. Muslim kitab'hl-JihAd wa as-Siyar,"bab 'ft al-Amr bi at-Taisir rua Tark
at-ianfir," [6] jilid IIl. hal. r 3 58. Ahmad secara ringkas jilid I, hal. z j9, 283, 365, dan dengan
redaksi-redaksi serupa, jilid IV, hal. l9g, 412,417.
Maksudnya, tinggalkanlah perselisihan dan lakukan tugas dengan keserasian, sebab ini lebih
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._a a.[\

Anas ra. berkata, Rasulullah saw bersabda,

"Berongkatlnlr derrgnn rntns Allnh dnn dcngan Allsh, sertn sesuni stlnriat

Rnsulullttlt.lnngnnlalr kalinn nrcntlttrrtult orntrg ynng sudnh tun rantn,l umk kecil,

tidnk Ttula u,otrittt.) [angttnlolr knlisrt barltunt curnng (te rknit hnginrt lmrtn rontposnn

perfing,). Gabungkntlolt lnrts-lnrto rotnpnson parong knlitrrr, dsmniknnlnh,

dsn btrbust haiklalt,' scsurrggulunla Allalt nrcnyrtkni ornng-orlng ynng hcrbunt

kebniknn."r HR Abu Daud.

Wasiat Umar Ra.

Urnar bin Khahthab ra. menulis surat kepada Sdad bin Abi Waqqash ra.

dan para tentara yang menyertainya,

"Ammh bad. Aku memerintahkanrnu dan para tentara yang

menyertaimu agar bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan;

sesungguhnya takwa kepada Allah adalah amunisi yang paling utama

dalam menghadapi musuh, dan strategi yang paling kuat dalam

peperangan. Aku memerintahkanmu dan orang-orangyang menyertaimu

agar kalian semua lebih menjaga diri dari berbagai kemaksiatan clibanding

musuh kalian; sesungguhnya dosa-dosa pasukan lebih mengkhawatirkan

mereka sendiri dari pada rnusuh rnereka. Sesungguhnya kaurn Muslimin

mendapatkan pertolongan lantaran kernaksiatan musuh mereka terhadap

Allah. Seandainya bukan lantaran itu, maka kita tidak memiliki kekuatan

dalam menghadapi mereka, karena jumlah kita tidak seperti jumlah

efektif untuk mendapatkan kemenirngan dan keberhasilan. Bagian awal hadits disampaikan
dengan mempertimbangkan jamaah, sedangkan bagian akhirnya disampaikan dengan
pertimbangan untuk mereka berdua.

' Kecuali jika dia ikut berperang dar.r rnerniliki pendapat yang diperhitungkan. Rasulullah
saw. nremerintahkan agar Zaid bin Shirnrrnah dibunuh, padahal umurnya mendekati seratus
dua puluh tahun. Srat itu Zaid bin Shammah berada di antara pasukan Hawazin sebagai
orang yang memberi nrasukan pemikiran.

' Kecuali wanita yang terlibat dalam perang atau sebagai pengatur mereka, atau dia sebagai
penyumbang pemikiran di antara mereka.

3 Dengan sanad baik; kita memohon keadaan yang baik baik saat sekarang maupun di
kemudian l'rari. Amin.

1 HR Abu Daud kitab 'hl,lihdd," bab "Ji Duh' al-Musyrikin," [z6r+] jilid III, hal. 80.
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mereka, dan amunisi kita tidak seperti amunisi rnereka. fika kita memiliki
kesamaan dalam kemaksiatan, maka mereka merniliki kekuatan lebih

dibanding kita. Jika kita tidak diberi pertolongan dalam menghadapi

mereka lantaran keutamaan kita, maka kita tidak mengalahkan mereka

dengan kekuatan kita.

Ketahuilah, bahwa dalam perjalanan kalian diawasi oleh para penjaga

dari Allah yang mengetahui apa yang kalian perbuat, maka rnalulah kepada

mereka, dan janganlah kalian melakukan perbuatan-perbuatan maksiat

kepada Allah sementara kalian berada di iaian Allah. Dan jangan mengatakan,

musuh kita lebih buruk dari kita, maka kita tidak akan dapat ditundukkan.

Bisa saja ada kaum yang ditundukkan oleh kaum yang lebih buruk dari
mereka, sebagaimana Bani Israel ditundukkan saat rnereka mengetahui

murka-murka Allah terhadap kaum kahr Majusi, lantas rnereka merajalela di
kampung-kampung, dan itu adalah ketetapan yangpasti terlaksana. Mohonlah

pertolongan kepada Allah dalam menyikapi diri kalian sendiri, sebagaimana

kalian memohon pertolongan kepada-Nya dalarn menghadapi musuh kalian.

Aku pun memohon itu kepada Allah bagi kan-ri dan kalianl'

"Bersikap santunlah terhadap kaum Muslimin dalam perjalanan

mereka dan jangan rnembebani mereka dengan perjalar.ran yang membuat

mereka kelelahan. )angan mempersingkat keberadaan mereka di ternpat

yang bersahabat dengan mereka hingga mereka sampai di tempat musuh.

Perjalanan tidak boleh mengurangi kekuatan mereka, karena rnereka

berjalan menuju musuh yang mukirn, menjaga jiwa dan berbagai

perlengkapan perang. Mukimlah bersama orang-orang yang menyertaimu

satu hari siang dan malam pada setiap pekan agar mereka mendapatkan

kenyamanan untukmenyegarkan jiwa mereka dan rnelepaskan kepenatan

lantaran membawa senjata serta barang mereka. Hindarkanlah pangkalan

mereka dari perkampungan orang-orang yang terikat dalan-r perjanjian
damai dan perlindungan. fangan sampai di antara sahabat-sahabatmu

ada yang memasukinya kecuali orang yang kamu percayai agamanya,

dan jangan sekali-kali mengusik seorang pun dari penduduknya, sebab,

mereka memiliki kehormatan dan perlindungan yang menjadi ujian
bagi kalian untuk menepatinya, sebagaimana kalian diuji untuk bersabar

terhadapnya. Begitu mereka bersabar terhadap kalian, maka berikanlah
kebaikan kepada mereka, dan dalarn menghadapi kaum yang kalian
perangi jangan sampai meminta bantuan dengan kezaliman kaum yang

terikat dalam perjanjian damai.
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Jika kamu telah berada di wilayah musuh, maka sebarkanlah mata-

mata antara kamu dan rnereka. )angan sampai perkara mereka tidak

kamu ketahui, dan hendaknya kamu memiliki orang Arab atau penduduk

setempat yang membuatmu tenang dengan saran dan kejujurannya.

Sesungguhnya berita dari pendusta tidak berguna bagimu, meskipun

dia jujur kepadamu pada sebagian beritanya. Orang yang licik adalah

orang yang memata-mataimu dan bukan mata-mata bagirnu. Pada saat

kamu mendekati wilayah rnusuh, hendaknya kamu memperbanyak

tentara-tentara pengirrtai dan trrenyebar pasukan antara karnu dan

rnereka, sehingga pasukan-pasukan itu dapat memblokade amunisi

dan perlengkapan musuh, serta agar tentara-tentara pengintai dapat

memantau gerak-gerik mereka. Seleksilah tentara-tentara pengintai

dari kalangan yang memiliki kecermatan berpikir dan keteguhan di

antara sahabat-sahabatmu, dan pilihlah di antara mereka yang memiliki

kecepatan lebih dalam memacu kuda. Sebab, jika mereka bertemu musuh,

maka orang pertama yang menemui mereka merupakan kekuatan dari

strategimu. Jadikanlah perkara pasukan benar-benar lnerupakan perkara

kaum yarrg layak untuk berjihad dan mampu bersabar dengan penuh

keteguhan, dan jangan mengkhususkann,rra pada seseorang dengan

pertimbangan hawa nafsu yang akibatnya strategi dan urusanmu lebih

banyak terabaikan lantaran keberpihakanmu kepada orang-orang

dekatmu. fangan sekali-kali mengutus tentara pengintai tidak pula

pasukan dalam kondisi vang membuatmu khawatir bahwa utusan itu

akan dikuasai musuh atau dipecundangi. Iika kamu telah melihat musuh,

rnaka suruhlah orang-orang yang jauh darimu merapat kepadamu, para

tentara pengintaimu dan pasukan-pasukanmu. Himpunlah strategi dan

kekuatanmu dengan fokus kendali hanya ada padamu. Kemudian jangan

tergesa-gesa dalam melakukan penyerbuan selama kamu tidak berada

dalam kondisi terpaksa untuk melakukan pertempuran, hingga kamu

melihat peta kekuatan musuh dan tentara-tentara mereka. Kenalilah

wilayah setempat seluruhnya seperti kamu mengenali penduduknya

sehingga kamu dapat melakukan tindakan terhadap musuhmu seperti

tindakan mereka terhadapmu.

Kemudian siagakan tentara-tentaramu dan siapkanlah tenagamu

dalarn rnengantisipasi serangatr di malam hari. )angan sampai kamu

melewati seorang tawanan yang terikat perjanjian (yang berarti dia

mengkhianati perjanjian lantaran terlibat perang) melainkan kamu tebas

lehernya agar musuh Allah dan musuhmu Inerasa gentar dengannya.
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Semoga Allah memberikan perlindr.rngan dalanr urLrsanlllu dan clrang-

orang yang menyertirilnu, Allah Maha Kuasa uutttk lremberikan

pertolongan kepada kalian clalaln rtrenghaclapi musuh kalian, clan hanya

kepada Allah kita t-ttetntthou pertolongan."

Kewajiban Tentara tt,

Kervajiban tentarir terl-raclap kouriiri,-lrir iiicreka aclalah pirtr.rh selar-na br.rkan

dalam penentangan terhirdap s1'ariat. Ilukhirri clirn Muslitu r.nerir'r'ayatkatl clari

Abu Hurairah bahu'a l{asr-rlulIirh sallr bersabclir,

":.,i ro ' '-, 1...
-\i9 r.-.), -.:-' --,j ..I' ."-a,; -W .jl-rt j-: .*' ' t i -r-"g ..,-lU"i -,

j.;; -r; .;,'i -*.:;i,i*\
" Sinltn yntrg trrartnntikr, ttrdtn dis tclolr tatt kcpttLln Allnlt. Sitptt tlLtrrg trrcrtetrtt'rtrg-

ku, rrrska LliLt tt'ltth rrrurcntnrtg AIltlt. SiLt1ttt rltttrg rttctrt'rtrti 1tt'trritrt1titt, tttnkn Llin tt4nlr

mensntikrr. Dnr siLtttn yLtrtq tttttrurtnttg p(utintpitr, rtrnkn Llis tclnh ttrt'rrt'ttttrrrgl;tt."l

Adapun ketaatan dalalt.r penentangan irclalah clilarang, kirretta tidak acla ke

taatan kepada makhluk dalarn penentar-rgan kepada Khalicl. Itrtam lJukhirri dan

Muslim merirvayatkan dari Ali ra. bal-rrva clia nrengirtakan, Rasuh.tllah satv. rnengirim

pasukan dan mengangkat seorirng dari kaum Anshar sebagai kotnandau uereka.

Beliau memerintahkan mereka agar rnendengar dirn taat kepada korlandan.

Namun kemudian mereka rnenentang komandan dalant suatu hal. Kornandan

berkata; henclaknya kalian rrenguurpulkan kayu bakar untukku. Setelah rnereka

mengumpulkan kayu bakar, kornandiur berkata; nyslnfut 
"pi. 

Mereka pun rnenyirlakiu-r

api. Lantas komandan berkata; bukankah Rastrlullah sarv. uretnerintahkirn kalian

agar mendengar dan taat? Benar, jalvab mereka. Komandan berkata; nlasuklah ke

dalam kobaran api. Mereka pun saling berpandangan satu sama laitr dan lantas

berkata; sesungguhnl,a kuni justru nrenghinclari api (neraka) dan rnenuju Rasulullah.

Demikianlah mereka hinggir kemarahan kor-uandan reda clan api pun padarn. Begitu

kembali, mereka merryampaikan kejadian itukepada Rasulullah saw.. Beliaubersabda,

HR B,tkh".i L-tt"b 'bl-lihid," l'tab " \'utlatalu Man warkh al'lmhtr wtt Yutqh &ift1," jilid I\', hal,

6o, dan kitab'hI-AhknL:ir," lrab "Qaulrillatt, "wtt Athi\i ttr-Rasil v,a ulil Anri minkym,".illid
iX, t.tut. 77. Muslim kit rb'al-Intkrah,"bab "Wuiib Thitah al-LtttutrA' ji G\q! Ma.l:n'ryh'y"':
Iahrimuhal'ial-Ma'sltit',.th,"lr:l iiliri III.hal.r-1o6.Nasai kitrrt''ir/ Bni''tlt," lrab'irt-iirrgftiD
iilt,;al, al'lmim." l4iy:l iilid \'ll. lrrl. r54. lbuu Majah kitab'itl lih,ttl." brb "//r,iblr,r/
'lm,tm," 

I z8 s q I lilid I I, hal. 9 s q. A h nrad i ilid I I' ha l. 2; 2' 2 -o. 14 2. 4 I 6' 467 ' 47 I . i t I '
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"Seandainy'a rr rcrt'ko trtt'rrrlstrkirn'o, t ntrktt ntcrcka tidttk akan keluar darinya selama-
lamanycr." 13el iirtr ptrrr bersal-cla,

,-.r-r-;li; i.Ur '-*i .^-,,r ;*-L 
oe upU, \

"Titlr*LtLlLtl\('ltttttltt.t rlrtltirttt l,crttttlitt:lnitt lirl)n:tl{r,qtttt t, Scsigttq,4/1r tlLtltetnLttntt

lwt tttL't tlttl o, t t t l,rlt Lt i I; rt t r .

r^d Kewajiban Dakwah sebelum Perang Ws
Kar.ur Muslinrirr rviriil. nrt:nvanrpaikan dakrvah sebelum perang. Muslim

t'nerlvatlrpaikiul r.i:iri Iltrraidah ra brhrv:r rlia nrengatakan, jika Rasulullah saur
tllettgirtrUlirrt sc()!.;lltg, kr,ntlrrr.lan tcl)titfil atar.r pssukan, beli:rtr menyampaikan
tr,asiat khusrrs kcpa1lxl1l',', aglr hertakrvr liepacla Allah, dan rnenyarnpaikan
I'asiat kepxdz kaunt i\'lrrslitnitt agar rr.relirkul<alt kcbaikirn. Kemudian beliau
bers;, bcier,

. ':

'-"r.ri \ :':;U \.:'.-i \' .' :i, *L,,-.- j.,.-G 
".trl i*. ,s .xt,-!,if,

:>* ]i iL,- *:,),i -rJr -or.iL; -+ -*,1 J !"J:G.*f i;lt ,;;i,"gs l1

_wtr i'-'u-i .rr, ")--.\' _-1 .-"r-r' J "I; --.-, i; _r_rr, _l -L-i u j#''J
,iri --..*i: -..',--+* ,,') _il *,".,: :-,F' -f ,+-; ; I;3, ';;
k*.

q*j 
".": o c-b\ Lo : -;\ Jt:;._r

'tltg -'\ 3 q:\ ,G *2- ts/t9u
\i ;

,;
Jr f+ -l*' -*'..-, 

q*\\ c a*ij + ;.i \, iirr t;j ;| .i"*,
t. \ r,.-t. 1t -r. ,'r.'.,; " 

\:"t::
',) a S- -l 

q-ol" o.!t -"."5 \ tri>i Jl .,,o J fAl n-\-.. JjAl f-1f-
-' - ,/-.- , o I

nrry -\*": \);;:

' HR Muslim kitab 'irl lnli.rah,"_ bab "ll'rlrib -lhdhh ttl L|nord' fi ()hair Ma'shiyah, wa
Tahrimuhh;fi ol XIa'shi1'ah," Iao] iilid lII, hal. r469.

-el F
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't /l
cJJl F\>

"BcrTtcrnrtglnlt Llurgttrt ntuttt All0lr, tli jnlnn Allnlt. Parnrrgilnlr orntrg-orang

Vtitlg inglnr kaltodn Allnlr. furpcrnnglalt dar jntrgarr hcrklinrnt (tlnlom uruslLt

lnrtn r0ntPosnn pcrotrg), jtrtgnrr ntal0trggnr I'cr jnrr jinrr, jntrurr ntclakukan

ltt'nlliksttttrr, dtrt jntrgtttt nrcntbutrult annk kecil.r Iika kntru herlrndopnrr dengan

utrtsLtlunu dnri kntnrr Musyrikirt, nrokl scruloh rrtcrckn kepodn tign perkara,2

nttntl prut di ctntsrs tign pcrkarn itu ryang trre rektt te rirns dsrirrrtL, mnkn terinnlnlt

dnri rrrcrcks dstr tnlmrrlsh tlirimu dnri nrcreka; scrLLlolt trrcrcko kcpadn IslntrL. likn
ntcrcka trtantenulti seru(uuurr, nt0k0 tarint0lnh dnri ttereko dsn tslmrilslr diritrru

dnri trrcrcks. Kctrrttdintr scrul{tlt tte reko n.gor pirrtlnlr dnri negari uterekl ke trcgeri

knutrr Mulnjirirr Llttrr lttritnhukat kc1tnLh rrreraks bslnos jiktt nrcreka nrclokuknn

ittt, unkn nt(rekLt nrctrriliki lwk scltogttitntltrtt t/01t5{ dirrtiliki ktturn Mulnjirin, dnt
utcreka ltt:rkcit,njibnrr seltngnitrrnrrn keit,trjibrur tlLtrrg tlitnnggurtg knutrt Mulnjirin,

lika trrcrekn anggan urrtuk ltirtdnh, 
t trrtkn ltcritsluktut kcTtadn ntcrekn bnlnLtn posisi

uterakn seperti knurrr Muslitrrirt Arsh ytatlnlnrrrnrr, bngi mcrekn dibcrlskuksn ltuktrtrr

Allttlt yarrg barlnku ltttgi ornng-ttrong Llaug be rhrrLttt.t Mcrakn snms scksli tidnk

Ltarlnk rrrertdopntknr hnrtn rontptlstut parltrg don fni' kccunli jikt merekn turut
bcrjuurg bcrsatrrn ksurrt Muslirrtin. liktr nrerckLt ailggatt, trrnkn rnirrtcrlnh jiz't1olr

lrepnda rtreraks.t likt nrcrcko rrrt'rrrcttulti saruotunu, rrrsks tarhtrnlslr drur tttlmrr

dirirtttt dnri tnereks. liko trrerckn cnggltr, rrrakn rrrilrortlnh pertolotrgtm kepada Allnlt

dnrt pternngilsh nrcrcks. lika knnru nlengepung oroilg-orang yntrg barnda di dslnnr

benteng, lantas ttrcreko nrcrtgittgirtkarr agnr ksrrrn( rrrcrtctttTtknn perjanjinn AIInlr

Llnn perjurjintr rrtrbi-N11t ltogi nrarckn, rrmktt jangnt tetaytkm ittr bagi trrercka, tctapi

tetapkailnlt bngi nre rckt pterjatjiarrnru tlnrt Ttarjmlinn sahsbttt-saluthntnru, sebnb,

jikn kalinn rrrctnbotnlkntt perjnrtjion kslimr dnrr pcrjnnjiorr sslmhat-snhcrbst kalinn,

itu leltilr mtrdoh ltngi knlian dnri pnda kslitttt rrrctnbtttrilkrur perjanjinn AIIslt dsrt

perjartjinn rttsul-Nyn. lika kalian tnengeputrg orang-orattg yang berndn di dslnrrt

bentettg, Iattss rrrcrcka trrcngirrgittkmr ksrrru trwrtposisikan nrcrekn bertlasarknn

Demikian pula orang yang sudah tua renta dan wanita, karena mereka tidak boleh diperangi.
Yaitu Islam, hijrah, clan jika tidak maka harus mernbayar jizyah.
Dari negeri mereka dan lebih memilih untuk berjuang.
Termasuk bangsa Arab Badui yar"rg tinggal di wilayah pedalanran. Hukunr Allah yang berlaku
bagi mereka adalah bahwasanya sama sekaii mereka tidak berhak terhadap harta rampasan
perang dan/al'(harta yang didapat tanpa peperangan) kecuali jika mereka turut berjuang.
lika mereka enggan, naksudnya, jika mereka menolak Islam, maka mintalah jizyah kepada
mereka. Barangkali ini sebelun.r ada pengkhususan jizyah bagi Ahli Kitab yang terdapat
dalam surah at-Taubah.
Menginginkan kamu, maksudnya, mereka menuntutmu.
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Iretctrttutn ltrrktntr AIItrh, rrml;tr .inrrrtttt tt:rirttn kehtginan rrrcrekn, tetnpi posisiknrr

fircreke l)erdnsarkflu l;t'tortttnrt lrtrl;trtturrtt; st:sungtuhuvn komu, tidnk tnlru npnkait

knrrtu bertindak tL'yrtl dnlntrt rrrcnglttttalti 17111rg1;0 Llcu{et1 hultttlt AI!tt!t rttcru tidnk."1

HR Muslim, Nasai, Ibnu \Iajah, Nasai dan Abu l);rucl.

Satu pasukan kaun-r N4uslimiu pev'11;15 mengepung sali:h satu istana Fersra dan

saat itu yang rnenjadi konrirndau aclalah Salmirn al-Farisr-(1'ang juga berasal dari
Persia). Kaunr Muslin.rir t-rertanva. kepa,da Sahnan al-Faris,v; wahai Abu Abdillah,

nlengapa kamu ticJak rne nverbu merel<a?' L)ia rnenjar,i abr biarkan aku menyeru

mereka lebih dulu, sebagairnana aku rrertdengar Rasulullah sar'r'. nrenyampaikan

seruan. Salman pun ntendatangi mercka dan berkata kepada rnereka; aku hanyalah

seorang dari kalian, seorang Persia, dan bangsa Arab pattrh kepadaku. |ika kalian

masuk Islam, n.raka bagi kalian seperti yang kami dapatkan, dan ker,vajiban

kailian sebagairnirna kervajiba.n karrri. fika l<-alian enggan dan tetap pada agarna

kalian, rraka kalui nreurbiarrkrur kalia,r delgarr agarna kalian, darr. kalian harus

tretnbiryar jizy'ah liepada kiltli clerrgan patuh dnn tup-cluk. Dengan bahasa Persia

yang tidak dipahanri kaunr Nluslinrirr vang rnenr.ertainya, Salman berkatir; dan

kalian ticlak terpLrji.r lika kalian englliu), ma.ka karni nrelaklrkan tindakan yang

sanra terhadap k'.rlian.' Nlereli.ar berkata; lianri tidak bersedia memberikan jizyah,

tetapi kami memilih berperang rnclilri irn kalian. Kar-rnr Muslimin bertanya kepada

Salman; wahai Abu Abdillah, rrengapa kamu tidak rnenverbu mereka? Perirvayat

menqatakan, Salrnan men)'erll rnereka selama tiga hari agal mererima serLlan

seperti ini.t Kenrudian dia berktrta; serbu melekat. Perirvayat rnengatakan, kami
pun menverbu rnereka darr berhasil nrena.klukkan benteng !tu.6

Abu Yusuf mengatakarr, I{astrlullah sarv. sama sekali belum pernah mernerangi

suatu kaum, sepengetahrrar li.anri, lringga beiiau rrelrycru mereka kepada Allah
dan rasul-Nya. Penulis al-t\l,tkim as Sulth"inivyalr mengatakarr, kaum yang belum

mendapatkan dirkrvah Islam, kita dilarang rnenverang mereka baik saat malam

hari maupun sitrng hari derrga'r perang rnaupun penrbakaran, dan kita dilarang

HR Muslim kitab 'h1-lift{i.l" b"tb "'lh'rnir al'lmim ttl-Untorh' itli al-IliAts, t'a l\rashiyt'atuhu
Iyydhum bi AdhLt ul-(]hazt,tt,tt Gltoirihti," []ljilid lll, hal. r357. Abu Daud lAtab'hl-tihad,"bab
"Ji Duii' al-L1us1'rikin," Ir 6r z, z6 r.r] jilid lll. hrrl. E.t, ti+. Nasai dirlam as-Surutn al-IQtbrd 3olt .

Tirnridzi kitab 'ir-s-54trr;"batr 'l\fti /,iir,/i l\l.i/rnlrttihi stuv.fi alQithll'Ir6r7l jilid I\', hal. r6z,
dan kitab 'ad-Diyit," sccam ringka-s bab "i\f,i Ih.ft an-Naht' art al Mutskh." Ir +cS] jilid I\{ hal.
zz, z3.lbnuMajah kitab 'hl-Jilititl," bab "Washil,yah ul-Imim," l:8581 jrlid f i, trat. ds:. Darimi
kitab 'irs-.Sirr."birb '/i ,rd I)rr'v'Lilt ila 'rl.tsliun qLtbLt ul-Qilil." lzaaTlj!l;tl Il, hal. Lj6.
Maksudnya, rnernerintahkan pasukan unluk menyerang rlereka.
Dia mengatakan kata-kata ir:i kepada rnereka dengan bahasa Persia.
Kami memberitahukannya kepada kalian dan kami memerangi kalian.
Ini artinl'a tuntutan dakn'ah disrrrnpaikan selana tlga hari sebagai kasih terhadap mereka
barangkali mercka kcr:rudiar rnlsuii Islar'.
HRTirmidzi kitab'hs-Si,rr, bab'11lai"'afiad-Da'u'ahqttblaal-QilAL"Irs+8]iilidI\,hal.
rr9. Dia mengatakrrn, haclits i;ssarr. Liiiat Irw6' a!-Ghatil jilid V hal. 82.
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memulai peperangan dengan mereka sebelum menunjukkan dakwah Islam kepada

mereka, dan memberitahukan kepada mereka mukjizat-rnukjizat kenabian serta

hujah yang jelas yang dapat rnembimbing mereka untuk menerimanya.

Sarkhasi, seorang irrarn Madzhab Hanafi, berpendapat bahwa sebaiknya

tidak memerangi mereka dengan segera setelah dakwah disampaikan, tapi
mereka diberi waktu semalam untuk rnernikirkannya, dan menghayati apa yang

dapat memberi kernaslahatan kepada mereka. Para ulama fikih berpendapat

bahwa jika kornandan pasukan memulai peperangan sebelum ada peringatan

dengan hujah dan seruan kepada salah satu dari tiga perkara tersebut, dan dari
pihak musuh ada yang terbunuh baik dalam serangan di siang hari maupun

pada malam hari, maka dia rr-renanggung diyat jiwa mereka.

Dalarrr FutLh al-Buldhn, Baladzri menyatakan bahwa penduduk Samarqand

mengatakan kepada pejabat mereka, Sulaiman bin Abi Surri; Qutaibah bin Muslim
al-Bahily mengkhianati dan menzalimi kami serta mengambil negeri kami,

sedangkan Allah telah menunjukkan keadilan dan kesetaraan hak, maka izinkan

kami mengirim utusan dari karni kepada Amirul Mukminin untuk mengadukan

dakwaan kezaliman terhadap karni. fika kami memiliki hak, rnaka kami harus

mendapatkannya, karena kami rnembutuhkannya. Sulaiman bin Abi Surri pun

mengizinkan mereka. Utusirn mereka segera menemui Umar bin Abdul Aziz ra..

Setelah mengetahui tindak kezaliman terhadap mereka, Umar bin Abdul Aziz
menulis surat kepada Sulaiman yang berbunl'r, "Penduduk Sarnarqand mengadukan

kepadaku suatu tindak kezaliman yang menimpa mereka, dan penindasan dari

Qutaibah terhadap mereka, hingga dia mengusir mereka dari tanah mereka.

]ika suratku telah sampai kepadamu, maka hadirkan hakim bagi mereka untuk
mencermati perkara mereka. Jika diputuskan bahwa dakwaan mereka diterima,

maka kembalikan mereka ke tempat mereka semula sebagaimana saat itu kamu

berada di ternpat kalian sebelum Qutaibah melakukan penyerangan terhadap

mereka. Sulaiman menghadirkan seorang hakim bernama Jami'bin Hadhir al-

Qadhy yang memutuskan untuk rnengembalikan orang-orang Arab Samarqand ke

wilayah mereka semula dan memperlakukan merekasecara sama. Dengan demikian,

ini sebagai perdamaian baru atau kemenangan yang tidak dapat dielakkan.

Penduduk Samarqand mengatakan, tapi kami ridha dengan apa yang telah

terjadi dan kami tidak akan melakukan perang baru. Ini lantaran para cendekiawan

mereka mengatakan, kami telah berbaur dengan kaum itu dan kami tinggal bersama

mereka. Merekamemberi jaminan keamanankepadakami dan kami pun memberi
jaminan keamanan kepada mereka. Jika kami kembali kepada peperangan, kami
tidak tahu siapa yang akan menang. fika kami tidak menang, berarti kami telah
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menghendaki permusuhan dalarn perselisihan. Akhirnya penduduk Samarqand
membiarkan perkara ini sebagaimana adanya (sebelum pengaduan) dan mereka
ridha serta tidak mempersengketakan setelah mereka kagurn terhaclap keadilan Islam
dan kaum Muslimin, dan mereka me'gagungkannya. Itulah ya'g me.jadi sebab
mereka masuk Islam dengan sukarela. Ini merupakan tindakan yang sepengetahuan
kami tidak ada seorang pun yang mencapainya dalam keadilan.

Doa Saat Perang

Di antara adab-adab perang adalah hendaknya para pejuang me.rohon
pertolongan kepada Allah s't. dan meminta kernenangan kepada-Nya,
karena sesungguhnya kemenangan berada cli tangan Allah. Ini n-rerupakan
petunjuk Rasr-rlullah saw. dan petunjuk sahabat-sahabat beliau sertir gelerasi
setelahnya.

1. Dalam riwayat Abu Daud dinyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

t i il-ai, A.:> cs\,)t t*i,,r3r -do jul:r r;rr; I, ig;
"Dut tlttng tidtk Llitolak; tlon snttt nLlzrn tlnn sttnt Ttcrnrtg, kctikt scbnginrr
rr rc rcka t t t e ny e r 0 t t g sebt gi ttrr t1 tt r r g I nin.', t

z. Allah swt. berfirman,

i.. H,i66.&;,U*;y-
"(htgntlnlr) ketikn kntrtr rrrtttrtctlrctrr pcrtolongttn kcptttln Tultnrtrnu, lnltt
diytcrkermnknrt-Nr1n bttgitrru." (Al-Anfal [S]: 9)

3. Tiga irnam hadits meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa pada
suatu hari ketika Rasulullah saw. berhadapa' dengan musuh, beliau
menunggu hi'gga matahari condong, kenudian berdiri di antara orang-
orang dan bersabda,

,r?b $;! i$ air;r ,irt r;;i )a,;^.;# t
*-,rl;r f>U .-*;

'Wslui urnnt ntnilusio, inrtgan berlmrnp pertettruarr dutgnrr rrnrsuh, ,ln t rnotrortnt,
keselnmntnn kepndn Allnh. Nrunun jiko kttlinn herternu tlertgnn nrcrekn, trraka
bersnborlrlt, drm ke tslruilnh, bslnun surga di bnrunh boynng-bayang pedang.,,2

' Lttr"t p"d" t"khrij hadits sebelumya.
' HR Bukhari secara rinqkas kitab'hl-lihatl,'bab 'hl lannuh tahta Bariqah as_suyif,, jilid Iv,hal. u 6. 27, bab "ri raminnau Li(.ta' aL:A(ju;i;;:j,trj iv r''.i. ii ,ai^iatri'xu'rjirtsana Abduttdh

't - -;-bJl ol \J;Je\,
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Kernudian beliau berdoa,

" , .,1.':- . " : .1.' .,', r- ,-ti,,+ir_LiUr--* j-:.j ".. :'.'; : y ..,1>'..,-.-.-.j..:jl.-\'r-r-ld\

"tfn ,qti,ti; rirtilt ,ii('i t,'it./\ri'r ,. ,r.,::;i,, ttit:'r.::littkttii 
'n,u,-,rr, 

nnr, ,rrrf
ttttttlSlialtktttt lr4ji,ti,:r lt!,iit,, (.ti:'' i:r), ku;t,iil;:i ) ttitt't'ktr tititt toiottglitlt kanti

ini t t i i t i i t' t i,ij t n'-i tt1; ; t i : c r c i; Li.'

4. Salah sat-c cioa R.asi:'*iian s.: , . j:t;ii i.)t;air': .rri ir,,li,

J*i ;uj ,,1

"'h Ailn::, Ei;gi';:., Jc:Iol;iij:.t-,.ir:' ,;i'l(r/.;irg'kin ria:tg:iiti-L4ii lir.t,

",1n, dengnrt-MLt,.',::t i!:etiilirtril. titii de t,Stttt-N'l;.t il:it barTtei'rtttg.

nbnu Majah, Ahui Da-.r<i c,ar Tirmidzi.

5. B'.rkhari dan 1.,{uslin iii5l;'i-rri-1.:iiiftan Ltli[r,',,i,i Rlsi.iiiiilah sau'.

Perang Ahza;.,

"Ytt Atiri.l; q0.rF. ;iiLl:t:l'::u!.::,:i ,,1-Kit,,i., ,,':,iri i:.L,jtiiii)i;

JlJt

bcrdrt',in trps-

" j HR i\asai,

berCoa pada

'.:'' !it: : 
,.: 

-.: t'ai:.t:.

t.,ti ii ,: ;;.,i..',ti!,ti;

'.* l*"

kal n! :kn v,', t..' t i; ;.s tLk n, : Li, z :;b.'./,. .'\! i :i i i

ftie rti{ti.")

bin MuhammcrcL Haadalsarti ,\iuhv. tyair lrir Ar;rrui..' lilid l\! hal. o:. \illsi:r::: k:tab'ai-Jihdd,"
\tab "Kardhiyah. Tamartniy LiLii' nl-Adur''v",. wc a!- Amr bi ash Sitabr'inir, ,:!-i-iqi'," izo; jilo iil,
hai. t362, dan kitab 'hl-imarah," bab " {subitt al-iannah li ns1'-Syahid," scca:a ringkas irgozl
iilid ilI, hai. r5rr. Ab'u Daud kitac'Ai.-iih(id," rab ,{rtarriliyair Tnmn t:i1, :iqi' ai-.A.duvtw,"
f z63rl jriid lil, hal. 95, 95. Tirnicizi secara ringi<as kitab 'l!-itfid." bab "],4a Ja'aJi ati-Duh'
'inda al-Qithl," Ir6Sq] jilid i\', hai. r85. Ahmad secara ringka.s jiiici I\l hai. 39ti, 4r r.
HR.Abu Daud kitab'hl-lihhd,"bab "MdYudi'inda a!-Liqk'," [2632]jiird iII, hal.9d. Tirmidzi
kirab'ad-Dahwrif,"bab 'bd-Duh' idzd Ghazh," l: s B+l jilid \i hai. 5 72. Tirmidzi rneugatakan,
ini haCits hasan gharih. )arirr,i ,reirga:r redaksi-redaksi serupa kitab 'hs Sryar," bab "-fi ad-
Duh' 'inda al-Qitdl," Iz++6 L 

j ilici II, hai. r : ;. Ahmad dengan redaksi-redaksi serupa iilid I,
hai. 9o, r5r,332,:::, jilid VI, hai. r6.
i{R tsukhari kitab'hl-lihdd,"balo "ac!-DuA' 'aid al-Musyrikin bi al-Hazimah wa az-Zalzalah,"
;ilid IV, hal. 52, dan bab "Kdna an-Nabii-y sau,, idzh tim Yuqhtil Awwal an-Nahdr Akhkharla
al-Qital hatth Tgzula qsy Syams," jiiid iV hal. 62. &luslim kitab'hl-fihdd," bab "Karihiyah
Tamanniy Liqa'nl-'Aduww," izt, zzi jilid lll. hal. r 36j.

I

i
i

I

I

b-.
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PERANG

Islanr r.nenaruh perhatian terhadap dakwah bagi seluruh umat
rnanusia agar rnereka ntasuk dalam petr"rnjuknya sehingga rnereka

dapat mer-rikrnati petunjuk ini dan bernaung di bawah naungannya yang

teduh. Umat Islam adalah umat yang dianjurkan dari sisi Allah agar

meninggikan agama-Nya dan rnenyampaikan wahyu-Nya. Umat Islant
juga dianjurkan untuk membebaskan berbagai umat dan bangsa. Dengan

memperhatikan hal ini, maka urnat Islam adalah sebaik-baik umat dan

kedudr.rkannya dibanding umat yang lain sebagainar-ra kedudukan guru
bagi murid-muridnya.

Selama perkaranya demikian, rnaka umat Islarn harus rnenjaga

eksistensi internalnl.a dan berjuang untr.rk rneraih haknya dengan

tangannya, dan berjihacl agar kedudukannya berada pada posisi yang

telah ditetapkan oleh AIlah. Setiap pengabaian terhadap hal ini dinyatakan

sebagai kejahatan besar yang dibalas oleh Allah dengan kenistaan dan

keterpurukan, atau kebinasaan darn kesirnaan.

Islam melararrg sikap cinta dunia dan takut mati, serta melarang seruan

untuk berdamai selama umat Islam belum mencapai tujuannya dan belum

mewujudkan kejayaan yang diinginkannya. Islam menganggap perdamaian

dalam kondisi ini tidak ada artinya selain ketakutan dan kerelaan terhadap

kehidupan yang hina. Dalam hal ini, Allah swt. berfirntan,

"larrganlolt krunrt lcrnsh dnn nints dttmai padaltsl knnntlah yartg di

ctas don AIInh putr bersntnsttttL dnn Dia sckali-ksli tidnk aknn mengurangi

pahala smsl -amnlmu. " (Muhammad [47]: 35)
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Maksudnya, karnulah 1'ang lebrh tirrggi clari segi riki,.l.rh, ibaclah, aclrb.
ilmu, moral, dan arnal.

Perdamaian dalirr.rt Islarrr ticlak teljatli Lecuirlr iitas ciastir kel.uatan clan

ketnanrpuatr. Nlaka clari itu,.,\llah tidlrk nluiiL'tir[)kan [rtrrtlrltrriri.rn scLari.r ntrrtlali,
tapi Alllh ntcngaitkantrvir clcngan s\al'at bah\\'.r rrrusuli hirrirs r,tenghentikan
permusr,rhatt, clan clengart syalilt ticlak adii lasi kczirlinrrrr <1i birrni, sertir tiiiak
.lda seorang putl \/al)g ditintlas elalarrr ilgirl)lln\ a. )ik.r a11.' :.rliilr s.-rlrr t1.ir'r sebab-

sebab ini, tttaka Allirh rtrentpcrkenirnk.irr lr(]lr(,r.rlts.jlr, riiilt pur:i1)q inilah vang
di clalarnnytr jirva clipanciang rnuralr, i1:i, ;, :,.'i'ta u\',1\\',1 tliliot'l''lrrkirn.

Se.sutrggUhnl'a ticlak aila satrr i.i!;.:r)i,i iilrir Yitr)t rrrcltcl0r0ng perlgaltutltva
agar terlibat dalarn mcclan peperauqall dirr r rncnccbru'krru chri nrcreka ke rrrenl
pertempuran cli jerlan r\ll:rh clan l<cltenararr, l)cntbr'lilirn terhadap k.rurl vang
ler-uah, tlatt denri kehitlttparr vang nrrrlra, st'lirirr irgarirrr Islrrnr. Ola1g r,iug
mencermati ayat-ay.tt Al-()ur'itn rlan pcij.rlanirn hi(lul, ltirsulullah sa\\'. cleltgan

anralnf atirbeliau,scrtap1si1 khalifrrlr bt:lirrrr scpcrringg.rl beiiarr, rrr.riirrtlia nrclihat
hal itu sangat jelas. Allrth s\\'t. lltL'ngiur.jrrrkrrrr uln.rt irri rlgrr n)engorbiutkan
kemanpuirn apapun l'ang clirniliki scoPtiylllil nlun!lIit]. Allah .ir'i . bt,firinarr,

v^ .r,.Q.i;rrt(4Vi g. :
"Dortbe riiltLtLlldrlirtrrrtL lttrlir ltrlittr Allllt rl,,rt;4,1t Iilt,tl tlr,tri:.:,'1r.,r;.i;'-111,,;11r j!tltl. '

(Al-Haii [22]:781

Allah pun ntenjelasliirn [rirlrlva jihird ad.il.rh pe-nganral.rrr keinrarrar.i yang

tidaklah elgalr a senlpunra kcctr al i dcrrli.rn r.rr'.r.,\llirh su,t. be'r lirrnan.

"6:5-65.r oTiG *:;' ;'r;,K,i;vAr,\

' -4.^,iji;-r4 , i; -,..riii,i
"Apnknit rrrnrttrsiLr itrr rrtcttcirit bttltrL,n ttrt'r'L,kti iibitii'lc,trt (stt7,r) trtcrrgtrtttknri,

"Knnti te lnlt lrarirtrtrrt, " scrlrut3 ttrcrtlit tiLlil diu ji ltqi? Dnt sr'..rrrrssrr/rrlrln K.srni

telnh urcnguji orsrte-oritrrs Vorlt st'bclt.rtrt trtt'rclto, lrrrlrrr srrsriir.g.1ilrrryn AIIttlr

rnengetttlrui orlttg-orong ynrtg ltcttLtr r/al scsurrepttlrtttltt L)in rncngettltti ttrnrrg-

ornttg tlilng dustn." (Al-'Ankabnt [29]:2-31

Allah menjelaskan bahlr'ir ini adalah ketetirpan Allah pada orirng-orang
yang beriman, dan bahrvasanyar tidak ada jirlan bagi pertolongan tidak pula
surga selain jihad. Allah swt. berfirrlan,

j re,i'' j'.i-,i ; u i:-* I

'r.aiol4,.: 
?.<, , .1: l::e }++ e\tv q)\ f lr
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';"u;)\'KC:;SJ,i3^\;:"(C4(r3 j;lii;r'{-\}i35ifi\Gi6\ii
,;' 3.;6t

"Apaknh ksnrtr rrtcuqirn bdnt,n knutu skstr tttnsttk sLtt'gtt, piLllltnl ltr:ltrttt

tltttnng kepodatrttL (coltoan) st:bssoiursna lnlrrtln orntlg-orlng ft'rdnlttrltr schclurrr

katrttr? Mt'rckn ditittrpo trttlupctaka dau kcscngstrn':rtr,."(rts tligotrcttrrgktttr

(dengau bermncnm-nttcnnr cohnarr) sc/rilggrr bcrkotnlolt Rtsttl dur orlilg-orlng
ynng berfunn bersaurnntln, "Knpnu dntnngnlo ptrtolongnn AIlnh?" Ingotlolt,

s e * n g guhny a p e r t ol o t t go t t Al I oh i t u d ek a t. " (Al-B aqar ah [2]: 21al

Allah swt. mengharuskan adanya penyiapan amunisi dan berbagai per-

lengkapan. Allah swt. berlirnran,

p tXi +\ ; i. +563 .Fi +c; uJ :i s /ui* &\'U;
'$a';Si"ii,F-s,;;n\ jy3'u5'41;-xi:,T,:;";i;.y,ie.i;\;i

E S{ti.tiv
"Dttn sispksnltlt utttttk rrturglutLln1ti nterckn ktktrntnrt nTtn snjo rlnttg katrttt

snnggrr;rl dntt dtrikuds-kudn rl01ry ditcntrbst urttuk be rltcrnrrg (rlLtng tlurgttrt ltcr'5i17Lt1111

itu) karrttr ttenggetrtnrknt ttrusuh AIInh thtr ttrttsrilmru." (At-AnfAl [8]: 60)

Usaha untuk rlenyiapkan kekuatan berkembang sesuai dengan kondisi dan

keadaan. Lafal kekuatan mencakup setiap sarana yang dapat digunakan untuk
memukul nundur musuh. Dalam hadits sahih dirryatakan,

- ,t. e . - - t3 , - io , :j) ;4r -'t \i ,"lr ;;J, i! \i _/1' ;r;Jr 3r 1i

" K, tnlruiinh, stsutrggtrltttyn kckunttrrr itu oinlnlr ttrcrrrnrtnlr, kctnhttiltlr,-scsr1,18-

gulutyn kekuntnn itu ndnlnlt tnetrrotrnh, kctnltuilalL sesuttggulnnln kekuntarr ittr

ndnlalt nrcntnnslt."t

Di antara usaha untuk menyiapkan kekuatan adalah dengan kewaspadaan

dan latihan militer bagi orang yang mampu,

lO q; i i+\ j +G\ ;,oi^'u"H, -\z ISLW\; ii\ qU-

"Hai orang-orang yang beriman, hersiapsingnlah kamu, dan majulah (ke

medan pertempuran) berkelontpok-kelompok, ntnu mnjulnlt lters0ma-sama." (An-
Nisd'[4]:71)

' Lihat takhrij hadits sebelumnya
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Kesiapsiagaan tidak terpenuhi kecuali dengan adanya persiapan kekuatan

angkatan darat, laut, dan udara. Allah memerintahkan keluar untuk rnenghadapi

musuh baik dalam keadaan lapang maupun sulit, dengan sukarela maupun

berat hati. Allah swt. berfirman,

@ SG'sr+'vPi
"Berangkatlalr kamu blik dolun keadolrt urcrlsa rirtgnrr utnuputl berat."

(At-Taubah [9]: a1)

Islam lebih banyak mengandalkan spiritualitas dibanding mengandalkan

kekuatan materi. Maka dari itu, Islam berusaha membangkitkan semangat dan

tekad. Allah swt. berfirman,

#- S S 
r'?5\a;3\\ 

t iA\ <"f'"; ii oni J,i, c i*5 #
4't # e tjt"r'{ K \15@ WA ;5,3'; 4pt S1 *i W c

(i 6; aii -d .Gv 6; iI\ aA J?S v;
"Ksrena itu herduklalt orang-ornnS vottg menuknr kelidupon durtin dengarr

kelidupan akhirst berpernng di jnlnrt Allalt. Bnrartgsiapa ynng berperang di jalan

Allah, lalu gugur ntntt tnenrperolelt kenrennngnn, maka kelnk akan Ksni beriknrt

kepadnnyn pohala yang hesnr. Mengnpo ksnru tidsk tnau berperang di jnlan Allalr

dan (nrcnthelo) orntg-ornng yonF;lemah haik laki-Inki, wanitn, maupLtn annk-anak

yang semuanya berdoa, "Ya Tulwn Kant| keltrnrkanlalt Knni dari negeri (Meknlr)

yang zalim penduduknya ini dan berilnlr Knni pelindung dari sisi Engknu, dan

berilah Kami penolong dari sisi Engknu." (An-NisA' pl:7a - 75)

Allah menganjurkan orang-orang yang beriman agar bersabar lantaran jika

mereka merasakan sakit maka musuh mereka pun merasakan sakit meskipun

terdapat perbedaan yang jauh di antara tujuan masing-masing dari mereka

semua. Allah swt. berfirman,

'e1;t"SAhsaAU;{:g3;U\}Kut7aigc\".liy')

@ r*,2+xi (,(s Z;;"l c 

^i"langanlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (tnusulmtu). lika
kamu menderita kesskitnn, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan

(pula), sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu menglwrap dari AIIalt
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apa yang tidak mereke lnrapkan. Don odalah AIIalt Mnha Mengetahui lagi Maha

Bij aksana." (An-NisA' [aft rca)

Allah swt. berfirman,

@r;iK;EJrKo;
"Orang-orang !/nng berimnn hetyerang di jalan Allnh, dan orang-ornng yong

kafir berperang di ialnn tlnghut, sebnb itu perungilalL knutan-knwnn seton itu,

karens sesungguhru.la tipu daya setnn itu adalnh lennh." (An-NisA' lal:761

Maksudnya: Orang-orang yang beriman rnemiliki tujuan yang luhur, dan

mereka pun memiliki risalah yang mereka perjuangkan, yaitu risalah kebenaran

dan kebaikan serta meninggikan kalimat Allah.

Allah mengharuskan keteguhan saat pertempuran. Allah swt. berfirman,

e-.j";;,c;r";vwfi t6(6\,T{3"iiu(;y_(fi (.'r'J\q.:i.

ijr?iq;\Gr;aatS*1lL\83i)\'4.6Q,tt-iG:*t j.
,K\MiGr:{.".

"Hai ornng-orattg vang beriman, apabila kamu bertentu dengnn orong-orang

kafir yttng sedang menyerangtnu, rnaka janganlah komu memhelakangi nrcreka

(mundur). Barangsiapn yang memltelakangi nrcreka (mundur) di wnktu itu, kecunli

berbelok urttuk (siasnt) perang ntau hendak menggnbungkqn diri dengon pasuknn

yang lain, nnka sesungguhnyn orang itu kembnli dengan membnwa kemurkann

dnri Allah, dan tempatntla ialah neraktt lahnnnam. Dnn amat bttruklnh tempnt

kembalinya." (Al-AnfAl [8]:15 - 16)

Allah mengarahkan pada kekuatan spiritual dalam firman-Nya,

r,@<,;g'tS\t+^i;b',()\;':J6Lat'i^-l\;;Vc</jitt6
t@C.*pi-';ilir;"*-*tfuraS\]fr t\;fi l;A;;^i_{t;

"Hai orang-orang yang beriman, apahila kamu nrcmernngi pasukan (musuh),

maka berteguhhatilah kamu dan sebutlah (nann) Allah sebanyak-banyaknya

agar kaxtu beruntung. Dan tastlah kepada AIIoh dan raatl-Nyn dan jangnnlah

kamu berbantah-bantnhatt, yang menyebabknn kamu menjadi gentar dan lillang
kekuatanmu, dan bersabarlnh, sesunggulmya Allah besertn orang-olang ynng

snbnr." (Al-AnfAl [8]: a5-a6)
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Allah mengungkap tentang kejiwaan orang-orang yang beriman, dan

bahwasanya mereka berani mengorbankan nyawa dalam pembelaan. Mereka

berada di antara dua perkara yang tidak ada ketiganya; membunuh atau

terbunuh. Allah swt. berfirman,

5j:5.'^4i\ ;t 5U Cp; All Gii\ 3 aj1 
^ 

:'yW

it" j:ir;a'ti;+;;tiJ.k4"\G"5]iJit],U+jrt;Zo
y;n\';^ 61; j* i*( e ii'6*.u$s6'4\ <-t " r#, ii J,

OrJli1
" sesttnggul:inlrr Allnh talslt nranrhcli dari ornng-orang nrukntirt tJiri dsn lnrtn

rttcrekn tlengan rrrenrhcriksrt surgn urrtuk rtrercks. Mareka bcrperottg tli jalnn Allolq

Inltt rrereks trrcrrrburttir ntntt tcrburrtilr. (Itu telnlt nrcnjadi) jottji tlang benar Llari

Allsh tli tlnlart Tnurnt, Injil, dnn Al-Qur'nn. Dnn siapaknh yang lehilt nrcnepnti

jnnjinVn (selsitt) tlsri AllshT Mskn ltcrgetrrhirttlnh de ngnn junl bcli yang telnlr kmnu

Ittktrkstt ittr, dat ittlnh kenrcnangltt VltlSbcsnr'" (At-Taubah [9]: 111)

Pada kondisi pertama, yaitu membunuh, mereka mendapatkan kemenanSan,

dan pada kondisi kedua, terbunuh, mereka dinyatakan syahid,

,@ "EgictiJf6;a#jJli
"Kstaknnlttlt, "Titlttk ntln yangktttrru tunggu-turrggu bagi Kmti, kecunli solnlt

sattt tlnri tlun kebaiktttr (nermng otott sqnhiLl)'" (At-Taubah [9]:52)

Terbunuh di jalan Allah bukanlah sebagai kematian yang abadi, tetapi

itu hanyalah peralihan menuju kehidupan yang lebih tinggi dan lebih kekal.

Sesungguhnya kefanaan di jalan Allah swt. adalah keabadian itu sendiri.

W;t R 5 y;j. 
;4,5'^* {\g S Ur; ;'i,WeW t ii l5 i;

6; 3;Si "e* "6 trW. V i$U 5i;;3.) -+5 6. ,Iuri',,tir'

A'r.;-\ 6i'd\t )56 ;"i 6 #;pHJ"s@ <'}'i4 &{ 5
@'u"-gi

,,langanlah kantu mengirn baltitta orang-orqng yang guSur di inlan Allalt

itu mati; bahkan mereka itu lridup di sisi Tulnn nrcrekn dengan mendapat rezeki.

Mereka dslmn kendnan gentbirn disebabkan ksrunia Allah yang diberikan-Nya

kepada mereka, dan mereks bergirnng lmti terhadop orqnS-orlrlg Vnng masilt
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tinggal di bclnknrtg tlnrtg belurrt tttettr1ttsul rtrcreka, balnun tidsk ndn keklmutstirnn

terhadop trrcrckq dur tidnk (pula) marakn hersedih httti. Merekn bergirnng tnti
dengttrt nikmat dsrt ksrunin qatrg besttr dsri AIlsh, dtnr bslnutt Allnlr tidak trrcnyin-

nyiaknn pttlnla ortlng-oroltg ynng berimnn," (All 'Imrdn [3]:169 - 1711

Allah swt. bersama orang-orang yang berjihad dan tidak terpisah dari
mereka selama-lamanya,

;5{O ii r$ c $et;c c3\ W'& S: ;rs* Jyu : e}.,y
t"u:; Ec':Z t+V,rt.6 r:Gii S; V;6 < ;!)i

"(Ingntlnh) ketikLt Tultnttrttu nrautnlrtlukatr keTtoLln ltnrn tnolniknt, "sesung-

gulmrln nku bersntna kartttr, ttrtrka tcgul*nn (pendiriat) orong-or(ntg rlnnt tdalr
tterirrratr." Kel& tkatr Aktr jttul*m rnst ketskutstr kc dnlatr ltati orarrg-ororrg

knfir, trrrtkn Ttertggnllnlr kalttrla nrcreka Llnn ltnncunglnlt tittp-tinp uiung jnri trtereka."

(Al-AnfAI [8]:12)

Kernudian Allah swt. menjanjikan pahala dunia atas perjuangan itu serta

pahala akhirat vang baik. Allah srvt. berfirman,

,r,, .J,qJ:iVj"a;,9; ;i
"Hai ornrrg-ttrong Llottgbcrhrtnr, suktknh krurtu Aku tunjukkLtn sutttu ptamittgLtnn

ytrtg daptt rttcntlalLututtktrntttu dnri nznb tlnrtg TtediltT (Yttiht) kntru bcrhrttttt kepntln

AIInh dan rosul-Nytt dut bcrjilntl di jnlan Allnh dengarr htrtn dan jiruanru. Ittiltrlr
ynng lehilt baik btgitttu, jikn kt.Lnru nrcngettlrui. Nlscrrrya Allttlr nktrtt rrrt'ttgnrrtptrrti

dosn-dctsnrrru dLtrt rnerrnsukknrurru ka tlnlarn vrgo ynng nrcngolir di hmonlmyn *ngni-
sttrtgoi; tlrm (rtrcunsttkknt kntnu) kc tenryil titrggnl ymry ltnik Lli dttlttrrr trrga 'Atht.

Itilnlr kebe rurrtungntr t/nilg Ltesor.. Dnn (nda Ingi) knrunin lain yang knntu suksi (yaitu)

pcrtolttngm dnri Allnlt dmt kerrrennrrgltl Vang Llekat (.unktunqn). Dnn snrrynikntlttlr

beritu gnfuirt k,:pndn orntg-orntg tlnngltarhnnn. " (Ash-Shaff [61]: 10 - 13)

Dengan ungkapan inilah AI-Qur'an mendidik kaum Muslimin generasi

terdahulu, dan menurnbuhkan keimanan di dalam jiwa mereka yang menjadi
pembeda antara kebenaran dan kebatilan, serta membimbing mereka untuk
bangkit meraih kemenangan, kekuasaan, dan kejayaan di bumi,
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\=/ K (i^ 4j {fr-i| \f3i,4rfiY,'o i,i q,v.

"Hni orang-orang mukmin, jika knnru menolong (agama) Allah, niscaya Din
nkan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. " (Muhamrnad[47]:7)

S*i('r-,rr{c;:{^;:i.}tr;Ai\'rra;fu fi r'c$itif '!;,

6 eo ):,,s a #; "e &:i,-'ji w, l'";s:4J i,# c a.ji
t:$i'Jay$Afsi-11;"16",6f*tG-:tty'

"Dan Allalr telnlr berjanji kepado orang-orang yang berinan di antqro kornu

dan mengerjakon anml-omal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan

menjadikan nterekn berkunsa di nukn bumi, sebngaimsna Dicr telah menjadikan
orang-orang sehelum ntereka berkunsa, dan sungguh Din sksn menegultkan bagi

mereka agama yang telnh diridlmi-Nyn untuk mereka, dan Dia bensr-benar aksn

rnenuknr (keadaon) nrcreko, sesutJqh mereks dalom ketakutnn menjadi nnan.
Mereka tetap rnenyerrtbaltku-Ku dengan tiada mentpersekutukan sesuatu apopun
dengnn-Ku. Don barnngsiapn yang (tetap) kafir sesudalt (jnnji) itu, mako mereku

itulnh orang-orang yang faslk. " (An-Nfrr [24]: 55)

Kewajiban Tetap Teguh Saat
g-\g/ Berada Dalam Pertempuran (2"

Tetap teguh saat bertempur dengan musuh adalah wajib hukumnya dan
diharamkan melarikan diri. Allah swt. berfirman,

@ <, ;$ sa 6,+ A\ \ ;b:()\ F6 4 |-4 r ;y.rlr'" tji 6i"
"Hai orang-orang yang berintan, npabila kamu memerangi pnsukan (musuh),

maka berteguhhntitah kanru dan sebutlcth (nnma) Allah sebanyak-b,anlaknya agar
kqmu beruntung." (Al-Anfal [8]: a5)

Allah swt. berlirman,

rn j;;@;l.;.";vi& ji:,i,t64\,7{<tiiu6y-(fr (.'b,jiQ,:i.

a'Yi 

^i 

<j *41 jA *.tt,l;S J tU-sF* ;A: *;
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"Hni orang-orlng v0ng berintsn, apahila kamu bertemu dengnn orn,'rg-orattg

knfir yang sedattg mentlerangnru, rtnkn jattganlah kttmu nrcrnbelakangi merekq

(mundur). Bnrnngsinpa tlartg menrbelnknngi merekn (mundur) di u,sktu itu, keunli
berbelok untuk (sinsat) pernng ntau lrcntlsk ttrcnggubungknn diri dengmt pasukan

yang lain, makn sesungguhnrln orang itu kemboli dengnn rnenthaua kemurkaan

dari Allslt, dotr terrrpttnyn iiltth treraka lnlmnnnm. Dnt nntot buruklslt tempat

kembalinyo." (Al-AnfAl [8]:15 - 16)

Ayat ini rner,vajibkan sikap tetap teguh dan mengharamkan tindakan
melarikan diri kecuali dalam satu dari dua keadaan, maka dibolehkan untuk
berpaling dari musuh.

Keadaan pertama; berbelok untuk mengatur siasat perang. Maksudnya,

bergegas dari satu arah ke arah yang lain sesuai dengan tuntutan keadaan.

Dengan demikian, dia boleh beralih dari satu tempat yang sempit ke tempat

1'ang lebih leluasa darinya, atau dari satu posisi terbuka ke posisi lain yang

menutupinya, atau dari satu arah yang rendah ke arah yang tinggi, dan demikian
seterusnya sesuai dengan kondisi yang membuat serangannya lebih efektif di
medan perang dan pertempuran.

Kesdssn kedua; bergabung dengan pasukan lain. Maksudnya, bergabung

dengan pasukan kaum Muslimin baik itu untuk berperang bersama mereka

maupun untuk meminta bantuan kepada mereka, dan baik itu pasukan tersebut

dekat maupun jauh. Said bin Manshur meriwayatkan bahwa Umar ra. berkata;

seandainva Abu Ubaidah bergabung denganku, niscaya aku menjadi satu

pasukan dengannya. Saat itu Abu Ubaidah berada di lraq, sementara Umar
berada di Madinah!' Umar jr"rga berkata; aku adalah pasukan setiap Muslim.,
Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwa mereka menghadap Rasulullah saw. ketika
beliau keluar dari rumah beliau sebelum shalat subuh. Mereka telah melarikan
diri dari musuh mereka. Kami melarikarr diri, demikian kata mereka. Rasulullah

saw. bersabda,

" (Tidak) tapi kalinnlalt yong nrclakukan serangnn bnlik, dnn aku ponkan hagi

setiap Mttslhrr.":

,,'',- :..; .,.).', "*i ".-[" -t5 +:i Ut .o:;llJt .:it _il

HR Baihaki dalanr as-Sala n al-Kubrd iilid IX, hal. 77 . Menurut Allamah Hadits Albani
hadits sirhih. drlarn lrrr''i' ol-Glnlil jtlid'V hal. 28.
HR Baihaki dalant a,s-Sun,m al-Kubra jilid IX. hal.77.
HR Abu Daud kitab 'hl-Jihdd,"bab "fi at-Tawalliy Yauma az-Zahfl'[26+l]. Tirmidzi kitab'{tl lihnJ." bab "Mi lattfi al-Firar mln az-Zal{." Irzr6]jilid IV. hal. zr5. Baihaki kitab 'hs-

Siar'," bab "Man ,Tawalld Mutaftnrrifan li Qital au Mutahayyizan ila Fiah," jilidlX,hal.76.
Ahmad dalamal-Musnad jilidll. hal. zo,86, roo. rrr.
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Dalarn dua keadaan di atas ini, prajurit dibolehkan melarikan diri dari musuh.

Meskipun )ang tampak itu adalah melarikan diri, namun padir kenl.ataannva itu

merupakan upaya mengambil posisi yang lebih tepat untuk menghadapi musuh.

Adapun di luar dari dua keadaan ini, maka melarikan diri termasuk salah satu

dosa besar dan perkara yang menrbinasakan yang layak clibalas dengan azab yang

pedih. Rasulullah saw. bersabda, "Jsuhilah tujuh perkura yang membinasakan."

Mereka bertanya; apa saja itu, tvahai Rasulullah? Beliau bersabda,
.t

.tril, Jl- 5i;.! )t Fis.;1t ,l> -J' _*itr Ji;.'-Jrt.,irt -Cr;Jr
,. ' ,^ t .,

;)\-et-Jr -rUii -,U---.li J8:.;'-;-tr ,,,- -),Jr:
"Mernlekutukttu Allnlr,'sihir,'ttrcirfuuttiulr.jizo,t yarrg rlilnrarnkttn Allnll, rrtc-

nroktur ribq, rnetnaknn ltnrts nnttk tlntitrt, berpaling paLla saat perternptrran, tiart

tr rc t ru d ul t zir rtt u a r t i t tt t r r t t k t r t i t r lt tr ik-b Lt ik t1 rt r r g I c n gal r. " 
l

Dusta dan Tipu Daya Saat Perang

Dalam perang boleh melakukan tipu daya dan berdusta untuk menyesat-

kan musuh selama tidak meucakup pelanggaran terhaciap perjanjiatr irtau

mer-ryebat'rkan gangguan keamatran. Tipu daya itr.r seperti kotnandirn n-relakukan

tipu daya terhadap musuh yang mengesankan bahwa jumlah tentara mereka

sangat banyak dan amuirisi mereka pun sangat kuat hinggar tidak clapat

dikalahkan. Dalam hadits yang diriu'ayatkan Bukhari dari Jabir bahwa Rasulullah

sarv. bersabda,

k-- - tr,
"Pararrg ittt tiltu dtt1Lt."l

Muslim menyampaikan dari hadits Umtlu Kultsutn binti Uqbah ra.

bahwa dia mengatakan, aku tidak pernah mendengar Rasulullah saw. rnemberi

keringanan dalam sesuatu pun yang dikatakan manusia untuk berdusta kectrali

dalam perang, mendamaikan di antara manusia, pembicaraan seseorang dengan

istrinya, dan pembicaraan seorang rvanita dengan sttaminya.3

' Lihat takhrij hadits sebelumnya.
' HR Bukhaii t ltut 'ht-JihAd wa as-Siyar," bab 'hl Harb Khudhh," jil\d IV hal. /2. Muslim

kirab'hl-Jihid."bab "lawhz al-Khidh'fi al- flarb," lq, r 8l jilid III, hal. r 362. Abu Daud kitab
"al-Jihdd," bab "al-t\Iakr 

J'i al'Httrb," [26 j6] jilid III, hal. 99. Tirmidzi kirab 'al-Iihttd," bab
'hr-Rukhshuh fi al-Kndzb u,a al-Khadihh ft al-flarb," Ir6zs] jilid IV, hal. r93, r94. Ahmad
dalam al-Muiad jilid III, hal. 297,3o8. Abu Ya'la Ir826] jilid III, hal. 359, dan Irq68] jilid
III, hal. 464. Musnad al-Humaidilt Ir237] jilid II, hal. 5 r9. Abu Daud ath-Thayalisy Ir r szl
jilid I, hal. 237.

o HR Nluslim kitab 'i?/-Birr wa ash-Shilah wa al-AdAb," bab "Tahrtnt al-Kadzb wa Bayan al-
Mubdb minhu," Iror] jilid IV hal. zor r.
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Melarikan diri Dari Musuh yang lumlahnya
Dua Kali Lebih Banyak

Dalam bahasan terdahulu telah dipaparkan bahu'a nrelarikan diri pada saat

pertempuran hukumnya haram kecuali dalam satu dari dua keadaan; berbalik
arah untuk menyusun strategi penyerangan atau bergabung dengan pasukan

yang lain. Namun masih ada yang perlu kami sampaikan, yaitu dibolehkan
melarikan diri saat pertempuran jika junrlah musuh lebih dari dua kali lipat. |ika
jumlah musuh dua kali lipat lebih banyak atau kurang darinya, maka melarikan
diri diharamkan. Allah swt. berfirman,

"WV\ #i r:;Ktq ra; K o$16;:" "6+6'€, & {,i-iL'rq
:':' i.J:*)i'{ 85"4\ rtyr;S\ r#" 5i, "&:4 K u{,

"Scl,nrnrtg Alhlt telalt rrrcrirtgm*arr kepndnmu dan Din telnh rnerrgetaluri

bnltiL,n Ttnlarntt ndn kelcnultnu. Mskn jika nlo dililtartmru scrstus oroilg Vung
snbor, triscnys tnercks nktut dopat rnangnlahkarr dun rstus ornng kn.fir; dnn jiko

dinrtttranttr nds seribu orang (votrg sahnr), niscarls merekt oknn tlnpat nengaliltknt
duo ribu orang dcngon scizirt Allnh. Dsn Allnh ltescrte ornng-orottg t1t'u'tg snltar."
(Al-AnfAl [8]:66)

f)alatn al-Muhodzdzcb dikatakan; jika jumlah rnereka lebih dari dua kali lipat

dari jumlah kautn N{uslimin, maka melarikan diri dibolehkan. Narnun demikian,
jika kaum Muslimin merniliki pertimbangan yang kuat bahwa mereka tidak akan

binasa, maka yang lebih utama mereka tetap teguh di rnedan pertempuran. Jika
mereka menduga kuat akan binasa, ada dua pandangan dalarn hal ini; pertama,
harus bergegas nreninggalkan tempat, berdasarkan firrnan Allah swt.,

"'i . . "'rtti1ijtK.tti;"y\i

"Darr jattgartloh knnu rnenjtttulrknrr dirinu sendiri ke dalnnr kchinnsann."

(Al-Baqarah \21:195)

Kedua, dianjurkan tetap berada di tempat namun ini tidak wajib. Sebab,

jika mereka terbunuh, maka mereka mati dalam keadaan syahid.

fika jumlah kaum kafir tidak melebihi dua kali lipat dari jumlah kaum
Muslirnin, apabila kaum Muslimin menduga kuat tidak akan binasa, maka tidak
boleh melarikan diri. |ika mereka menduga kuat akan binasa, maka ada dua
pandangan dalam hal ini; boleh dan tidak boleh. Kalangan yang membolehkan
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berhujjah dengan firman Allah swt., "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu
sendiri ke dalam kebinasqan." (Al-Baqarah Iz]: r95)

Mereka membenarkan pendapat ini berdasarkan makna yang jelas dari ayat.

Hakim mengatakan, itu dikembalikan kepada pertimbangan dan ijtihad orang

yang berperang. Jika dia menduga kuat dapat melakukan perlawanan, maka dia

tidak boleh melarikan diri. Dan jika menduga kuat akan binasa, maka dia boleh

melarikan diri menuju pasukan yang lain meskipun jauh, selama tujuannya tidak

meninggalkan jihad. ibnu Majisyrn berpendapat, diriwayatkannya dari Malik,

bahwa pertimbangan kelipatan hanya berkaitan dengan kekuatan bukan pada

jumlah pasukan, dan bahwasanya dibolehkan satu orang lari dari satu orang jika

satu orang musuh itu lebih lincah kudanya dari pada kuda miliknya,lebih bagus

senjatanya, dan lebih unggul kekuatannya. Inilah pendapat yang lebih tepat.

Rahmat dalam Perang

lika Islam membolehkan perang sebagai salah satu kondisi darurat, maka Islam

pun menetapkan perang sesuai dengan batas ketentuannya. Dengan demikian,

tidak boleh dibunuh kecuali orang yang turut berperang dalam pertempuran.

Adapun orang yang menjauhi perang, maka tidak boleh dibunuh atau diganggu

dalam keadaan apapun. Islam juga rnelarang pembunuhan terhadap wanita, anak-

anak, orang sakit, orang lanjut usia, pendeta, ahli ibadah, dan orang bayaran, serta

mengharamkan penyiksaan, bahkan mengharamkan pembunuhan terhadap

hewan, perusakan tanaman dan air, pencemaran sumur, penghancuran rurnah, dan

mengharamkan tindakan segera membunuh orangyangterluka dan mengejar orang

yang melarikan diri. Itu lantaran perang seperti proses operasi terhadap pasien yang

areanya tidak boleh melebihi letak penyakit. Mengenai hal ini, Sulaiman bin Buraidah

meriwayatkan dari bapaknya bahwa jika Rasulullah saw. mengangkat seorang

komandan pasukan atau kelompok tentara, beliau menyampaikan wasiat khusus

kepadanya agar bertakwa kepada Allah, dan kaum Muslimin yang menyertainya

agar melakukan kebaikan. Kemudian beliau bersabda,"Berperanglah dengan nama

AIIah, di jalan AIIah. Perangilah orang-orangyangingkar kepada Allah. Berperanglah

dan jongan berkhianat (dalam url4san harta rampasan perang), jangan melanggar

perjanjian, jangan melakukan penyilcsaan, dan jangan membunuh anak kecil.'

Nafi' menyampaikan dari Abdullah bin Umar bahwa seorang wanita

terbunuh dalam suatu peperangan yang diikuti Rasulullah saw.. Beliau tidak

' Lih"t trkhttl h"dits sebelumnya.
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bisa menerima hal ini dan melarang pembunuhan terhadap kaum wanita dan

anak-anak.' HR Muslim.

Rabbah bin Rabi' meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melewati seorang

wanita yang terbunuh dalam suatu peperangan - barangkali ini adalah wanita yang

sama dengan yang disebutkan dalam hadits sebelum ini - lantas beliau berhenti

padanya. Kemudian beliau bersabda, "Ini tidak selayaknya diperangi." Kemudian

beliau memperhatikan wajah sahabat-sahabat beliau dan bersabda kepada salah

seorang dari mereka, "Kebenaran ada pada Khalid bin Walid, hendaknya dia

tidak membunuh anak-anak, orang bayaran, tidak pula wonita."'

Abdullah bin Zaid mengatakan, Rasulullah saw. melarang perampasan dan

penyiksaan.i HR Bukhari. Dalam wasiat Abu Bakar ra. kepada Usamah saat

mengutusnya ke Syam; janganlah kalian berkhianat, jangan berbuat curang

terkait harta rampasan perang, jangan melanggar perjanjian, jangan melakukan

penyiksaan, jangan membunuh anak kecil tidak pula orang yang sudah lanjut

usia dan n'anita, jarrgan memotong pclhon korma, jangan membakarnya, dan

jangan menebang pohon yang berbuah, jangan menyernbelih domba, sapi,

tidak pula onta kecuali untuk dimakan. Kalian akan rnelewati kaum yang

memfokuskan diri mereka di biara-biara - maksudnya para pendeta - maka

biarkanlah mereka dengan aktifitas mereka itu.

Demikian pula yang dilakukan oleh Salyidina Umar bin Khaththab ra..

Dalam salah satu suratnya dikatakan; janganlah kalian berlaku curang terkait

harta rampasan perang, jangan melanggar perjanjian, dan jangan membunuh

anak kecil. Thkutlah kepada Allah terkait para petani, Di antara wasiatnya kepada

para komandan pasukan; janganlah rnembunuh orang lanjut usia, wanita, tidak
pula anak-anak. Berhati-hatilah, jangan sampai membunuh mereka saat dua

pasukarr bertempur; dan saat terjadi serangan.

HR Bukhari k\tab'hl-Jihkd,"bab "Qotl ash-Shibyanfi al-Harb," jilid IV hal. z+, dan kitab 'hl-
Iihhd," bab "Qatl an-Nis6' fi al-flarb," jllid I\', hal. z+. Muslim l rratl 'hl-lihdd," bab "Tahrim
Qatl an-Nish'wa al-Wilddn," [z+, zsl iilid III, hal. r364. Abu Daud kJtab 'bl-lihdd," bab 'I
an-Nahy hn Qatl an-Nisu' wu aslt-Shi6yin," I r SOSI jilid IV, hal. r 36. Dia mengatakan, hadiis
hasan sahih.Ibnu Majah kitab 'irl-lifuid," bab'hl-Ghdrrah n,a al-Bayht wn QatI an-Nish' wa
ash-Shibyhn," Izs4r] jilid lI,hal.947. Darimi kitab 'hs-Siyar" bab "ait-Nah1,hn Qatl an-Nisd'
wa ash-Shibykn," lz+65) jilid II, hal. r4r. Ahmad d,alam al-Musnad jllidIl,hal. tzz, rz3.
Lihat takhrij hadits sebelumnya.
HR Bukhari kitab "ash-Shaid wn adz-Dzabdib" bab "Mh Yukrahu min al-Mutslah wa al-
Nlnshbirah wi al-Mujatstsanah," jilidYll, hal. r zr, dan htab'al-Mazhdlim.."bab'bn-Nuhbh
bi ghair ldzn Shcihibilti. u,a Qdla Uhadah; Biya'nd an-Nabiyy saw. allh Nantahiba," iilid III,
hal. ry7, r78. Abu Daud secara ringkas kitab 'al-lihAd," bab 'fi an-Nahy hn an-Nuhbd idzd
Kdnafi ath-Thahm Qillahfi Ardh al-Aduww" Izzo:]jilid IIl, hal. r5r.
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Serangan Terhadap Musuh Pada Malam Hari

Dibolehkan rnenyerang musuh pada waktu malam.' Tirrnidzi mengatakan,

sejumlah ulama memberi keringanan terkait serangan pada waktu malam,

dan kalangan ulama yang lain memandangnya makruh. Ahmad dan Ishak

mengatakan, tidak masalah bila serangan terhadap musuh dilakukan pada

waktu malam. Rasulullah saw. pernah ditanya tentang penduduk negeri yang

terdiri dari kaum Musyrikin bahwa mendapatkan serangan di waktu malam

hingga kaum wanita dan anak-anak turut menjadi korban? Beliau bersabda,

"Mereka termasuk bagian darinya."'HR Bukhari dan Muslim dari hadits Sha'b

bin |utsamah. Syaf i mengatakan, larangan membunuh kaum wanita dan anak-

anak mereka hanya dalam keadaan bisa membedakan dan terpisah. Adapun

serangan pada waktu malam, maka dibolehkan meskipun anak-anak dan kaum

wanita mereka turut rnenjadi korban.

Berakhirnya Perang

Perang berakhir dengan salah satu dari perkara-perkara berikut:

r. Kaum yang memerangi kaum Muslimin masuk Islam atau sebagian dari

mereka, dan mereka masuk dalam agarna Allah. Dalam keadaan ini, mereka

sudah termasuk dalam komunitas kaum Muslimin dan bagi mereka hak

sebagaimana hak kaum Muslimin serta dibebani sebagaimana kaum

Muslimin menanggung beban terkait hak dan kewajiban.

2. Mereka meminta penghentian perang selama kurun waktu tertentu. Pada

saat itu, permintaan mereka harus dipenuhi sebagaimana yang telah

dilakukan oleh Rasulullah saw dalam Perjanjian Hudaibiyah.

3. Mereka menginginkan tetap memeluk agama mereka dengan membayar

jizyah. Dan ini terpenuhi sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara

mereka dengan kaum Muslimin.

4. Kekalahan mereka dan kemenangan kita atas mereka, serta penguasaan

kita terhadap mereka. Dengan demikian, mereka menjadi harta rampasan

L"*"g"r p"d" *aktu malam disebut dertgan haydt.
' HR Bukharikitab 'hl- Jihdd wa as-Siyar," bab ' Ahl ad-Dhr YubayyatAn fa Yushdb al-Wildhn

wa adz-Dzardriy.." jilid IV hal. Z+. Muslim kitab "al-lihdd wa as-Siyar," bab "Jawiz Qatl
an-Nis6' wa ash-Shibydn fi al-Baydt min ghair Tahmmud," lz6, z7l jilid III, hal. r364, r365.
Abu Daud l<ttab 'bl-lihad," bab '-li Qatl an-Nisri'," lz67zl jilid III, hal. r 23. Baihaki kitab
'hs-Siyar," bab "Qatl an-Nisd' wa ash-Shibydn fi at-Tabyit, wa al-Ghdrah min ghair Qashd. . ."
jilid IX, hal. 78. Ibnu Majah kitab'hl-lihkd,"bab'hl-Ghdrah wa al-Bayht wa QatI an-Nisk'
wa ash-Shibydn," [28-rs] jilid II, hal. g+t. Mushanna.f Abdurrazzaq bab 'hl-Bayat," is-t8sl
jilid V hal. zoz. Mushannaf lbnu Abi Syaibah I r +o8r] jilid Xll. hal. j88. Thabrani dalam'al-Kabir 

l,z CqS, Z q+8, 7 45o, 7 451. Ivlushnd asy-syaf iy hal. 238, 3 r 4.
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perang kaum Muslimin.

5. Bisa saja terjadi bahwa sebagian dari musuh yang memerangi kaum
Muslimin itu meminta jaminan keamanan, lantas permintaan mereka
dipenuhi. Demikian pula jika mereka meminta diperkenankan masuk ke

negeri Islam. Berikut kami paparkan secara global beberapa perkara yang
berkaitan dengan hal ini:

a. Perjanjian gencatan senjata dan penghentian perang.

b. Perjanjian dzimmah.

c. Ghanimah (harta rampasan perang).

d. Jaminan keamanan.
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GENCAIAN SENIAIA

Kapan Harus Dilakukan Gencatan Seniata dan

Penghentian Perang?

Perjanjian gencatan senjata dan penghentian perang adalah

kesepakatan untuk meninggalkan peperangan selama kurun waktu

tertentu yang bisa jadi berakhir dengan perdamaian. Perjanjian ini harus

dilakukan dalam dua keadaan:

Keadaan pertama; irka musuh meminta diadakan gencatan senjata,

maka permintaan mereka harus dipenuhi meskipun mereka bermaksud

melakukan tipu daya, di samping harus tetap waspada dan siap siaga'

Allah swt. berfirman,

@ aFia+ \'; {:t;'i & K;,;rt &s r}a);".j!i s
O .\i i):r :- 6y lrL''t S\'L. j. a\-i

"Dan jika nrcreka condong kepada perdamaian, rnaka condonglalr

kepadattya don bert|T\hkkallsh kepada AIIoh. sesunggulrnyn Dialah Yang

Mshs mendengar lagi Maha Mengethlni. Dan jika nrereks benrnksud

menipurnu, nnka sesun ggulmy n cukuplnh AIIah (nrcnj adi pelindun gmu) 
"'(Al-AnfAl [8]: 61- 62)

Pada peristiwa Hudaibiyah, Rasulullah saw. melakukan gencatan

senjata dengan kaum Musyrikin Mekah dan menghentikan perang

dengan mereka selama sepuluh tahun. Itu dilakukan sebagai bentuk

perlindungan agar tidak ada pertumpahan darah, dan sebagai upaya

untuk mencapai perdamaian. Dari Bara' ra' bahwa dia mengatakan,

I
t
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ketika Rasulullah saw. dikepung sehingga tidak dapat mendatangi Ka'bah,'

penduduk Mekah melakukan gencatan senjata dengan beliau yang menyepakati

bahwa beliau boleh memasuki Mekah dan mukim di dalamnya selama tiga

hari, beliau tidak memasukinya kecuali dengan perlengkapan senjata, pedang

dan sarungnya,' tidak boleh keluar dengan membawa seorang pun dari

penduduknya, dan tidak boleh melarang seorang pun yang bersama beliau

untuktinggal di Mekah. Beliau bersabda kepada Ali ra., "Tulislah syarat di antara

kita, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang.t Inilah

yang diputuskan oleh Muhammad utusan Allah." Kaum Musyrikin berkata

kepada beliau; seandainya kami mengetahui bahwa kamu adalah utusan Allah,

niscaya kami mengikutimu, tetapi tulislah Muhammad bin Abdullah. Beliau

pun menyuruh Ali agar menghapusnya.a Ali berkata; tidak, demi Allah, aku

tidak akan menghapusnya. Rasulullah saw bersabda, "Perlihatkon kepadaku

tempatnya." Setelah Ali menunjukkan letak kalimat yang dimaksud, beliau pun

segera menghapusnya, dan ditulis bin Abdullah. Saat itu beliau tinggal tiga hari
di Mekah. Pada hari ketiganya, mereka berkata kepada Ali; ini hari terakhir
dari syarat sahabatmu, maka suruhlah dia agar keluar. Setelah diberitahu oleh

Ali mengenai hal ini, beliau bersabda, "Ya." Beliau pun keluar.'

Dari Maswar bin Makhramah ra. bahwasanya mereka mengadakan gencatan

senjata dengan ketentuan perang harus dihentikan selama sepuluh tahun untuk
menjamin rasa aman bagi seluruh penduduk selama itu, dan bahwasanya tempat

pakaian di antara kita harus tertutup, serta tidak boleh ada pencurian tidak pula

pengkhianatan.6 HR Bukhari, Muslim, dan Abu Daud.

Keadaan kedue; gencatan senjata harus dilakukan pada bulan-bulan haram,

sebab, selama bulan-bulan haram tidak boleh ada inisiatif untuk memulai
peperangan, yaitu; Dzul Qadah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab, kecuali

Ketika kaum kafir menghalangi beliau dan para sahabat beliau agar tidak memasuki Mekah,
yaitu saat mereka hendak menunaikan umrah, mereka mengadakan perjanjian gencatan
senjata di Hudaibiyah.
Penjelasan kalimat perlengkapan senjata.
Dalam rirvayat lain disebutkan bahw'a kaum Musyrikin Mekah berkata; karni tidak mengerti
apai,lu dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penvayang, tetapi tulislah vang lianri
kelahui; dengan nama-Mu ya Allah.
Maksudnl'a menghapus kalirnat; utusan Allah.
HR Bukhari kitab 'bsh-Shul\"bab "Kaifa Yuktabu hhdz6 Md Shklaln Fulcin bin Fuldn," jil\d

''Shulfoal-lludnibiyyaltJi al-Hudnibiyyaft," [9zl jilid lll, hal. r4ro. Darimi kitab 'hs-Siyar"
bab "fi Shufu an-Nabiyy saw. \'aum al-fludaibiyyah." lz5 rol jilid Il, hal. r 5 5. Ahmad dalam
al-NIusnad jilid IY hal. zq8.
Bahkan tidak boleh ada pembicaraan mengenai perkara-perkara masa lalu, tetapi yang ada hanya
hati yang jernih, keamanan, kedamaian, dan ketenteraman. HR Abu Daud kitab 'hl-lihAdibabhati yang jernih, keamanan, kedamaian, dan ketenteraman. HR Abu Daud kitab
"fiShulhal-'Aduwu,." lr166l iilidIII.h:l rro Ahmad rlalamnl-MttnndiiliAIl,/l
hati yang jernih, keamanan, kedamaian, dan ketenteraman. HR Abu Daud kiiab 'hl-JihAd,"bab
'f Shulf al-'Aduwu,."lzz66l j\LtdIII,hal. zro.Ahmad dalamal-MusnadjlldlY,hal.325.

III, hal. z4t, dankitab 'al-lizyah wa al-Muwddahh mah Ahli al-flarb,"bab 'hl-Mushdlahah
'alh Tsaldtsah Ayvdnt, au froqt Ma'lfint," iilid IV hal. rz6. tvlustim kitab 'bl-lihAd,"Eab'alh Tsaldtsah Atlh Tsaldtsah ,\yydnt, au Woqt Ma'lim." jilid lV hal. rz6. Muslim kitab 'bl-lihAd," bab
Shulh al-Audaibiyyah fi al-fludnibiyyaft," [9zl jilid III, hal. r4ro. Darimi k\tab "as-Siyar,"
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jika musuh yang memulai peperangan pada bulan-bulan ini, maka perang

harus dilakukan pada saat itu untuk menghindarkan kezaliman. Demikian
pula dibolehkan ada peperangan pada bulan-bulan haram jika sebelumnya telah

terjadi perang dan masuk pada bulan-bulan ini, dan musuh tidak menuntut
diadakan gencatan senjata selama itu.' Allah swt. berfirman,

r:;6\ & ,; $( ,rt;- 4ffi frC\ )i,i'*" ,rbi',u_iL
V:S'?A:"#)A5t66i!)i-41t"&kf-ce-/;. jrS

*@ a#i'":ir\ 5r/;r_,';r+ {: Mrz^ ur <+ TrSi
" Sesunggulmtln bilmtgan bulut pndo sisi AIIalt ndslslr dun belss bulort,

dnlnm ketetcrpan Allalt di it,ttktu Din menciptakan Inngit dsn bumi, di nntarantla

entpat bulan hsrntr. Itulah (ketetopan) agatna yartg lurus, ntnka jaugarlsh knnu
menganinya dirirnu dalant bulnn tlang unpnt itu, don perangilalr kaum Mustlrikitt
ittr sernuanyn sebngnitnnrrs mcrckn putl memeronghnu semuanLla, Llnn ketnlruilslt

bolrcun AIIalt beserta orntg-orutrg rlong bertnkutn." (At-Taubah [9]: 36)

Dalam Khutbah Wadal Rasulullah saw. bersabda, "Wehai umat manusia,
"Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan harom itu adalah menambalr

kekaJiran. Disesatkan orang-orang yang kaJir dengan mengundur-undurkan

itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada

tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang

Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yong diharomkan

Allah." (At-Taubah lglt zz) Dan sesungguhnya waktu telah berlaku kembali

sebagaimana kondisinya saat penciptaan langit dan bumi, dan sesungguhnya

jumlah bulan di sisi AIIqh duo belas dalam Kitab Allah saat Allah menciptakan

langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram, tiga berturut-turut don

setu tersendiri; Dzul Qadah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab, yaitu yang di

antara lamada dan Sya'ban. Ketahuilah, bukankah aku sudah menyampaikan,

ya Allah, saksikan."'Adapun riwayat yang menyatakan bahwa ketentuan itu

Kesimpulan dari syarat syarat tersebut adalah bahwa Rasulullah saw. dan kaum Muslirnin
harus pulang pada tahun ini, mereka boleh kembali untuk menunaikan ibadah umrah
pada tahun depan, mereka tidak boleh membawa selain perlengkapan senjata, mereka
tidak boleh mengambil di antara penduduk Mekah yang mengikuti mereka, mereka tidak
boleh mengambil di antara kaum Muslimin yang terlambat, mereka tidak boleh tinggal di
Mekah kecuaii hanya tiga hari, mereka sepakat untuk menghentikan peperangan di antara
mereka selama sepuluh tahun, dan mereka semua harus saling menjaga keamanan.
HR Bukhari tanpa redaksi redaksi ayat, kitab 'at-Taufoid,"bab "Qaulullhh tahld, "WujAhun
Yaumaidzin Nddhirah, ilh Rabbihd Ndzhirah." (Al-Qiynmah [75]: zz - u3) dan kitab "d/-
Maghhziy," bab "flajjah al-Wadh'," jilid V hal. zz4, dan kitab 'at-Tafsir, Tafsir SArah at-
Taubah," bab "fa Qatili Aimmah al-Kufr innahum Ih Aimhna lahum," (At-Taubah [q]:
rz) jilid VI, hal. 83. Muslim tanpa redaksi-redaksi ayat, kitab 'hl-Qishmah,"bab "Taghlizh
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telah dihapus adalah riwayat yang lemah, kare'a di dalamnya tidak terdapat
indikasi penghapusan.

Perjanjian Dzimmah

Dzimmah adalah perjanjian dan keamanan. perjanjian dzimmah yaitu
bahwa penguasa atau wakilnya menetapkan sejumlah Ahli Kitab - atau lainnya
- dari kalangan kaum kafir tetap pada kekariran mereka dengan dua syarat:

syarat pertama; nterekaterikat de'gan hukum-hukum Islarn yang berlaku
secara umunl.

syarat kedua; mereka harus memb ayar jizyah. perjanjian ini diberlakukan
terhadap orang yang terikat dengannya selama dia masih hidup, dan terhadap
anak keturunannya sepe'inggalnya. Landasan hukum dalam perjanjian ini
adalah firman Allah swt.,

7;A;:;XriF6l;?\JrSi"_Au.j54\,3;.iSOi\\;\*
e'X e tji\,it';* ,:Jt-ti'\;J <rji;:4i;t5Ai,

,.r:*A*i
"Pernngilnlt orang-()rtmg tlnng tidnk beritnLm kepnda Allah dan tittnk (pula)

kepadaHari Aklir, tlnn tne rekn tidttk nrcnglnrnrnkan npa yartg dilnrtunkan olelt Allslt
dan rnsul-Nya, don tiLlak herngnntn Llerrgnn agarm ynrtgbennr (ngarnn Allnll, (ynitu
ornng-ornng) yang tlibarikat nl-Kitsb keTtntltt rtrereka, sLtrnpai merekn rnenthayar

iizyah dengan patulr setlarry ntercktt dar,m ke,dnnrt tr,ttluk." (At-Taubah [9]: 29)

Imam Bukhari rneriwayatkan bahwa Mughirah mengatakan - pada perang
Nahawand - Nabi kami memerintahkan agar kami memerangi kalian hingga
kalian beribadah kepada Allah sernata atau menunaikan jizyah., perjanjian ini
berlaku secara terus menerus tanpa terikat oleh batasan waktu selama tidak
ada hal-hal yang mernbatalkannya.

Tahrim ad-Dima'wa ol-A'riJh u.n al.Amwal." lzgl jilid lll.]'al. r3o5. Abu Daud tanparedaksi-redaksi a.yar.. kirab "ttr-Manasik." vaa 'it'A!yn.i, ot i, u'."- l'r9a"7l jirid II, hal.
+82' +8+. Ahmad dalam,a/-M,s nad ranpa redaksi-ledaksr 

"y"t riiij i,-iii.'ri, 73 Tafs,irath-Thabary jilid XIV, hal. z-r4.
' HR Bukhari kitab 'al lizyah ws ar-Muwddahh ma'a Ahli al Harb,"bab'bl-Jizyah wa al-Muwkdaah mah Ahli at-Harb,_w.a ()auluildh tahla, "Qailla aitahi'r|m iJ'inana billdhi wa

16 bi al-Yaum al-Akhir wa lh Yuhariimana ma Harrama Allhh wa Rasiluhu wa lh yadinina
?.in l!-H!s.ct !n!n attattzina_1ti at-Kiftb hatta v",tni ,t jiyrh;';;;";; i;* siigni;i"'i(At-Taubah [s)t zil iilid IV, hal. r r 8.
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Konsekuensi Perianiian Ini

fika perjanjiirn dzir.nmah telah ditetapktrn, rnaktr kor-rsekuensinya mereka

yang terikat dirlam perjanjian ticlirk boleh cliperirngi, hartir tnereka harus clijaga,

kehormatirn mereka harrus dilinclungi, kebebasan mereka harus dijamin, dan

mereka tidak bolel-r cliganggr"r. Lri berdasarkan riwayat dari Ali ra. bahrva dia

rnengatakan, nrereka menunaikiur jiz-r.ah ticlak lain argar clarah nrereka sc'perti

darah kitir, dan harta rrereka seperti harta kita.' Kaidah Llrnuln yang diterapkan

ulama fikih nrenyatirkan bahu,ir nrereka nrendapirtkan sebagrrimirr-ra yirng kita

dapatkan, clan rnereka menanggung sebagairnana yang kita tanggung.

Hukum-hukum yang Berlaku bagi Ahli Dzimmah

Hukum-hukum lslarm yang berlirku bagi Ahli Dzimnrah (orang-orang yang

terikat dalam perjanjian dzirnnrirh) ntencakup dtra segi:

Segi pertarna; transaksi perekonomian. Dengan demikian, nrereka ticlak

boleh melakukan transaksi vang tidak.sesuai clengan ajarau-ajaran Islar.n, seperti

transaksi ribir cian transaksi-trar.rsaksi yang dilarang lainnva.

Segi kedua; hukuman-hukuman yang ditetapkar-r. Dengtrtr derrikian, qishirsh

diberlakr-rkan bagi rnc-rekir clar.r siurksi hukun.r putr berlirku bagi n-rereka ketika

mereka melakukan tindakirn yang dikenai ketentuirn tersebut. Dalam riwayat

dinyatakan bahwa Rasulullah saw. pernal'r urerajanr titta orang \hhrrdi y:rng

berzina setelah keduanva rner.rikah.'

Adapun yang berkaitan dengar.r syiar-syiar agama, berupa akiclah dan ibadah,

serta yang berkaitirn clengan keluarga, berupa pernikahitn dirn perceraian, trrakir

dalirm perkara-perkara ini mereka diberi kebebasirn rnutlak, sebagai penerapart

kaidah likih yang ditetaprkar-r; biarkan rrrereka metrerapkan agama y'ang nrerekat

anut.r

fika mereka mengadukan perkara hukum kepada kittr, maka kita tr.renerapkan

hr-rkum berdasarkan ketentuan lslanr, atiru kita menolak pengadr-ran mereka ittt.

Allah swt. berfirrnan,

Atsar ini tidak lrerclasar. Lihat lru'ri'cl-Ghalil jil\d V hal. ro-1.

Lihat takhrij hadits sebelumnya.
Pernyataan'ini telah .lipaparkan clalarnr bahasan di muka, dan penulis menetapkannya
sebagai perkzrtaan Rasulullah sarv. dalam bahasan tersebut. Natnun sava (pentahkik)
n-rengetahui bahwa itu bukan hadits, bahkan maknanytr berter-rtangan dengan teks-teks
syariat.
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"Jikn ncreka tlatnrg kcTtaLlLtnru (untuk metninta putusnn), rnaka puttLskanlah

(perkarLt) di antora nLerekn, ttnu herpalinglah dari ntereka; jika kamu berpaling dari

mereks ilmkl mcrekn titlak nkan tnentberi nrudlmrat kepadantu sedikitpun. Dan jikn

kamu rnetnutuskon perknrt merekn, nmkn putuskanlah (perkaro) di antnra merektt

dengnn aLlil, sesunggulunln Allnlt nrcnyukai orang-orang yang beilaku adil"
(Al-MAidah [5]: a2)

Ini vang berkaitan dengan syarat pertama. Adapun syarat jizyah, kami

memaparkannya sebagai berikut:

o^d lizyohbr4

Definisi lizyah

lizl,ah [rerasal darikata jaz6'.lizyah adalah sejumlah harta yang harus di-

tunaikan oleh Ahli Kitab yang termasuk dalam perjanjian dan perlindungan

kaum Muslimin.

Landasan Penetapan Syariat lizyah

Landasan penetapan syariat jizyah adalah firman Allah swt., "Perangilah

orqng- orang yang tidak b er iman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Akhir

d an m e r ek a t i d ak m e ngh ar omk an ap a y an g dih ar amkan ol eh AIl ah dan r a s ul - Ny a,

dan tidak beragama dengan agamtt yangbenar (agama Allah), (yaitu orang-orang)

yang diberikan ctl-Ktab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan

patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (At-Taubah [slt zg)

Imarn Bukhari dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf
bahwa Rasulullah saw. mengambil jizyah dari kaum Majusi Hajar.' Tirmidzi

meriwayatkan bahrva Rasulullah saw. mengambil jizyah dari kaum Majusi

HR Bukhari kirab'hl-lizyalt."btb'hl-lizyah wa d-Muwdda'ah mtth Ahli al-flarb," jrlidlV,
hal. r r7. Tirmidzi kitab 'hs-Siar,"bab "Ma lahli Akhdzi al-liz)tah min al-Majtts," Irs86,
r537l jilid I\', hal. r,+6, r47. Tirmidzi mengatakan, hadits hasan sahih.
Hajar adalah negeri di jazirah Arab.
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Bahrain, Umar ra. mengambil jizyahdari Persia, dan Utsman mengambil jizyah

dari penduduk Persia, atau Barbar.'

Hikmah Penetapan lizy ah

Islam mewajibkan jizyah terhadap Ahli Dzimmah sebagai perimbangan

kewajiban zakat yang ditetapkan terhadap kaum Muslimin agar kedua belah

pihak memiliki kesamaan, karena kaum Muslimin dan Ahli Dzimmah sama-

sama bernaung di bawah satu bendera yang sama, seluruh hak mereka terpenuhi,

dan mereka memanfaatkan perlindungan negara dengan prosentasi yang sama.

Maka dari itu, Allah mewajibkan agar jizyahdiserahkan kepada kaum Muslimin

sebagai kompensasi atas pembelaan dan perlindungan mereka terhadap Ahli
Dzimmah di negeri Islam tempat tinggal mereka. Maka dari itu, setelah jizyah

ditunaikan, kaum Muslimin harus melindungi mereka, menjaga mereka, dan

mencegah siapa pun yang hendak mengganggu mereka.

Dari Siapa Saia Jizyah diambil?

Jizyah diambil dari setiap umat baik itu mereka Ahli Kitab, kaum Majusi,

maupun yang lainnya, dan baik itu mereka bangsa Arab maupun bukan

bangsa Arab.' Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa jizyah diambil dari Ahli
Kitab, sebagaimana dalam Sunnah pun dinyatakan bahwa jizyah diambil dari

kaum Majusi, dan selain mereka digabungkan dengan mereka. Ibnu Qayyim
mengatakan, karena kaum Majusi adalah kaum yang melakukan syirik dan

tidak memiliki kitab, maka pengambilan jizyah dari mereka merupakan dalil

bahwa jizyah dapat diambil dari seluruh kaum Musyrikin. Rasulullah saw.

tidak mengambil jizyah dari kalangan bangsa Arab yang menyembah berhala

tidak lain karena mereka telah masuk Islam seluruhnya sebelum turunnya ayat

jizyah. Ayat jizyah turun setelah Perang Tabuk, dan saat itu Rasulullah saw.

telah mengakhiri perang terhadap bangsa Arab, serta seluruh bangsa Arab telah

memiliki ikatan yang kuat dengan beliau lantaran Islam. Maka dari itu, pada

' HR Tirmidzi kitab 'hs-Siyar," bab "Md lda fi Akhdzi al-lizyah min al-Majits," Irs88] jilid
IV hal. r+2. Hadits ini mursal.Lihat lrw6' al-Ghalil jllid V, hal. 9o.
Bahrain adalah negeri yang cukup dikenal yang terletak di antara Bashrah dan Oman.
Barbar adalah kaum yang masih termasuk sebagai penduduk Maroko, seperti suku Arab
pedalaman dalam hal sifat keras dan kasar. Bentuk jamaknya Bardbirah.

' ini adalah madzhab Malik, Auzai, dan ulama fikitL Syam ('Syria). Syaf i ra. mengatakan,
jizyah diterima dari Ahli Kitab baik Arab maupun bukan Arab, termasuk juga kaum Majusi,
dan jizyah tidak diterima dari kaum penyembah berhala, secara mutlak. Abu Hanifah ra.
mengaiakan, tidak ada yang diterima daii bangsa Arab selain Islam atau pedang.
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mulanya beliau tidak mengambil jizyah dari kaum Yahudi yang memerangi

beliau, karena saat itu ayat jizyah belum turun. Begitu ayat jizyahturun, beliau

mengambilnya dari kaum Nasrani Arab dan dari kaum Majusi. Seandainya saat

itu masih ada seorang penyembah berhala yang menunaikan jizyah, niscaya

beliau menerima jizyah itu darinya, sebagaimana beliau menerima jizyah dari
para penyembah salib, berhala, dan api.

Tidak ada perbedaan tidak pula pengaruh terkait adanya pengingkaran

yang lebih keras pada suatu golongan dibanding golongan yang lain. Di samping

itu, pengingkaran para penyembah berhala tidaklah lebih keras dari pada

pengingkaran kaum Majusi. Lantas perbedaan semacam apa di antara para

penyembah berhala dan api?! fustru pengingkaran kaum Majusi lebih keras,

para penyembah berhala dulu mengakui keesaan Tuhan dan tidak ada pencipta

selain Allah, serta mereka menyembah tuhan-tuhan mereka tidak lain untuk
mendekatkan diri mereka kepada Allah swt.. Mereka tidak mengakui adanya

dua pencipta alam, salah satunya pencipta kebaikan dan yang lain pencipta

keburukan, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Majusi, dan mereka pun

tidak membolehkan pernikahan dengan ibu, anak perempuan, dan saudara

perempuan. Keyakinan mereka berada pada sisa-sisa agama Ibrahim as.. Adapun

kaum Majusi, mereka sama sekali tidak memiliki landasan kitab tidak pula

menganut agama salah satu dari para nabi, tidak terkait akidah mereka tidak
pula dalam syariat mereka. Atsar yang menyatakan bahwa kaum Majusi dulu
pernah memiliki kitab lantas ditiadakan lantaran raja mereka menggauli anak

perempuannya sendiri, adalah atsar yang sama sekali tidak sahih. Seandainya

sahih, maka mereka pun tidak tergolong sebagai Ahli Kitab, karena kitab rnereka

telah ditiadakan dan syariat mereka pun sudah gugur sehingga mereka tidak
berlandaskan pada apapun dari itu semua. Sudah lazim diketahui, bahwa bangsa

Arab dulu berada pada agama Ibrahim as. yang memiliki lembaran-lembaran

kitab dan syariat. Pengubahan para penyembah berhala terhadap agama

Ibrahim as. dan syariatnya tidaklah sebesar pengubahan kaum Majusi terhadap

agama nabi dan kitab mereka. Seandainya ini benar, maka sesungguhnya tidak
diketahui sama sekali bahwa kaum Majusi berpegangteguh pada salah satu

syariat para nabi as.. Ini berbeda dengan bangsa Arab. Lantas bagaimana dapat

ditetapkan kaum Majusi yang menganut agama paling buruk menjadi lebih baik

keadaannya dari pada kaum Musyrikin Arab?! Pendapat inilah yang paling

sahih terkait dalilnya, sebagaimana yang dapat anda lihat.
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Syarat-syarat Pengambilan liryah
Dalam pengambilan j izyah, terdapat pertimbangan berupa kerlerdekaarn,

keadilan, dan rahmat. Maka dari itu, disyaratkan bagi orang-orangyang dikenai

kewajiban jizyah; r. l.aki-laki. z. Mukallaf. 3. Merdeka.

Ini berdasarkan firman Allah swt.,

<rAi1'rLfi ;i(';;ri'";?tr;ii""is5atg,;6e j\ jp
tAl, ,, , ./ ?)/
'd9 csjt). e' * & t$\ \'i3" ;{* 4+4G}t aJi A 4i itt
"Perangilah orsng-orang tlnng tidok bcrilnan keTtndn AIlslr tlnn tidnk (puln)

kepadalmri akhir, dmr mereka tidak rncnglnrnrnkan tryo Vong dilnrnrrkan olclt Allnlr
dan rasul-Nya, dan tidnkheragama dengan agama ynngbennr (ngnma AIlnlt), (tloitu

orang-orang) yang diheriknn al-Kitnlt kepndn rncrekn, sontpni rnerckn mtmhnynr
jizyah dengan patuh sedang mereko dalam keqdnon tu'rtduk." (At-Taubah [9]:291

Maksudnya, dengan kemampuan dan kecukupan. ]izyah tidak wajib

ditunaikan oleh wanita, anak-anak, br.rdak, tidak pula orang gila. Sebagaimana

jizyahtidak diwajibkan kepada orang rniskin yang layak rnendapatkan sedekah,

orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, orang buta atau orang

lemah dan orang-orang yang terkena penyakit kronis lainnya, tidak pula orang

yang memfokuskan diri sebagai pendeta di biara, kecuali jika dia termasuk orang

yang berkecukupan. Malik ra. mengatakan, Sunnah menetapkan bahlvasanya

tidak ada jrzyah pada kaum wanita Ahli Kitab tidak pula pada anak-anak

mereka, dan bahwasanya jizyah tidak diambil kecuali dari kaum laki-laki 1'ang
telah memasuki usia balig.

Aslam meriwayatkan bahwa Umar ra. menulis surat kepada para komandan

pasukan; jarrgan menetapkan jizyah kepada kaum rvanita dan anak-anak, dan

jangan menetapkan jizyah kecuali kepada orang yang sudah tumbuh rambut

kemaluannya.' Adapun ketentuan terkait orang gila adalah sebagaimana

ketentuan yang berlaku bagi anak-anak.

Besaran 'Jizyah

Para penulis as-Sunan meriwayatkan dari Muadz ra. bahwa ketika Rasulullah

saw. mengutusnya ke Yaman, beliau memerintahkannya agar mengambil satu

' Ini merupakan kiasan bahu'a jizy'ah tidak diwajibkan kecuali kepada laki-laki, dan itu jika
rambut kemaluannva sudah tumbuh. Atsar ini sahih dari Umar ra.. Lihat lrwd' al-Ghalil
jilid V, hal. 95.
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dinar dari setiap orang yang sudah balig, atau pakaian rlaafirah' yang harganya

setara dengan sirtu clinar. Ker-nuclian Unrar rnenarrrbahkan besaran jizyah dengan

menetapkarlnya sebesar elnpat dinar bagi orarlg yang rnemiliki euras dan ernpat

puluh clirham bagi orang vang me'miliki perak pada setiap tahun.' Rirsulullah

san. utengetithr.ri kelenrairan pendrrduk Yanrirn, selnentara Ur.nar ra. rtrengetahui

kecr.rkupan darr keku'atan peududuk Syirnt.

Bukhari merirvayatkan bal-rvasatryar ircla yang bertany'a kepacla JVlujahrd; mengapa

penduduk Svirnr clikenai erlpat clinar, senrentara pendudr.rkYamarr clikenai satu clinar?

Dia menjawalr; itu ditetapkarr clengan n.rempertiurbangkan laktor kecukupan.r

Dernikian prula y:rng diterapkan dalanr madzhab Abu Hanifhh ra. dan

dalam satu rir,r.ayirt Ahnracl, dia rrengatakan, orang yarng berkecukupan dikenai

empat puluh delaprrn clirhanr, orarrg vang konciisirrya pertengahirn dikenari dua

puluh ernpat clirharn, dan orang yang r-niskin dikenai dua belas dirharn. Dia

nrenetapkannya dertgart besaran minintal clan r.naksirnal. Syaf i clan satu riwayat

dari Ahrnad berpendnpat t-rahu,a iizyah hanya ditetapkan besaran minirnalnya

saja, yaitu satu clinar. Aciapun besaran maksirnal tidak ada ketetapannva, dan itr-r

cliserahkan kepada ijtihacl pengllasa. Malik dan salah satu riwayat clari Ahmacl,

dan ini merupakan per-rclapat yatrg kr-rat; bah'r,r'irsanya tidak ad:r batasan rninimal

pada jizyah tidak pula batasan rrraksimal. Hal ini cliserahkirn kepirda ijtihad
penguasa untuk menetapkan besaran 1'ang sesuai dengan keaciaan setiap orang,

dan tidak selayirknl'a seseorang ditrebani rnelebihi kemarnpruannya.

lizyah Tambahan

Boleh rrrenetapkan syarat penambahan jizyah sebagai fasilitas bagi kaum

Muslimir-r yang melirrtas di tempat r.nereka. Ahnaf bin Qais meriwayatkan bahr,va

Unar ra. r.nensyarirtkan kepadir Ahli Dzirrrrnah adanya fnsilitas jamr.ran sehari

siang dan nralam, dan r.nereka disuruh mernperbaiki jembatan-jernbatan. Jika

ada seorar-rg dari kaum Mr.rslimin terbunuh di wilayah mereka, maka mereka

harus nembayar diyatnya.r HR Ahmad.

' Mirafirah adalah pakairrn r'r'rtrtgY'.trttiu-r. Kirta tnalhrah dianrbil drrri rrirma suatu perkanrpungiur
di Hanradan yane bernarna Mirafirah. Hatiits di atas sahih. Lihat lry,h' al-Ghalil jilid V hal. 9 S.

' HR Abu Daud kitb 'az Zakkh," bal> "ft Zakih ns-Sdhntlr," lr 57ol jilid Il, h.rl. 2j,1, zj5. Nasai
kit.:b 'hz-Zakdh," bab "Zokih ttl-Baqor," lz45o, zq5t,:a5u I jilicl V hal. 26. Tirmidzi kitab 'hz-

Zakah," l>ab "Zakih al-Baqd6" [62 j I jilid lli, hal. r r. Tir'rniclzi mc'ngatakan, ini haclits /ra,san. Dia
juga menyebutkan bahrva cli antara nrercka ada lang merirvayatkannya secarir mursal, dan dia
nrengatakan, ini yang paling sahih. Ahrnad d ttlam al-hlusnadjilid V hal. z3o, 233, 237. Menurut
Albani sahih dalam S/rrrli& rrrr rVa.srrg, jilid II, hal. 5 r 7, Shaltilt Ihrtu Alajrrl'r Ir So3l.I HR Bukharikitab 'itl-lizyah.." l'ttb "al-Jizyah u,o al-Muwida)ah mait Ahli al flarb," jllid IV hal. r r z.

' HR Baihaki dalanr rr.s-Surrcn ril-KrrDrri jilid IX, hal. r96. Dalarn rir'vayat Ahnrad tidakterdapat
sebagaimana yang dikatakan olel-r penulis. Menurut Albani atsar ini hasan dalam lrwi''al-
Gftalil iilid \', hal. roz.
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Aslam meriwayatkan bahwa penduduk Syamyang dikenai jizyah mendatangi

Umar dan berkata; jika kaurn Muslimin lewat di ternpat kami, kalian membebani

kami dengan penyembelihan kambing dan ayarn sebagai jamuan bagi mereka.

Umar ra. berkata, "Berilah mereka makanan sebagaimana yang kalian makan,

dan jangan memberikan yang lebih dari itu kepada merekal"

Tidak Mengambil Apa yang Memberatkan Ahli Kitab
dan Lainnya

Rasulullah saw. memerintahkan agar Ahli Kitab disikapi dengan santun

dan tidak membebani mereka di atas kemarnpuan nereka. Diriwayatkan dari

Ibnu Umar ra.; kata-kata terakhir yang saat itu disampaikan oleh Rasulullah

saw. adalah beliau bersabda, "lagalah aku terkait perlindunganku."'Dalam hadits

juga disebutkan, "Siapa yang menzalimi orang yang terikat dalam perjanjian atau

membebaninya di atas kemampuannya, maka ekulah penyanggahnya."3

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., I'Tidak ada yang dibebankan pada harta

Ahli Dzimmah selain maaf."o

lizyah Gugur dari Orang yang Masuk lslam

lizyahgugur dari orang yang masuk Islam, berdasarkan hadits Ibnu Abbas

secara marfu',

*-;.- ;.JJr Jl' -;
"Mtrslim tidnk tliketui jizrlnlt.'i'HR Ah-ad dan Abu Daud.

Abu Ubaidah meriwayatkan bahwa seorang Yahudi masuk Islam. Begitu

dimintai jizyah dan dikatakan; karnu masuk Islam hanya untuk mendapatkan

Lihat lrwk' al-Ghalil jilid V hal. ro3.
HR Ibnu Adiy dalani al-KimilJi Dhuhfn' nr Rr7,i/, dengan redaksi, '/agalah-aku terkait Ahli
Dzimmahku." Dia mengatakan, ini, meskipun Ashim bin Ubaidillah lemah, namun orang
yanq meriwayatkan haiits ini darinya adalah Zubair bin Habib, dan aku tidak tahu dari
li"p? Ji ."t"r'. iedranl'a kelemahan itu berasal. Iilid III, hal. r 8 t . Lihat biografi Zubair bin
Habib dalam Tirikh Baghdad jilid Vlll, hr1.466. Dengan demikian hadits di yaldha'rf. 

.

HR Abu Daud kitab 'iillKhtrai wa al-lmarnlt wa al-Fa1'." bab "fi Tasyir Ahli adz-Dzimmah
idza Ikhtalafu bi at-Tiiirat." ltoszl iili,l III. ha|.437.
Mushannai Abdurraz2aq kilab 'Ahii al-Kithbain," bab 'Mri Yu'khadzu min Arhdhthim wa
Tiidratihim," Irszttl iilid X, hal. ll-t. .134.
Hh ebu Daud kiiab "ht-Khorai wa al-lm,irah wtt al-Fdi'." bab "[i alladzi Yuslimu Ji Badh
as Sanah, hal hlaihi lizyah? | j6s jl jilid lll, hal. r68. Tirmidzi kitab'hz'ZakAh."bab "Ma

Jdh laisa alh al-Muslimin Jizyah." [033] jilid III' hal. t8. Musnad Ahmad jilid I' hal. zz3,
z8o. Hadits dr atas dha'if,lihat lru'ri' n1-('- hulil jilid V hal. qq.
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perlindungan, dia berkata; sesungguhnya dalam Islam terdapat perlindungan.'
Begitu Umar ra. rnendapatkan laporan tentang hal ini, dia berkata, "Sesungguhnya

dalarn Islam terdapat perlindungan." Umar ra. p.un menulis surat yang berisi

larangan mengambil iizyah darinya.

Perjanjian Dzimmah Bagi Penduduk Negeri dan Komunitas yang
Tinggal di Wilayah Tersendiri

Sebagaimana perjanjian dzinrmah boleh dilakukan bagi orang yang ingin

hidup bersama kaum Muslirnin dan di bawah naungan Islam, maka perjanjian

dzin-rmah juga boleh dilakukan bagi orang-orang yang secara mandiri tinggal di
tempat mereka sendiri, jauh dari kaum Mr.rslimin.' Rasulullah saw. melakukan

perjanjian dzimrnah dengan kaum Nasrani Najran dan mereka tetap tinggal di
wilayah dan negeri nrereka tanpa ada seorang Muslim pun yang bersama mereka.

Perjariian ini mencakup perlindunean dirn penjagaan terhadap kebebasaan mereka

yang berkaitan dengan individu dan agarna, penegakan hukum yang adil di antara

rnereka, dan perirnbaugan dalam rnenangani orangvang berlaku zalint. Para khalifah

sepeninggal beliau pun memberlakukan perjanjiarr ini hingga pada masa Harun
ar-Rasyid yang hendak membatalkannl,a. Namun Muhammad bin Hasan, sahabat

Imam Abu Hanifah, mencegahnya. Demikian bunyi kesepakatan tersebut, "Najran

dan u,ilayah pinggirannya rnendapatkan perlindungan Allah dan perlindungan

Muhammad sanr sebagai nabi dan utusiur Allah atas apa-apa yang berada di bawah

kewenangar.r mereka, sedikit atar.rpun birnyak. Tidak ada uskr,rp yang dirubah dari
keuskupannya, tidak pula pendeta dari kependetaannya, dan tidak pula paranormal

dari keparanonlalannya, dia tidak rnendapatkan kerendahan, - maksudnya tidak
diperlakukan sebagaimana orang lemah tidak pula dengan ketentuan denda

sebagaimanapada rnasa jahiliyah - dan nTereka tidakdirugikan serta tidakdipersulit.

Trdak boleh ada satu pasukirn pun yang berada di wilayah mereka. Siapa di antara

mereka yang meminta hak, rnaka di antara mereka diberlakukan seperdua, tanpa

menzilirni rnaupun dizirlimi. Siapayangmemakan ribar dari inisiatifnya- maksudnya

pada masa yang akan datarng setelah ada perjanjian - maka perlir-rdur-rganku terbebas

darinya. Seorang dari rnereka tidak dikenai sanksi lantaran kezaliman yang lain.

Apa-apa yang terdapat dalar-n surat perjanjian ini mendapat perlindungan Allah

AI-Amwiilkarya Abu Ubaici, {r zzl hal. 66,67. Al-Amu'rilkarya Ibnu Zanjawaih, Ir8a, r85]
jilid I, hal. r73. Baihaki dengan nraknanvr kitab 'hl-li4,ah,"bab 'hd:-Dzimmy Yuslimu fa
Yudfa'u anhu al-lizyah.." jilicl IX, hal. r99. Muslnnnaf Abdurrazzaq Irgz8t] jilid X, hll.
336,dan Irorrr]jilidVI,hal.g+. Alsarhnsan,lihatlru,a'al-Ghalil jilid V.hal. roo.
Ath-Thabaqdt al'Kuhrh karva Ibnu Saiad jilitl Ir ] jilid Il, hal. 3 5, 36.

' IbnuQap im mengatakan, in i rnengandung dalil gugurnya perjanjian dzimmah dengan adanya
kejadian birru darr makan ribu jika h.rl ini tcrnrasuk dalam syarat yang mereka sepakati.
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dan perlindungan Muhammad Nabi yang buta huruf utusan Allah selama-lamanya

hingga Allah mendatangkan ketetapan-Nyai'

fika ada salah seorang pemimpin hendak memanfaatkan perjanjian demi

kepentingannya sendiri dengan menzalimi ralyatnya, maka dia dilarang melakukan

itu. Dalam al-Mabsiath karya Sarkhasi disebutkan; jika raja yang terikat dalam

perjanjian dzimmah meminta agar dia dibiarkan menetapkan hukum sesuai

kehendaknyaterhadap rakyat dalam kerajaannya, terkaithukuman mati, penyaliban,

atau lainnya yang tidak berlaku di negeri Islam, maka permintaannya itu harus

ditolak, karena memaklumi kezaliman padahal dapat dicegah adalah tindakanyang

dilarang, dan karena Ahli Dzimmah termasuk orang yang terikat dengan hukum-

hukum Islam yang berkaitan dengan interaksi sosial. Dengan demikian, syaratnya

yang bertentangan dengan subtansi perjanjian dzimmah dinyatakan gugur. |ika dia

diberi perjanjian dan perlindungan atas hal ini, maka syarat-syaratnya yang tidak

dibenarkan dalam Islam menjadi gugur. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

tt

*q 1' :Y e.,Q b".t ,f
"setiap syarnt ynng tidak terdtpot dnlnrn Kitab Allah, gugur (batql). ,,1

Apa yang Menyebabkan Perianiian Dzimmah dibatalkan?

Perjanjian dzimmah dapat dibatalkan jika mereka menolak menunaikan

jizyah, atau enggan berkomitmen terhadap ketentuan hukum Islam, jika

penguasa telah menerapkannya, atau melakukan tindak kejahatan terhadap

Muslim berupa pembunuhan, menyesatkannya dari agamanya,betzina dengan

wanita Muslim, menggaulinya melalui pernikahan, melakukan perbuatan

sebagaimana yang dilakukan kaum Luth (homoseksual), melakukan tindak

kejahatan di jalan, menjadi mata-mata, melindungi mata-mata, atau melakukan

penistaan terhadap Allah, rasul-Nya, Kitab-Nya, atau agama-Nya; ini semua

merupakan bahaya terhadap kaum Muslimin secara keseluruhan terkait jiwa,

kehormatan, harta, moral, dan agama mereka. Ibnu Umar ra. mendapat laporan

bahwa ada seorang pendeta yang mengecam Rasulullah saw.. Ibnu Umar ra.

pun berkata; seandainya aku mendengarnya, niscaya aku membunuhnya' kami

tidak memberi jaminan keamanan atas perbuatan ini."' Demikian pula jika dia

' Lihat takhrij hadits sebelumnya.
' Syaikh Albani mengatakan, saya lidak menemukan sanadnya. Namun hadits Ali ra' sudah

clkup mewakili daTam hal ini. Yaitu bahwasanya seorang wanita Yahudi mengecam dan
menlelek-lelekkan Rasulullah saw.. Lalu seorang laki,laki mencekiknya hingga tewas.
Rasulullah pun membatalkan denda yang berkaitan dengan jiwa wanita yang tewas itu.
Irw6' al-Ghaliljilid V, hal. 9r.
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bergabung dengan negeri yang memerangi kaum Muslimin. Berbeda dengan
jika dia melakukan kemungkaran secara terbuka atau menuduh zina seorang
Muslim, maka perjanjiannya tidak gugur.

|ika perjanjian dzimmahnya dinyatakan gugur, maka perjanjian dzimmah
terkait istri-istri dan anak-anaknya tidak gugua karena pengguguran terjadi
darinya, maka pengguguran pun hanya khusus padanya.

Konsekuensi Batalnya Perjanjian Dzimmah

Jika perjanjian dzimmahnya batal, maka status hukumnya adalah sebagaimana
status hukum tawanan. /ika dia masuk Islam, maka dia tidak boleh dijatuhi
hukuman mati, karena Islam menghapus apa-apa yang terjadi sebelumnya.'

Non Muslim Masuk Masjid dan Negeri lslam

ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya non Muslim dari
kalangan orang-orang kafir yang masuk Masjidil Haram dan masjid-masjid
lainnya, serta negeri Islam. Keseluruhan negeri Islam dalam kaitannya dengan
kaum kafir terbagi dalam tiga zona:

Zona pertama; tanah suci. orang kafir tidak boleh memasukinya dalam
keadaan apapun baik itu Ahli Dzimmah maupun orang kafir yang mendapatkan
jaminan keamanan. Ini berdasarkan makna tekstual dari lirman Allah swt.,

e,653,i\Ai'r?ii\;A\p3Y$i6lw(3Ji6v_
@ i:*<

"Hai ornng-orang vang beriman, sesunggulmya orang-orqng yang musyrik
itu najis, mnka janganlsh tilereka mendekati Masjirtit Hqram sesudah tahun ini.,,
(At-Taubah [9]:28)

Ini sesuai dengan pendapat syaf i, Ahmad, dan Malik. Seandainya ada
utusan dari negeri kafir, sementara pemimpin umat Islam berada di tanah suci,
maka utusan itu tidak diperkenankan masuk ke tanah suci, tapi hendaknya
pemimpin umat Islam yang keluar sendiri untuk menemuinya, atau mengirim
utusan kepadanya untuk mendengarkan suratnya di luar tanah suci.

Png!ul dari hadits Amru_ bin.Ash yang cukup panjang lerkait kisah tobarnya. HR Muslimkitab.'hr Manaqib," jirid r, har. 78.'rmim enniaa'i;i;; bri;;ti')i_rr,t)riiajiia ru h"i.zo5. Lihat lrwa'al-Ghaliljilid V hal. rzr.
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Abu Hanifah dan ulama Kufah membolehkan orang kafir yang terikat

perjanjian memasuki tanah suci dan mukim di dalamnya sebagai musafir,

namun tidak boleh bertempat tinggal di dalamnya. Menurutnya juga dibolehkan

seorang dari mereka masuk Ka bah.

Zona kedue;wilayah Hijaz dengan batas di antara Yamamah, Yaman, Najd,

dan Madinah asy-Syarifah. Ada yang berpendapat separuhnya masuk wilayah

Tihamah dan separuh lainnya masukwilayahHiiaz. Pendapat lain mengatakan,

seluruhnya adalah wilayah Hrjaz.'Kalbi mengatakan, batas Hijaz adalah antara

dua gunung Thai' dan jalan Irak. Dinamakan Hijaz karena ia memisahkan

(hajaza) antara Tihamah dan Najd. Ada yang mengatakan, karena ia memisahkan

antara Najd dan Surah. Pendapat lain mengatakan, karena ia memisahkan antara

Najd, Tihamah, dan Syam. Harbi mengatakan, Tabuk termasuk Hijaz. Orang-

orang kafir boleh memasuk wilayah Hliaz dengan izin, tetapi mereka tidak

boleh tinggal di Hijaz melebih jangka waktu tinggal bagi musafir, yaitu tiga

hari. Abu Hanifah mengatakan, mereka tidak dilarang tinggal dan menetap di

Hijaz. Hujah mayoritas ulama adalah hadits yang diriwayatkan Muslim dari

Ibnu Umar bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

.t

u*;.1 1'r Ld, iii l; .-,1\ ;t-r 
"'JslAtj 

tid, f r\
"Su,nggun ot u (akan) *rrgrtrort on'knum Yshudi don Nasrani ,lari jazirah

Arab, makn aku tidak mernbisrkan di dalanunln keusli Muslim."2

Dalam riwayat lainyangtidakada pada riwayat imam Muslim ditambahkan,

dan beliau memberi wasiat seraya bersabda,

." l\ ;;F t JY ;a";;i
"Keluarknnloh kawn Musyrikin dari jnzirnlt ArQh."3

Abu Bakar tidak memfokuskan perhatian terhadap hal ini namun kemudian

Umar dapat mengosongkan jazirah Arab dari kaum Yahudi dan Nasrani pada

masa pemerintahannya. Umar memberi batas waktu tiga hari bagi siapa pun

Inilah yang sahih dalam tradisi Islam. Adapun perbedaan itu hanya berkaitan dengan
bentuk'neg"eri yang lantaran itu ia disebut Hijaz' dan Najd disebut Najd. 

.

HR Musliilr kiiab"hl-lihad wa as-Siyar," bab"'lkhraj al-iahid wa an-Nashara min lazirah
al-'Arab," l6rl iilid lll,hal. r l88.Abu Daudkitab'hl Kharajwaal-lmarahwaal-Fai',"6ab
"khrAi ai-y-a'h'id wa an-Naihara min Iazirah al-'Arab," Irorol jilid III' hal. r63. Musnad
Ahma'd iilid I, hal. ze,3z, jilid III, hal. r+s.
HR Bu(hari 

^ruto 
"o1-lizyah wa al-Muwida'ah mala Ahli al-Harb," bab "Ikhrdj al Yahttd

wa an-Nashdrd min Jazirah al-Arab," jilid IV hal. rzo, rzr. Abu Daud kitab "al Khardi wa

al-Imdrah wa al-Fai'," bab "Ikhrdi al-Yahid wa an-Nashdrd min lazirah al-Arab," [3o29]
iilid III, hal. r6l. Darimi kitab 'is-slyar,"ba6 "lkhraj al-Musyrikin min Iazirah al-'Arab,"
dengan redaksi serupa jilid II, hal. z3j. Musnad Ahmad jilid I, hal. zu z.
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dari mereka yang datang untuk keperluan dagang. Dari Ibnu Syihab bahwa

Rasulullah saw. bersabda,

i"\ t;r e. )6:a,-," !
"Tidok terhimpun dun ngnnta di jaziralt Arab."1 HR Malik dalam al-

Muzuaththa' secara mursal.

Muslirn meriwayatkan dari jabir bahwa dia mengatakan, aku mendengar

Rasulullah saw. bersabda,

,-* ;.Fr o, .,-(r ,*li ;t r € irui ir- ii r-a ; J\l-:;.i\ i)
"Srru'rgguhrry, ,rto, telnlt pu'tus asn dnlatn ,nrr,rrrnfnirrtri ororrg-ororrg

ynng menLtLrnikatt slwlat di inzirnlt Arsb untuk rnenyemltnhrrya, tetapl dalaut

penglnsutnn di antarn nertk(r."2

Sa'ad bin Abdul Aziz mengatakan, jazirah Arab adalah wilayah antara

lembah pegunungan sarnpai ke ujung Yaman hingga perbatasan Iraq sampai laut.

Yang lainnya mengatakan, batas jazirah Arab dari ujung (Aden Abyan) sampai

ke pinggiran Iraq panjangnya. Sedangkan luasnya dari Jeddah dan sekitarnya

termasuk wilayah pantai sampai ujung Syam.

Zona ketiga; seluruh negeri Islam (selain dua zona di atas). orang-orang

kafir boleh tinggal di negeri-negeri Islam dengan perjanjian, jaminan keamanan,

dan perlindungan, tetapi mereka tidak boleh memasuki masjid kecuali dengan

izin Muslim, menurut pendapat Syaf i. Abu Hanifah mengatakan, mereka

boleh memasuki negeri-negeri Islam tersebut tanpa izin. Malik dan Ahmad

mengatakan, mereka tidak boleh masuk dalam keadaan apapun.

' HR Malik dalam al-Muwaththa'bab "Md IAb fi ljlh' al-Yahttd min al-Madinalz," hal. 36o.
Dalam bukunya ttl-'Ilal, Darirquthni mengatakan, ini hadits sahih. Lihat Nash bar-Rhyah
karya Zailai jiiid I\a hal. 34o.

' HR Muslim l$ab "ShifAt al-Munafqin wa Ahkkmihim,"bab "'laforisy asy-Syaithhn wa Ba'tsuhu
Sarhyhhuli Fitnah an-Niis, wa anna mab Kulli Insdn Qarinonl' 165) jilid IV hal. 2166. Abu Daud
kttab'hl-Birr wa ash-Shilahl'bab "lv'16 lhhf at-TabAghudh," Irg:z] jilid IV hal. lro.
Makna "tetapi dalam penghasutan di antara ntereka," yaitt; tetapi setan berusaha melakukan
provokasi di antara mereka agar timbul perselisihan, konflik, perang, fitnah, dan lainnya.
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GHANIMAH DAN ANTAL

Definisi Ghanimah

Ghanimah bentuk jamaknya ghanhim. Menurut bahasa, ghanimah

berarti apa yang didapatkan oleh manusia melalui usaha. Seorang penyair

berkata,

Aku telah berkelilirtg ke berbagai peniuru durrin

Hingga aku pulang dengnn nrcndapntkan ghnninmlr dengan suka cita

Menurut istilah syariat, ghanimah adalah harta yang diambil dari

musuh Islam melalui perang dan pertempuran. Ghanimah mencakup

tiga macam kategori sebagai berikut:

r. Harta yang berwujud barang.

2. Tawanan.

3. Area tanah.

Ghanimah disebut anfal, jamak dari nafal (tambahan), karena ia

merupakan tambahan pada harta kaum Muslimin. Pada masa jahiliyah

sebelum Islam, jika suku-suku bangsa Arab melakukan peperangan dan

sebagian dari mereka menang dalam menghadapi sebagian yang lain,

maka pihakyang menang mengambil ghanimah dan membagi-bagikan-

nya kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan, dan bagian yang

besar ditetapkan bagi pemimpin. Hal ini disinyalir oleh salah seorang

penyair dalam syairnya,

Bagimu seperempat darinya dan bagian ynng bagus serta pilihan

Ketentuanmu pada apo yang didnpatkan sebelum kejadian dan sisa dsri

pembagian



Ghanimah dihalalkan Hanya bagi Umat lslam

Allah menghalalkan ghanimah bagi umat Islam. Allah swt. mensinyalir

penghalalan mer-rgambil harta ini dalarn firman-Nya,

,@'4r':# 
^ 

<rv;\'\\ FV:($ i,& "#qw
"Makn makonlah dari st'hagiarl rafttpasan perang yang telolt kuilu nmllil itu,

sebagai mokonan yanghnlal lagibaik, drm bertakwalah kepada AIIah; sesunggultntla

Allslr Msln Pengantpun Ingi Moln Pcntloyartg." (Al-AnfAl [8]: 69)

Dalam hadits sahih disinyalir bahwa ketentuan ini hanya khusus bagi umat
Islam dan umat-umat terdahulu tidak diperkenankan mengambil sedikit pun

darinya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari )abi bin Abdillah bahwa

Rasulullah saw. bersabda,

'..i,i rir ',r, 'o :.1,-9'.e'r...i, . ,","i
_rr)r.' *:.^-lr:-:'-6-J". i'---".-9 j\.>p: i.,:.P +", jibu"; L^--A> ,:-'Zst

'^o|";,,',":^"t"

;u:Ji J --oi" .F"t .;>r*J, i3r;i ?l , J*., ui'r, .,','raa j,-r*;' 
;'e ,ritr ir .: i-i'" ,^;i 

' ' t '
i- 3: *:,*-.r-lt :+;i:,.rS o! -* t,

"Aku diberi lima tlang tidak diberiknn kcpada seorailg nabi pun sebeluntku;

aku diberi pertolongnr lsntarnn rLrsn tokut selama jnrak tempult satu hulnn, bumi

dijadiknn schagai tnasjitl (tempnt slnlat) dnn suci bagiku, unka siLtpnpurt di artsrn

umatku yang nnsuk waktu shnlat bnginya hendaknya dis nrcnunnikon slnlat,
glurtitrmlr dilmlslkan ltngiku dnn tidnk dilmlalksn bagi seorang pun sebelwrtku, nku

diberi synfant, dan aku diutus kepada selttrult ttfttnt trtnrrusio."l Adapurr sebabnya

ctdoloh sebogainrans dinyatnkan dslarn lmdits yang diriwayatkan Bukhari dan

Muslitn dnri Ahu Hurnirqh ra. hnltwg Rrtsulullah ssw. berssbdn.

u ij: YIL> si , _J6: -Cru ,it

"Ghsninnh tidok dihslttlknn Ltagi seorattg prnt sebclunt kitn. Itu karenn

Allqh, tobdrzka w0 to'dlk, rnelihot kelemalnn dnn ketidakberdnyann kitn, maka Dia

m en tp erker r a nka r r ny a b a gi ki t a. " ) Maksu d ny a, m en gl nl alk anny n b agi kit a.

r1
;tr :I, S j" -r=) ;UJr -Er ;1,

t't ,' 'at ,
I l I ^ l^a* t:w

' HR Bukharihtab'ht-TAyamntum,"bab "Qaululldhtahla,'Ja lam Tajidn MahnfaTayammamtt
ShaidanThayyiban," (An-NisA'[+]: +r) jilid I, hal. 9r. Muslim kita6 'hl-lvlashjidwa Mawddhi
ash-Shalhlt" [:, +, s] jilid I, hal. 37o,37r.

' HR Bukhari kitab "Fardh al-Khumug" bab "Qtul an-Nabiyy saw., "Ubillat lakum al-
Ghanhim," jllid IV hal. ros. Muslim kitab'Ltl-lihd.l wa as-Siyar,"bab "Tahlil al-Ghandim li
Hddzihi ol-Ummah Khhshshah," [:z] jilid IIl, hal. 1366, 1367. Memperkenankannya kitab,
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Peruntukan Ghanimah

Bentrok bersenjata pertama kali antara li.asul saw. dengan kaum Musyrikin

terjadi di Badar pada hari ketujuhbelas dari bulan Ramadhan tahun kedua

dari hijrah. Bentrok bersenjata ini berakhir dengan kemenangan gemilang

dan keberhasilan besar di pihak Rasulullah saw. dan kaum Muslimin. Sejak

kenabian, itu adalah pertama kalinya kaum Muslimin merasakan manisnya

kemenangan, dan Allah mengukuhkan dominasi ntereka terhadap musuh-

musuh mereka yang telah menindas mereka selama lima belas tahun. Kaum

Musyrikin yang menderita kekalahatr rr.reninggalkan harga yang melimpah

tanpa mempedulikannya. Kaurn Muslirnirt y'ang rneraih ketnenangan segera

mengumpulkan harta tersebut yang kemudian menimbulkan perbedaan

pandangan di antara mei'eka terkait peruntukannya; apakah diperuntukkan

bagi orang-orang yang keluar untuk ntelakukan perlawanan terhadap musuh,

atau bagi orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah saw dan menjaga

beliau dari serangan musuh?

Al-Qur'an al-Karim memberikan pengarahan bahwa ketentuan hukumnya

dikembalikan kepada Allah dan rasul-Nya. Pada ayat pertarna dari surah Al-

Anfdl, Allah swt. berfirman,

o ];1r,+ juvi 
$ ;t;si ; iI']ia.

"Mereko menanynknn kepndarrtu tcrrtrurg (punbnginn) lmrtn rnntprcsll perattg.

Katskanlnlt, "Hnrts rlnry)asail perlttg kcpttntltnn (mcn jadi keutennngat) AIInh dan

rasul." (Al-Anfal [8]: 1)

Cara Pembagian Ghanimah

Allah swt. menjelaskan cara pembagian ghanimah dalam firman-Nya,

*<'A(1$(rgfiieeg;S;:2i1+iu:no:&+sr;SV$
iti tidr/2,'^iii;\4-" it6i\r, 

^\,u( 
-K otJai -yis

r@ '--*t6,FS{i'VitGi\
"Ketahuilnh, sesunggulrnya apa sQa yang dapnt kamLt peroleh sebagai

rampasan perang (ganimnll,l nnkn sesurrggiltnya seperlima untuk Allsh, Rasul,

maksudnya, menetapkannya seratus persen halal bagi kita dan tidak memberlakukan bagi
kjta ketentuan pembinasaannya dertgan dibakar api, sebagai pemuliaan terhadap kita.

' Maksudnya, ghanimah yang kalian ambil dari orang-orang kafir melalui perang, ini tidak
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kerabat Rasul, ansk-snsk tlntim, orang-orang miskin,l dan ibnu sabil, jika kamu

beriman kepttdn Allnlt dan kepndn apo vang Kami turunkan kepada hambn Kami
(Mulnmmad) di lnri Furqnan (Perang Brtdnr). Ysitu di luri hertemunr.la dua

pasukan. Dan Allah Mnhn Kuase ntas segaln sesuqtu." (Al-Anfdl [8]: al)

Ayat yang mulia di atas menetapkan seperlima diserahkan kepada pihak-pihak

yang telah disebutkan oleh Allah swt., yaitu; Allah dan rasul-Nya, kerabat Rasul,

anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Penyebutan nama Allah
di sini sebagai penggapaian berkah. Bagian Allah dan rasul-Nya diperuntukkan
dalam kategori fai'; lantas diinfakkan kepada orang-orang fakir, pengadaan

senjata, keperluan jihad, dan maslahat-maslahat umum lainnya. Abu Daud dan

Nasai meriwayatkan dari Amru bin Absah bahwa dia mengatakan, Rasulullah saw.

menunaikan shalat bersama kami di dekat onta ghanirnah. Setelah mengucapkan

salam, beliau meraih bulu pada sisi badan onta, lantas. bersabda,

;A i;ii -^'jtt,.;it, 11 r;
"Tidni hatnl hngiku glurtimalt srperti

dikemb alikqn kep a d a ksli an. " 2

Maksudnya, diinfakkan kepada orang-orang fakir, pengadaan senjata, dan

keperluan jihad. Adapun nafkah Rasulullah saw., yaitu berasal dari harta/ai'yang
diberikan Allah kepada beliau dari harta Bani Nadhir. Muslim meriwayatkan dari

Umar bahwa dia mengatakan, harta Bani Nadhir termasukyang diperuntukkan oleh

Allah bagi rasul-Nya yang tidak diperuntukkan bagi kaum Muslimin baik seekor

kuda maupun kendaraan onta pun, sebab itu khusus bagi Rasulullah saw.. Beliau

menafkahkan sebagiannya kepada keluarga beliau untuk satu tahun, dan sisanya

diirfakkan untuk penyediaan kuda dan senjata sebagai persiapan di jalan Allah.,

Bagian kerabat Rasul, maksudnya, kerabat Rasulullah saw. yang terdiri dari

:/ ': 
"L" "\^jLl-s 
.*

9l e !
!
l--

dnn

J

berlaku secara umum, tapi ada pengkhususan padanya, karena barang yang ditinggalkan
oleh pemiliknya yang terbunuh menladi hak orang vang membunuhnya. Sedangkan ierkrrit
tawanan dan tanah menjadi kcwenangan hakim terkait penetapan statusnta. Dengan
demikian maknan_ya adalah; gharrimah yang diperuntukkan bagi kalian itu hirnyalah herupa
emas, perak, dan barang-barang lainnya termasuk tawanan wanita.
Orang-orang miskin; kaum fakir. Ibnu sabil; musafir yang terpisah dari negerinya.
HR Abu Daud kitab "al-Jihdd," bab "Ji al-Itnhm Yasta'tsiru lti Syai'in min al-Fai'Ii Nafsihi,"
lz755l jilid lll, hal. 82. Nasai secara maushul kitab 'Qasrz al-Fai'," l7l. ,lluwaththa' Malik
kirab 'bl-Jih6d," bab "Md lah fi al-Glrulal," Izz] jilid II,hal. +st, 458. Musnad Ahmad jilid
IV hal. ru8, jilid V, hal. 316. .l,19, 326. Hadits sahih. Lihat lrwh' al-Ghaliljilid Y hal. z:.
HR Bukhari kitab 'bl-lihkd wa as-Siyar," bab 'hl-Mijan wa Man Yatatarrasu bi Tirs Shhhibihil'
jilid lV, hal. q6. Muslim kitab'hl-lihad wa as-Siyar,"bab "Hukm al-Fai'," [+8] iilid ilI, hal.
r376. Abu Daud kitab 'hl-Kharhj wa ol-Imkrah v,a al-Fai'." bab "fi Washdyh Rasulillhh
saw. min al-Amwdl," [z965ljilid III, hal37r, Nasai kitab 'hl-Fai',"bab r, [aiao] jilid VII,
hal. r3z. Tirmidzi kirab'hl-Jihad," bab 'Mri 

Jah fi al-Fai'," Ir7r9] jilid IV hal. z16. Ahmad
dalam.al-Musnad jilid I, hal. :5. 48. Mushannaf lbnu Ahi SS'aibah'kitab 'hl lihad," bab "Md

Qhln fi Qismah Ma Yufiaft min al-Ardh, wa Kiifa Kina)' ll3z5ljilid XII, hal. j4r.

ini selnin seperlima, seperlirrm
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Bani Hasyim dan Bani Muththalib yang mendukung dan membela Rasulullah

saw., bukan kerabat beliau yang menistakan dan menentang beliau. Bukhari dan

Ahmad meriwayatkan dari fubair bin Muthhm bahwa dia mengatakan, pada Perang

Khaibar, Rasulullah saw. ntembagikan bagian kerabat di antara Bani Hasyim dan

Bani Muththalib. Lalu aku dan Utsman bin Affan menghadap beliau dan berkata;

wahai Rasulullah, rnengenai Bani Hasyim kami tidak mernungkiri jasa mereka,

lantaran kedudukanmu yang ditetapkan Allah di antara mereka, namun ada apa

dengan saudara-saudara kita dari Bani Muththalib kamu beri bagian sementara kami

tidakdiberi, padahal bagimu kami dan mereka berada dalam kedudukan yang sama?

Beliau bersab da,"Sesungguhnyamerekq tidaknteninggalkankupadamasa jahiliyah

tidak pula pada masa Islam. Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Muththalib

merupakan satu kesatuan " Beliau rnengaitkan di antara jari-jari beliau.'

Kerabat beliau boleh mengambil baik yang berkecukupan' maupun yang

miskin, yang dekat maupun yang jauh, dan laki-laki maupun perempuan,

?,t 'ffitv3451\
"Bagitrn seorong nnnk lelnki sarrn denginn bnginr dua orang annk peretnTtumt."

(An-NisA' [a]: 11)

Ini madzhab Syaf i dan Ahmad. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Zainul
Abidin, dan Baqir, bahrvasanya pemberian disamakan di antara yang kaya dan

yang miskin, yang laki-laki dan yang perempuan, serta yang muda dan yang

tua di antara mereka, karena sebutan kerabat mencakup mereka semua, dan

karena mereka para kerabat Rasul itu diberi imbalan harta ghanimah lantaran

mereka tidak boleh mendapatkan harta zakat, dan karena Allah menetapkan

itu bagi mereka lantas Rasulullah saw. membagikannya kepada mereka, dan

dalam hadits tidak dinyatakan bahwa beliau mengutamakan sebagian dari

mereka di atas sebagian yang lain. Syaf i menganggap bahwa bagian mereka

diterima lantaran status mereka sebagai kerabat, maka ia mirip dengan warisan.

Rasulullah saw. memberi paman beliau, Abbas, padahal dia berkecukupan, dan

juga memberi bibi beliau, Shafiyah.,

Adapun bagian anak yatim - yaitu anak-anak kaum Muslimin - ada yang

berpendapat bahwa bagian itu khusus bagi anak-anak yatim yang miskin.

HR Bukhari secara ringkas krtab "Fardh al-Khurnus," bab "v,a nin ad-Daltl hlh anna al-
Khumus Ii al-Imdm, wa annahu Yu'thi Badh Qarhbatihi dhna Badh," jilid|Y,hal. r r r. Ahmad
dalam al-lvlusnad jihd IV hal. gr.
Abu Hanifah mengatakan, mereka diberi lantarar.r kemiskinan mereka jika mereka dalam
keadaan miskin. Syafi'i mengatakan, mereka diberi lantaran sebagai kerabat Rasul sarv..
Sahih. Lihat lrwa' al-Chaliljilid V, hal. 7e.
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Pendapat lain mengatakan, mencakup yang berkecukupan dan yang miskin,

karena mereka kaurn yang lemah (dhuafa) meskipun mereka berkecukupan

materi. Baihaqi meriwayatkan dengan isnad sahih dari Abdullah bin Syaqiq

dari seseorang bahwa dia mengatakan, aku menemui Rasulullah sau'. saat beliau

berada di lembah perkampungan sambil menyerahkan kuda. Aku bertanya;

wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu mengenai ghanimah? Beliau bersabda,

"Bagi Allah seperlimanyn, dan empat Perlimanya untukpasukan." Aku bertanya

lagi, adakah orang yang lebih berhak terhadapnya dari pada orang lain? Beliau

bers ab da, " Ti d ak, ti d ak p ula b agi an y ang ksmu kelu arkan d ar i ka nt o ngm u, k amu

tidqk lebih berhak terhadapnyo dari pada saudaramu Muslim."'

Dalam hadits lain disebutkan,
,/ t

o/t t' ro J ,' '- ,' t 1 :,: 'i. t " :, " -'": :c'

n-! .,-s t ..* ; S ^x 
q**.-* 

"Y 
*-- t t "x\ :.-os y"; t*"t 

S

"Penduduk nana pun Vang menentnng Allnh dnn rnsul-Nr1n, maka seper-

limanya untuk Allah dan rasul-Nyn, ketnudian itu untuk kalian."2

Adapun empat perlima yang tersisa diberikan kepada pasukan dan

dikhususkan bagi laki-laki, merdeka, balig, dan berakal sehat. Adapun wanita,

budak, anak kecil, dan orang gila, tidak mendapatkan bagian, karena syarat

untuk menerima bagian ghanimah adalah laki-laki, merdeka, balig, dan berakal.

sehat. Dalam pemberian tidak dibedakan antara yang kuat dengan yang lemah,

dan yang berperang dengan yang tidak berperang. Ahmad rneriwayatkan dari

Sa'ad bin Malik bahwa dia mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, ada

orang yang menjaga penduduk, namun bagiannya sarna dengan bagian orang

lain? Beliau bersabda,

t ' e ' '"' or"'r'^to" ""i'" :io/'",.''. .,,Fb, \y :"t4s t j'y')i yj ,U 
i' ,' t r;;i 3d,K;

"Celqk'.n knrn'r, Ibnu Llntnti Sa'nd, bukstrktfu kalian mendtpatkatt rezeki dort

petolongan hantla lnntnran orang-orang lemah di antnra kalinn? !"3

Dalam buku fltljatullLh al-Bdliglnh; orang yang diutus oleh pemirnpin

untuk kepentingan pasukan, seperti pengantar surat, perintis, dan mata-mata,

HR Baihaki kitab "Qasn al-Fai' wa al-Ghanimah," bab "Ikhrhj al-Khunus min Rtt's al-
Ghanimah, wa Qismah al-Baqiy baina man Hadhara min ar-Rijal al-Muslimin al-Bdlighin
al-Af;rhr," jilid VI, hal. 324, dan kitab 'hs-Siynr'," bab "Akhdz ss-Silhh wa Ghairihi bi Ghairi
Idzn al-Imdm," jilid IX, hal. 62. Serupa dengan hadits ini disampaikan oleh Thahawi jilid
II, hal. r77. Menurut Albani sahih dalam lrwd' al-Ghalil jilid, V hal.6o.
HR Muslim kitab 'bl-lihhd," bab "Hukm rrl-Fcri," l+zl jllid III, hat. r 376. Abu Daud kitab
'hl-Kharaj wa al-lmdruh wa al-Fai',"bab Ji lqaf Ardh as-Sawad wa Ardh al-Anwah," l3o j5l
jilid III, hal. 427. Ahmad dalam al-Musttad 1il\d II, hal. :rZ.
Lihat takhrij hadits sebelumnya.
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mendapatkan bagian dari ghanimah meskipun dia tidak berada di tempat

peperangan, sebagaimana yang dialami Utsman pada Perang Badar. Utsman tidak

dapat mengikuti Perang Badar lantaran diperintah Rasulullah saw. terkait istrinya

yang sakit, Ruqayah binti Rasulullah saw.. Rasulullah saw. bersabda kepadanya,

n ^" " 3

;r' J-t F\ 3U i!
"

"Kanru mendnpotkan imbnlnn (sebngahnana) orang yang rnengikuti perang

Badar dan bagiannya."l HR Bukhari dari Ibnu Umar ra..

pembagian ghanimah didasarkan pada asas bahwa orang yang berjalan

mendapatkan satu bagian, sementara orang yang mengendarai kuda mendapatkan

tiga bagian. Dalam hadits-hadits sahih ditegaskan bahwa Rasulullah saw

memberi bagian orang yang mengendarai kuda dan kudanya sebanyak tiga

bagian, sedangkan bagi orang yang berjalan' satu bagian.3 Ketetapannya

demikian tidak lain lantaran adanya tambahan biaya untuk kuda, di samping

itu kuda membutuhkan pelatih, dan pengaruh orang yang mengendarai kuda

dengan kudanyaa dalam perang bisa tiga kali lipat dari orang yang berjalan.'

Tidak ada bagian bagi selain kuda, karena tidak ada riwayat dari Rasulullah

saw. yang menyatakan bahwa beliau memberikan bagian bagi selain kuda. Pada

perang Badar, bersama beliau ada tujuh puluh onta, dan tidak ada satu Perang Pun

yang diikuti beliau yang tidak disertai adanya onta, di samping itu onta merupakan

kendaraan mereka pada umumnya. Seandainya beliau memberikan bagian bagi

onta, niscaya ada riwayat yang sampai kepada kita. Demikian pula dengan para

sahabat beliau sepeninggal beliau, mereka tidak memberikan bagian untuk onta.

HR Btrkhuri kitab "al-Maehaziv," bab "Qaulullah ta'ili, "Innalladzina Tawallau minkum
iiuia lltaqh al-Jamhni," (Klt" Iiirdn [3]: r i s ) jilid v' hal' r z6' dan kitab "Fardh al-Khumus",',,

^^+- s \J{ J.6;

iiv;;iLaniia,ttial,tmhi nasulanfitiaph'. atiu Amarahubi al-Maqhm HalYushamulahu,"

iilid IV hal.r8. Ahmad dalam a/ Musnad jilid II, hal. ror, roz.
Maksudnva, peiuanq vans berialan kaki.
un sukni'i iihll";t:Jih;d,"Uiu "s;tan al-Faras;' jilid lV, hal.37' dan kitab "al-Maghaziy)'

bub "Ghazruh Khaibar," jilid V hal. rz+. Muslim kitab 'bl Jihid," p9b ".xgfl-y.ah Qismah
ii Ghantmahbaina al-HAdhirin," l57l iitia trt, hal. r383. Abu Daud kitab'al'lihddi'bab "fi
Suimani al-Khait," Lu zlr I jitia Ill, hal. r 73. dan bal: "fiman IJshima lahu S.tthman," lzt 16l
ittia ttt. hal. rzs. firmldzi kitab 'hs-Siyar,"bab "Md iaa fi Sanm al-Khail," Irs++l jilid IV,

hal. rza. tbnu'Maiah kitab'hl-lihnd," bab "Qlsraaft al-Ghanaim," IzSs+l jilid ll, hal. gSu.

n..i-ikitab 'hs-Sivar."bab"fi Sahm al Khait," Iz+zsliilid II' hal' r44. Muwaththa'Malik
kitab'hl-Iihad," uau 'at Qasi li al-Khait fi al Ghazw." lz r I jilid ll. hal. +s6. Ahmad dalam
al-Musnad iilid Il. hal. z, oz.
Terkait p.nunggung kuda dengan kudanya, Abu Hanifah ra. berpendapat bahwa orang
yung -dnungffig fuda menda"patkandui bagian, sementara yang berjalan mendapatkan
iatu"basian. Iii b;rtentansan densan Sunnah yang sahih.
i.U.nifn ulama berpenda]pat bahia tidak ada'per-bedaan antara kuda Arab dengan kuda
perafiakan lain yang disebur dengan kuda tarik dan kud_a.campuran.,Ulama yang lain
Leroendaoat bah*aianva ada perb"edaan antara keduanya. Iika kudanya bukan kuda Arab'

mafia tidakadabagian untuknya, dan dalam keadaan ini ia digolongkan seperti onta terkait

bahwa ia tidak mendapatkan bagian.
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Bagian kuda tidak diberikan lebih dari satu kuda, karena tidak ada riwayat dari

Rasulullah saw. tidak pula dari sahabat-sahabat beliau bahwa mereka memberikan

bagian untuk lebih dari satu kuda, dan karena rnusuh tidak diperangi kecuali di

atas satu kuda. Abu Hanifah mengatakan, bagian dapat diberikan untuklebih dari

satu kuda, karena itu lebih mencukupi dan lebih besar manfaatnya. Kuda pinjaman

dan kuda sewaan diberi bagian, demikan pula dengan kuda yang digunakan tanpa

seizin pemiliknya, namun bagiannya diberikan kepada pemiliknya.

Bagian Tambahan dari Ghanimah

Pemimpin boleh menambahkan kepada sebagian tentara rnelebihi bagiannya

dengan besaran sepertiga atau seperempat (dari satu bagian), dan hendaknya

tambahan ini diambilkan dari ghanimah itu sendiri, dengan pertimbangan

bahlva orang yang menerimanya melakukan perlawanan sengit terhadap musuh

hingga layak untuk rnendapatkan tambahan tersebut. Ini adalah madzhab

Ahmad dan Abu Ubaid.' Hujahnya adalah hadits Habib bin Maslamah bahwa

Rasulullah saw. menarnbahkan seperenpat setelah seperlima kepada pasukan

pada gelombang pertama, dan memberi mereka tambahan sepertiga setelah

seperlima pada gelombang berikutnya.'HR Abu Daud dan Tirmidzi.

Perrrah terhimpun pada Salamah bin Akwa dalam suatu peperangan yang

diikutinya antara bagian pejalarr kaki dan penlrnggang kuda, hingga beliau

memberinya lima bagian lantaran perjuangannya yang besar dalarn peperangan

itu.3

Barang Rampasan Milik Pembunuh

Yang dirnaksud dengan barang rampasan (salab) di sini adalah barang yang

terdapat pada musuh yang tewas berupa senjata dan logistik perang. Demikian

pula dengan pernak pernik perhiasan yang dikenakannya untuk perang. Adapun

mutiara, uang, dan semacarlnyayangdibarvanya tidakdinyatakan sebagai barang

rampasanr tetapi termasuk dalam ghanimah. Kadang komandan memberikan

Malik berpendapat bahwa tambahan diambil dari seperlima vang ditetapkan untuk kas negara.
Syah'i mengatakan, dianrbilkirn dari seperlima dari bagian seperlima, yaitu bagian pernimpin.
HR Abu Daud kitab 'al-lihad," bab "fiman Qala: al-Khunus qabla an-Na.fitl," [zz +g, zl so]
jilid III, hal. r8z, r83. Tirmidzi kitab'hs-Siyar," bab ! an-Nafal." Ir56r] jilid IV, hal. r3o.
Darimi kitab 'hs-Siari" bab 'Mri lha Ji an YanJula Ji al Badhh ar-Rubu' wa Ji ar-Raj'ah
ats-Tsuluts," [2485], dan bab'hn-Nafal bada al-Khumus," [2486] jilid II, hal. r47. Ahmad
dalam al-Musnad jtlid lV hal. r 59, r 6o.
HR Muslim kitab 'ill-lihAd," bab "Istifoqitq al-Qilil Salab al-Qatil," jilid XII, hal. 6s. Abu
Daudkitab'al-lihdd,"bab"Jial-lhsttsal-Musta'man,"[2653].Ahmaddalamal-Musnadjilid,
IV, hal.49, 5r.
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dorongan dalam perang melalui hal-hal yang menarik bagi para tentara berupa

barang rampasan milik musuh yang tewas dan bahwasanya barang rampasan

itu khusus hanya menjadi milik mereka tanpa melibatkan pasukan yang lain.

Rasulullah saw menetapkan bahwa barang ralnpasan menjadi milik orang yang

membunuh dan tidak dikurangi bagian seperlima.' HR Abu Daud dari Auf bin
Malik al-Asyja'iy dan Khalid bin Walid.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Bard bin Malik
melintas di dekat seorang komandan rnusuh pada Perang Zarah.'Bara'bin Malik
berhasil menebasnyar saat berada di bagian depan pelananya hingga tewas. Barang

rampasan yarrg didapat Bara'bin Malik saat itu mencapai tiga puluh ribu. Setelah

mengetahui kejadian ini, Umar bin Khaththab ra. berkata kepada Abu Thalhah;

jika kita tidak mengambil seperlima dari barang rampasan, sesungguhnya barang

rampasan Bara'mencapai jumlah yang sangatbanyak, maka menurutku harus dikenai

seperlima padanya.r Ibnu Abi Syaibah mengatakan, Ibnu Sirin mengatakan, Anas

bin Malik menyampaikan kepadaku bahwa itu adalah barang rampasan pertama

yang dikenai bagian seperlima dalam Islam.

Dari Salamah bin Akwa bahwa dia mengatakan, seorang mata-mata kaum

Musyrikin datang kepada Rasulullah saw. saat beliau berada dalam perjalanan.

Mata-mata itu duduk dan berbicara bersama sahabat-sahabat beliau, kemudian

pergi dengan menyelinap. Rasulullah saw. bersabda, "Cari dia,lalu bunuhlah."

Salamah bin Akwa berkata; aku pun membunuhnya dan beliau menyerahkan

barang rampasannya kepadaku.*

Orang yang Tidak Mendapatkan Bagian dari Ghanimah

Dalam bahasan sebelum ini telah dijelaskan bahwa syarat menerima bagian

dari ghanimah adalah berusia balig, berakal sehat, laki-laki, dan merdeka.

Dengan demikian, orang yang tidak memenuhi syarat-syarat ini tidak

HR Abu Daud kitab'bl-lihid,"bab "fi as-Salab Yukhammas," lzTzrl jilid III, hai. r65. Dalam
Ihmi' al-Ushil Irr87]. Hadits sahih'. Lihat lrwh' al-Ghaltl iilid V hdl. ss.
Zarah adalah satu daerah yang besar di Bahrain. Dari sini dikenal sebutan MarzabanZarah.
Llhat Mu'jam al-Buldhnjilid II, hal. 38a.
Mushannaf lbnu Abi Syaibahkitab "al-lihhd," bab "Man Jahla as-Salab li al-Qhtill' b+q+,
rao35l jilid XII, hal. j7r, 372. Abu Ubaid dalam al-Amv,hlha7.3 r rnelalui Hasyim dari Ibnu
Aun dan Yunus dan Hisyam. Baihaki kitab 'Qdsm al-Fai' wa al-Ghaninnh," bab "Md IAh fi
Takhmis as-Salab," jllid VI, hal. 310, 31r. Hindi dalam al-Kanz jilid IV hal. :28. Ibnu Hazm
dalam al-Mufoallh jilid VII, hal. 39 j. Atsar sahih. Lihat lrw6' al-Ghsliljilid V hal. 52.
HR Bukhari kitab'al-lihhd,"bab'hl-flarby idzd Dakhala Ddr al-Islhm bi ghairi Amdn," jllid,
IY hal. 8+. Abu Daud kitab'al-lihhrl,"bab "fi al-lisits al-Musta'min," Iz6s:] iilid III, hal. r rz.
Ibnu Majah secara ringkas kitab'iil-lihhd,"bab'bl-MubArozah wa as-Salob," [28:6] jilid II,
hal. 946. Dalam az-Zawrild; isnadnya sahih, dan para periwayatnya terpercaya. Mundziri
menisbahkannya kepada Nasai juga.
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mendapatkan bagian dalam ghanimah. Meskipun demikian dia boleh

mengambil darinya dengan ketentuan kurang dari satu bagian. Said bin
Musalyab mengatakan, pada masa permulaan Islam, anak-anak dan budak

mendapatkan pemberian dari ghanimah jika mereka ikut dalam peperangan.

Abu Daud meriwayatkan dari Umair bahwa dia mengatakan, aku ikut dalam

Perang Khaibar bersama tuan-tuanku. Mereka mengatakan tentang diriku
kepada Rasulullah saw. bahwa aku budak. Lalu beliau memerintahkan agar

aku diberi barang yang bermutu rendah.'

Dalam hadits Ibnu Abbas dinyatakan bahwa dia ditanya tentang wanita dan

budak apakah keduanya nrendapat bagian tertentu jika ikut bersama orang-orang

yang berperang? Dia menjawab bahwa keduanya tidak mendapatkan bagian

tertentu, hanya saja keduanya tetap rnendapatkan pemberian dari ghanimah

mereka.' Dari Ummu Athiyah bahwa dia mengatakan, kami berperang bersama

Rasulullah sarv.. Kami mengobati orang-orang yang terluka dan merawat orang-

orang yang sakit. Saat itu kami mendapatkan pemberian dari ghanimah.,

Tirmidzi menyampaikan dari Auzai secara mursal bahwa dia mengatakan,

Rasulullah saw. memberi bagian kepada anak-anak di Khaibar.o Yang dimaksud

dengan bagian di sini adalah pemberian (bukan bagian tertentu). Dari Yazid

bin Hurmuz bahwasanya Najdah al-Hurury rnennlis surat kepada Ibnu Abbas

ra. untuk menanyakan kepadanya tentang linta hal; nmmd bail, beritahukan

kepadaku apakah dulu Rasulullah saw. berperang bersama kaum wanita?

Apakah kaum wanita mendapatkan bagian tertentu? Apakah beliau membunuh

anak-anak? Kapan berakhirnya keyatiman anak yatim? Dan tentang bagian

seperlima, untuk siapa bagian itu? Ibnu Abbas berkata; seandainya bukan

lantaran menutupi ilmu, niscaya aku tidak menulis surat kepadanya. Kemudian

dia menulis surat balasan kepada Yazid bin Hurmuz, yang berbunyi; kamu

HR Abu Daud kitab 'hl-Jihiid," bab "ft al-Marhh wa al-Abd Yubdzayhn min al-Ghanimah,"
Iz73ol jilid IIL hal. r7r. Tirrnidzi kitab 'hs-Siar," bab "Hal Yusliamu li at-'Abd." lr557l
jilid IV hal. r u 7. Tirmidzi mengatakan, hadits hasan sahih. Ibnu Majah kitab 'hl-JihAd,"
bab "al-Abid wa an-Nisd'Yasyhatl|na mah al-NIuslimin," 12855) iilid Ii, hal. 952. Hakim
dalam al-Mustadrakkitab "Qasrn al-Fai'," jilid II, hal. r3r. Dia mengatakan, hadits sahih
isna.l, nlrnun Bukhari dan Muslim tidak menyampaikannya. Dzahab'i sepakat dengannya.
Ahmad dalam al' Mu sn ad jilid V, hal. z z 3. Menurut Svaikh Albani hadits sahih dalam lr w d'
al-Glnlil j\Iid V hal. os.
HR Muslim ki tab 'bl lihdd," bab "an-Nisd' al-Ghiziyht Yurdhakhu lahunna, wa lh Yushamu. . ."
ltt7, ryol jilid III, hal. 1444. Abu Daud kitab'hl-Jihid," bab ')i al-Marhh n'a al-Abd
Yufudzayanminal-Ghanimah."lzTzT,zTz8ljilitl Ill,hal r69, rTo.iirmidzikitab'hs-Si)'dr,"
bab ',AIrrn Yu'thi al-Fti'," Irss6J jilid IV. hal. r:5, rz6. Ibnu Majah kitab 'hl-lihAd,"bab
'hl-'Abid wa an Nisa' Ynsyhadina mah al-Muslimin," lzS56ljilid Ii, hal. 952. Darimi kitab
'bs-Siar" bab "fi Sihkm al Abid wa ash-Shibydn," lz+28)jilid II, hal. ra5.
HR Muslim kitab 'hl-lihdd wa as-Siyan" bab 'hn-Nisd' al-Ghdziydt Yurdhakhu lahunna, wa
lh Yushamu wa an-Nahy hn Qatl Shibyan Ahli al-Harb," I r 37] dengan redaksi serupa jilid
III, hal. r444.
Tirmidzi kitab 'Ies-Si7ar;"bab "Man Yu'thi al-Fai'," IrSSO] jilid IV hal. rz6.
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menulis surat untuk menanyakan kepadaku apakah Rasulullah saw. berperang

bersama kaum wanita? Dulu beliau berperang bersama rnereka. Kaum wanita
mengobati orang-orang yang terluka, dan mereka mendapatkan pemberian
dari ghanimah. Adapun terkait bagian tertentu, mereka tidak mendapatkan.

Rasulullah saw. tidak membunuh anak-anak, dan kamu tidak membunuh
mereka. Dalam surat kamu menanyakan kepadaku kapan berakhirnya keyatiman

anak yatim? Sungguh, ada orang yang benar-benar akan tumbuh jenggotnya,

namun dia benar-benar lemah dalam mengurus dirinya, tidak mampu mandiri.

]ika dia telah bisa mengurus dirinya dengan baik sebagaimana orang-orang
mengurus dirinya, maka telah hilanglah keyatiman darinya. Dalam surat kanu
menanyakan kepadaku tentang bagian seperlima, untuk siapa? Dulu kami
mengatakan, itu untuk kami. Namun kaum kami tidak menyrrkai itu pada kami.'
HR lima imam hadits selain Bukhari.

Orang-orang Bayaran dan Non Muslim tidak Mendapatkan
Bagian Tertentu

Demikian pula tidak ada hak dalam ghanimah bagi orang-orang bayaran

yang menyertai pasukan untuk mendapatkan penghidupan, meskipun mereka

turut berperang, karena mereka tidak bertujuan untuk perang dan tidak pula
keluar sebagai pejuang, termasuk pasukan pada masa kini yang menekuni
dan menjalani profesi mereka. Adapun mengenai selain kaum Muslimin dari
kalangan Ahli Dzimmah, terdapat perbedaan pandangan di antara ulama likih
jika rnereka dimintai bantuan dalam perang dan mereka turut bertempur bersama

kaum Muslimin. Penganut Madzhab Hanafi menyarnpaikan pendapat yang
juga diriwayatkan dari Syaf i ra. bahwasanya mereka mendapatkan pemberian
sepantasnya dan tidak diberi bagian tertentu. Diriwayatkan dari Syaf i juga

bahwasanya mereka disewa oleh pemimpin dari dana yang wujudnya tidak
dirniliki oleh siapapun. fika pemimpin tidak melakukannya, rnaka mereka diberi
dari bagian Rasulullah saw.. Tsauri dan Auzai mengatakan, mereka mendapatkan

bagian tertentu.

' HRM"tli-k t"b'ht-lihddwaas'Siyar,"bab'an-Nisd'al-GhdziytitYurdhakhulahunna,wa
ld Yushamu wa an-Nalry bn Qatl Shibydn Ahli al-flarb," Ir37] jilid III, hal. t444.Tirmidzi
ktrab 'hs-Siyar hn RasilillAh saw.," bib "Man Yu'tha al-Fai'," Ii s s6] jilid IV hal. rz6, tz7 .

Abu Daud kitab'hI-JihAd," bab ]i al-Marhh wa al-Abd Yuhdzayhn min al-Ghanimah,"
lz7z8l jrlid III, hal 169, r7o. Ahmad dalam al-Musnad jilid I, hal.-3o8.

86 * FikihSunnahV



^d 
Ghutu,ba

Larangan Chulul

Ghulul adalah pencurian terhadap ghanimah. Ghulul dilarang karena

mencederai hati kaum Muslimin, menimbulkan perselisihan dalam barisan

mereka, dan menyibukkan mereka dengan perampasan hingga tidak fokus

terhadap peperangan. Itu sernua dapat berakibat pada kekalahan. Maka dari itu,

ghulul termasuk dosa besar berdasarkan ijma' ulama. Allah swt. berfirman,

ealL';t|'i W ;i- lF \^, ;_ (",$) 61 g.6';).(,K;
(6t5,1i6:i.lt

. //Z/c^rj U

"Tidok nuurgkin seorstlg Nqbi berkhinrmt tlalam urusan lmrta rnntpnsail pernng.

Barangsiapn ymry berklianot dqlfirt urusan raflq)asan llerang itu, maka Ttada hari

Kannt ia skttn datangfircmbstlq sl,ayang dikhirmntksnnya." lAli'ImrAn [3]:161)

Rasulullah saw. memerintahkan penjatuhan hukuman terhadap orang yang

rnelakukan glrulul;barangnya dibakar, dan dia ditebas agar membuat jera orang

lain hingga tidak berani melakukan hal seperti itu. Abu Daud dan Tirmidzi
meriwayatkan dari Umar ra. dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

lal o - '"" "it,'.ro\: o.cW l-.j.-li._f.e $ i*!t i-t*. tit

"lika knlinn ,nr,rr*rrko,, ororf ,onf melakttkqtt gltulttt, rttqkn ltakarltilr

barangtrya dan tebnslalt dio."l

Dia mengatakan, kami menemukan di antara barangnya terdapat mushaf

Al-Qur'an, lantas kami tanyakan kepada Salim tentang mushaf ini. Dia berkata;

juallah, dan sedekahkanlah uang hasil penjualannya. Dari Amru bin Sluaib dari
bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw., Abu Bakar, dan Umar membakar

barang orang yang melakukan ghulul dan menebasnya.' Terdapat beberapa hadits

lainnya yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau tidak memerintahkan

pembakaran barang orang yang melakukan ghulul tidak pula penebasannya.r

HRAbU Daud krtab'hl-lihdd,"bab'f Uqilbah al-Ghdll," lz74l jilid III, hal. r 57. Tirmidzi kitab
'hl-Hudud,"bab'Ji al-GhAll Ma Yushna'u bihi." lra6rljilid IV, hal. 6r. Tirmidzi mengatakan,
hadits ini glrarib, kqmj tidak mengetahuinya kecuali diri sisi ini. Darimi kitab 'hs-Siar," bab'fi Uqnbah al-Ghdll," [2a93]jilid II, hal. r+9. Ahmad dalam al-Musnad jilidl,hal. iz.
H R Abu Daud kitab 'hl-lihAd," bab "fi Uqnbah al-Chall," lz7 t 5l jilid Iil, hal. 158.
HR Abu Daud kitab 'hl-lihhd," bab "fi al-Ghulhl idzh K6na yasiran yatrukuhu al-Imhm wa
lhYu\raqu Rahluhu," lzTtz) jilid III, hal. r 56. Tirmidzi kitab'hl-Hudfid,"bab "[i al-Ghdll
Mh Yushna\ bihi." [t a6r ] jilid IV hal. 6 r . Tirmidzi mengatakan, ini hadits gftdiib.
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Dari sini dapat dipaharni bahwa penguasa boleh nrelakukan tindirkan yang

menurutnya mengandung kentarslahatirn. |ika kernaslahatan itu menuntut adanya

pembakaran clan penebasan, nrakir pelakunya ditebas clirn baraugrtya dibakar.

fika kemaslahatannya terclarpirt pada selain itu, n.raka pernin-rpin dapat melakukan

tindakan yang menurutnya mengandr.rng kemaslahatan. Bukhari rneriwayatkan

dari Abdullah bin Antru bahwa dia rnengatakan, di antara barang Rasulullah

saw. ada seorang laki-laki yang dipanggil dengan natna Karkarah. Lalu orang itu

n-rati. ILasulullah saw. pun bersabda, "Dia di nersku."' Mereka segera bergegas

untuk melihatnya. Tenryata mereka nlellemukan pakaian wanita (gamis) telah

dicurinya dari ghanirnal-r.

Abu Daud meriwayatkan bahwa seorang sahabat mati pada Perang Khaibar.

Begitu nrengetahui hal ini, Rasulullah saw. bersabcla, "shalatkanltth sahabat

kolian." Raut wajah orang-orang langsung berubah. Beliau pun bersabda,

.xr -+ ; ,t -" -(-U. rf

"sesunggtilrtnln snlrttbnt kttlinrt rnclnkuknn ghulul tli idmr Allnh'"

Lalu mereka mencari barangnya dan menemukirnnya berupa kantong kulit

kaum Yahudi yang harg:rnya tidak sanlpai dua dirham.'

Memanfaatkan Makanan sebelum Pembagian Ghanimah

Ada yang dikecualikan dirri ketentuan ghanimah terkait makanan untr.rk

manusia dan hewan kendaraar.r. Makanan ini boleh din-ranfaatkan oleh orang-

orang yang berperang selama mereka r-nasih berada di wilavah musuh meskipun

tidak dibagikan kepada mereka.

r. . Bukhari dan Muslin-r rnerirvayatkan ciari Abdullah bin Mughaffal bahwa

dia mengatakan, aku mendapatkan satu kantong minyak pacla Perang

Khaibar. Aku terus rnernbawanya. Aku berkata; aku tidak akan rnemberikan

sedikit pun kepada seseorang pacla kali ini. Begitu aku menoleh, ternyata

Rasulullah saw. sedang tersenyum.r

HR Bukhari kitab 'hl lihdtl," bab 'hl-Qalil min al Ghulil," Abdullah bin Arnru ticlak
nrenvebutkan dari Rasulullah sar",r bahr'va beliau mernbakar barangnya, dan iniiah yang
palirie sahih, iilid I\', hal. 9r. Ibnu Majah kittrb "ttl-lilthd," bab'irl-Ghulnl," lz8a9) jiiid II,
hal. s"so. Ahnrad dalrrrr a/-Mr.rsr n,l lilii tl' hal. r oo.

HR Abu Daud kitab 'itl lihhd," bat: "li I.a'zhim al Glruliil," [z7tol jilid IIi, hal. r55. Ibnu
Maiah kitab 'hl-lihnd,"bab'hl Ghulii," Iztlatt] jiiid II' hal. e5o'
HR Bukhari kitab "Fardh al-Khumus," bab 'i\fti Yushibu min oth-Thahm;fi Ardh al Harb,"
iilidIV,hal. rr6,dankitirb "al .\4ughazy,"btb"GlnzwaltKhtibar." jilidV,hi:1. I7z.,drrnkilab
hdz-D,zabuilt"ba6"DzubaihAtili al Kit,fuwasyuhuntuha."jilidvll.hrrl. rzo.Muslimkitab
"al-Jihhd wais-Sian"bab "lawdz al-Akl min Thakm al-()hnitimalt t'i Dar nl Hdrb," [72] jilid
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3.

Abu Daud, Hakirn, dan Baihaqi n.renyampaikan dari Ibnu Abi Aufh bahwa dia

mengatakan, karni nrendapatkan makanan pada Perang Khaibar. Saat itu orang

datang untuk urengarnbil makanan secukuprrya lantas bergegas perui.'

Bukhari merirvayatkan clari Ibnu Umar bahu'a clia rnengatakan, kanri

rnendapatkan nradu dan buah anggur pada saat kirn.ri nrelakukan peperaugau.

Kami memakannya dan tidak rner.rgunrpulkannl'a.' Dirlam riwayat ltrin

terkait hadits inipada Abu Daud; tidak diambil seperlima clari dua rnakanan

itu.r Dalam el-Muh,athtftal Malik mengatakan, menurutku tidak nrasalah

kaurn Muslimin menyantirp nrakanan musuh jika nrereka masuk rvilal'ah

musuh, yaitu saat mereka mendapatkan itu sernua sebelurn dimasukkan

dalam pembagian. Dia mengatakan, menurutku onta, sapi, dan kirmbing

tergolong sebagai makanan. Kaum Muslimin boleh rlernaktrnnva jika

mereka masuk wilayah mnsuh, sebagaimana nrereka rnenyantap makan:rn

(yang lain). Dia mengatakan, seandainya itu tidak dimakan hingga or.urg-

orang n-renghadiri penrbagian dan dibagikan di antara rnereka, rnirkir akan

berdampak buruk terhadap pasukan. Dia mengatakan, menurutkr"r tidak
rnasalah terkait semua makanan yang disantap itu dengan cara yang baik dan

sesuai kebutuhan. Nan-run t'nenurutku tidak boleh acla yang menyinrpannya

setelah itu sedikit pun untuk dibawa pula kepacla keluarganya.

Muslim Menemukan Hartanya di Tempat Musuh,
Dia Berhak Mendapatkannya

|ika para.pejuang berhasil nrengembalikan harta kaunr Nluslimin 1'ang

sebelumnya berada di tangan musuh, mirka para pemiliknya lebih berhak untuk

mendapatkan harta rniliknyur, dirn partr pejuang tidak boleh nremilikinya sedikit

pnn, karena harta itu ticlak tergolong sebagai ghanirrah.

III-h"1-3q1. Abu Daud kit ab'hl-Jihtul,"bab "Ji lbhhah otlt-Thtthnt fi Artlh al Atlunw," lzTozl
jilid III, hal. 14e, 15o. Nasai kitab 'hdh-Dhaftdyi," bitb "Dzabiih al Ytlfid," [++r s ] jilid VII,
hal. 236. Darimi kitab 'hs Siyor," bab 'Akl atlrThaim qobla an Tuqassama aL-Ghtnimoh,"
Izior] jilid II, hal. 6s z. Baihaki kitab 'adh-Dhahd;,d," bab ",\iii Jih.li ']haiittr AhIi al-Kifit\"
jilid IX, hal. z8z. Ahmad dalam c/ ivtusnail jilid IV, hal. 80.

' HR Abu Daud kitab 'hl-lihhtl," bab "fi an-Nahy hn an-Nuhbd idzi Kdrtafi oth-Thahm Qillah
fi Ardh al-Aduww," lzt+l jllid III, hal. rsr.

' HR Bukhari kitab "Fardh al-Khumus." bab
jilid IY l.ral. r r6.

"Mh Yushibu min ath-Thaiim fi Ardh al-flitrb,"

r HR Abu Daud kitab 'bl-lihitd." bab "fi lbithah ath-'Ihakm li Ardh al,Aduww," fz7orl iilid
lII, hal. r+q.
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1. Dari Ibnu Umar bahwasanya kudanya diserang lantas diambil musuh.

Setelah kaum Muslimin mengalahkan musuh, kudanya dikembalikan

kepadanya. Ini terjadi pada masa Rasulullah saw..'

2. Dari Imran bin Hushain bahwa dia mengatakan, kaum Musyrikin menyerang

hewan ternak Madinah. Mereka mengambil Adhbal onta Rasulullah saw.,

dan seorang wanita dari kaum Muslimin. Pada suatu malam, wanita itu
bangun saat mereka sedang tidur. Dia tidak n-renyentuhkan tangannya

pada onta agar tidak menimbulkan kegaduhan, hingga menghampiri

Adhbal Lalu datanglah seekor onta yang merunduk dan dia pun segera

menaikinya. Dia bergegas menuju arah Madinah. Saat itu dia bernazar jika
Allah menyelamatkannya, maka dia akan menyembelih onta itu. Begitu tiba

di Madinah, onta itu baru dikenali. Mereka segera membawanya kepada

Rasulullah saw.. Setelah wanita itu memberitahukan kepada beliau tentang

nazar ny a, beliau bersabda,

..',1i.,, ,,- )o, 1,,,.iA?a'-c J;$ Y;. ,:i ;jr etli,- \'L;! -,i V. 6f t-,-a
"Artopot r,rukba-Iusnnnnt rmtuknya. Tidnk nda nnzn'r terksit apa ynng tidak diintliki

nnqk Adam Qnanusia), dqn tidak ada nozar dalam pelanggaran syariat."2

Demikian pula jika orang kafir yang terlibat perang dengan kaum Muslimin
masuk Islam sementara di tangannya ada harta seorang Muslim, maka harta

tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

Kafir Harbi Masuk lslam

fika seorang kafir harbi (yang memerangi kaum Muslimin) masuk Islam

dan hijrah ke negeri Islam serta meninggalkan anak, istri, dan hartanya di
negeri harbi, maka sen'lua yang ditinggalkannya ini masuk dalam kehormatan

keturunan Muslim dan kehormatan hartanya. fika kaum Muslimin telah

menguasainya, maka itu semua tidak digolongkan dalam ghanimah, berdasarkan

sabda Rasulullah saw., 
,

&,;\i;i;r;, e\}; l.;,;1u r:p

HR Bukhari kitab 'hl-lihad," bab "Idzh Ghanima al-Musyrikin Mhl al-NIuslim Tsumma
Wajadahu al-Muslim..;' jilid VI, hal. z ro. Abu Daud lrrtab 'hl-Jihhd,"bab'fi al-Mdl Yushtbulu
aljAduww.." lz6ggl.
HR Muslim dengan redaksi serupa kitab 'hn-Nadzr,"bab "lh Wafa'Ii Nadzr fi Ma'shiyatill1h
wa Idfimd Ih Yamliku al-Abd," [8] jilid III, hal. rz6z. Ibnu Majah tanpa redaksi, "Betapa
buruk balasanmu untuknya," kitab 'hl-KafliArdt," bab 'hn-Nadzr fi al-Mashiyah," lnzal jilid
I, hal. 686. Al-Musnad karya Ahmad jilid IV hal. 4jo, 434.
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"likn merekn telah uterrgrtcapknnrtyn (synlndat), rnnka mereka mendapatkan

perlindungan dsriku terkoit dsrah dsn hqrta rnerekn."l

AdTawanan Perang brs
Orang-orang yang ditawan dalam peperangan termasuk dalam hitungan

ghanimah. Mereka terbagi dalam dua golongan:

Golongan pertanta; kaum wanita dan anak-anak.

Golongan kedua; kaum laki-laki kafir'yang berusia balig dan terlibat

dalam peperangan, yaitu jika kaum Muslimin berhasil menangkap mereka

dalam keadaan hidup. Islam menetapkan kewenangan bagi penguasa untuk
melakukan tindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam peperangan jika

mereka tertangkap dan menjadi tawanan, dengan tindakan yang lebih berguna

dan lebih memberikan kemaslahatan, yaitu membebaskan, menerima tebusan,

atau hukuman mati. Pembebasan adalah nelepaskan mereka tanpa tebugan.

Sedangkan tebusan bisa berupa harta dan bisa berupa penukaran dengan kaum

Muslimin yang ditawan. Dalam Perang Badar, tebusan diberikan berupa harta.

Dalam hadits sahih dari Rasulullah saw. dinyatakan bahwasanya beliau menebus

dua orang sahabat beliau dengan seorang dari kaum Musyrikin, dari Bani Aqil.'
HR Ahmad dan Tirmidzi, menurutnya sahih.

Allah swt. berfirman,

gt-'"t'+e$f UW'r61\V'5'j;:;Ar:y-7vru1i4ji'rfi Si'-$i4{i;$

C '6uJuA

"Apabila kanru hertemu dengan orang-orang ks,fir (di rnedsn perang), muka

pancunglah batnng IeJrcr merektt sehinggn apnbilaksmu telah mengalnhkon3 mereks

make tnwenleh mereko dan sesttdah itu kamu boleh membebsskau rnereks otcru

menerima tebusan sarnpai perang berskhir." (Muhammad laTl: al

Muslim meriwayatkan dari hadits Anas ra. bahwa Rasulullah saw.

melepaskan orang-orang yang ditawan dengan jumlah delapan puluh orang.

Lihat takhrij hadits sebelumnya.
HR Tirmidzi k:tab'hs-Siyar,"bab "Md fthf Qatl al-Usdrh wa al-Fidd'," [r568] jilid IV, hal.
r35. Tirn'ridzi mengatakan, ini haditshasan sahih. Ahmad dalam al-Musnad jilidlY,haJ. az6,
627,432. Menurut al-Allamah Albani hadits sahih dalam lrwa'al-Ghaliljilid V hal. +r.
Dari kata alskhana, kata dasarnya itskhhn yang berarti melakukan penyerangan dan
pembunuhan dengan sengit terhrdap musuh.
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Mereka turun dari pegunungan '[hn'in-r untuk rnenyerang dan membunuh

Rasulullah saw. serta parir sahabat beliau yang saat itu sedang menunaikan

shalat subuh.' Terkait keiaclian ir-ri, turunlah firman AIIah swt.,

,, ;.;s {-,JJJ..; ik -p,;+&r;"{c&; is"ii};
"Drrtr L)itt-lnh qturg trrcrrslrntr tttttgtrrr ttrcrekrt dnri (nrcrtrLtirrLt..sknn) krttrttt

tlttrt (trrcttttlrttrr) tttttgtrtr kLttrrtr Lltri (trrutillirrtrsttkntr) rrtaraktt tli tengnh kots Mekalr

scstrLlLrlr Allttlr rtterrrcrttttrghnrr knrtrtt ttttrs rrrcrcktt." (Al-Fath p9l:2a)

Rasulullah saw. bersabda kepada penciuduk Mekah saat penaklukan kota

Mekalr, "Pergilah, kolian senlLta bebas."'Meskipun demikiarr, pemimpin tetap

diberi kervenangan untuk rrrenetapkan l-rukuman mati terhadap tawanan jika

kemaslahatannya lrlenLrntut tawanan harus dibunuh. Sebagaimana yang terjadi

saat Rasulullah saw. membunuh Nadhr bin Harits dan uqbah bin Abi Muith

pada Perang Badar,r serta tuentbunuh Abu lzzah al-fumahypada Perang Uhud.'l

Terkait kejadian ini, Allah swt. berfirr-nan,

'i1,,r. . V;Si e a':'" tF ii :itfgol 51,<fY
"'t'itlrrk pntut Ittgi sc()r17lg rtnbi trrctrrlturrtltti tt'rittnrtttrt scbelutrr in thTtttt

trrel ttrtrptl tknrt trr tr stltt ttlr'r di rrtttks bur r ri." (Al-AnfAl [8]: 67)

Mayoritas ulat.na pun berpendapat derr-rikian, dan mereka rnengatakan,

pemimpin berwenang untuk nrenetapkan salah satu clari tiga ketentuan tersebut.

Hasan dan Athi mer-rgatakan, tawanan tidak boleh dibunuh, tapi clibebaskan

atau ditebus. Zuhri, Mujahicl, dart sejuntlah ularna mengatakan, sama sekali

tidak boleh mengambil tebtrsan clari tawanan kafir. Malik mengatakan, tidak

boleh rrrembebaskan tanpa acla tebusan. Penganut Madzhab Hanafi mengatakan'

sama sekali tidak boleh membebaskan baik itu dengan tebusan maupun dengan

yang lainnya.

' HR Muslirrr kitab 'hl lihid," bl:b "Qaululltih to'hlit, "u',t Huw,r tll,tdzi Kafio Aidiyahunt
hnkum," (AI-Fath [a8]: za) [ro88] jilid lil, hal. r442. Abu Daud kitab 'hl ilhAd"'-bab "li
al-Nlann;alti al-Asir bi Ghair Fida'," lz688l jilid III, hal. r 32. Tirmidzi kitab 'hr-Tcfiri" bab
"wa min S|rah ol-Ftttlt" llz6+) jilid \,, hai. t86. Tirmidzi mengatakan, ini hadits lrasan
sahih. Ahmad dalarn al-Mu-sn.r.l jilid III, hal. rz4, z9o.

' HR Baihaki kitab 'h,\-Siy,rr," bah '-FutL ,Mtkah Harasahii Allhh taitld"' jilid IX, hal. rr8.
, HR Baihaki dalan.r as-Surtan,r/-Krl'r,i' jilid IX, hal. 64. Hadits_inidha'if dan riwayat tentang

Nadhr bin Harits tidak valid. Adapun uqbah bin Abi Muith. dinyatakan dalam riwayat
Abu Daud kitab 'ill,lihad," bab '7i Qatl al-Asir shabran," [2686]. Lihat lrwa' al-Ghalil jllidAbu Daud kitab 'ill,lihAd," bab '7i Qatl al-Asir Shabran," [2686]. Lihat lrwd' al-Ghalil jllid
V. ha Baihaki dalarn r.rs-.Sann tt ai. Kubra jilid lX, hal. o+.1. +o.
HR Baihaki dalam as-Sunan al Kubrd jllidlX, hal. 65. Hadits ini dha'if.Llhat lrwd' al-Ghalil
jilid V, hal. ar.
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Perlakuan Terhadap Tawanan

Islam memperlakukan tawanan ciengan perlakuan kenrirnusiiran yang

penuh kasih sayang. Islirm r-uenyerukan penruliaan terhadap tawanan, berbuat

baik kepada r.uereka, clau nremuji serta menberi apresiasi yang luhur kepirda

orang-orang yang pecluli tc-rhardap rnereka. Allah slvt. berfinnan,

\5i',&Fj
,ij_i

"Dnrr rtrcrckLt ntL'ntbcrik0rt ntnknrrntt tlttrrg Liisttknirrtln kt'pnth ortttg trtiskirr,

nrrnk yttirrr, Lltrt ornrrg tltutg ditnutrir. Scsl.ing.qulrrrtln linrti rrrt'trtbcri ntflkluttln

kepnLTnrtrLt lrnrrrlttlnlr tttrtttk trrotglt0rlpkntt ktridltnLttr Allolt, kntrti titlil rrtttrglrcrrdnki

bolnsnrt rlnrirrrtr dtrt titlok prtln (trcttputr) tt'rinrt'r knsilr." (Al-Insan [76]28-9)

Abu N{usa al-Asv'ary ra. r.neriwayatkan dari ltirsulullal-r serr,r,'. bahwir beliau

bersabda,

J- r 
j

-; ;;':j--r . cui' rrJi.. .--,ii'fpi; . rr-li r rC
"Lcpnsknrtlnlr tt1tl,11rttn, p,:rttrttitntlt r,,,,l,,,,q,r,, rrrn,r,r r,r,,f ttrcttrlttttLlttttg, lttri-

Irtlr rttnkLrrt (\r0ilg tltlttg lapnr, Lltrr jctr14rklnlt oritrg Ll0nq sttkil."l

Telah disampaikan terdahulu bahwa Tsunrirnrah bin Utsal menjacli

tilu,anan di tangan kaurrr Muslinrin. Setelirh rnereka nrembau,anya kepada

Rarsulullah sarv., beliiru bersabda, "Towatileh dio de ngnn perlttkuon yang buik."

Beliau juga bersabda, "Kutrtptrlkon makanan yarry ttda pada kalion, lantas

kirin*un kcpodorryo."' N4ereka r.nemberikan kepadanl'a susu onta Rasulullah

sa\\'. yang prodr-rktif hir-rgga dapat diperas susunva pagi dan petang. Rasulullah

saw. rrrc'ngajaknya agar rnasuk Islam, natrun dia enggan dan berkata kepada

beliau; jika karlu rr.rerrginginkan tebusan, maka rrrintalah harta sekehendaknu.

Akhirnya Rasulullah saw. rnembebaskan dan melepaskannya tanpir tebusan.

Nanrun kernudian itu justru r-nenjadi sebab dia urasuk Islam.

Dalanr ash-Shihdhdisebutkan tentang tar,rranan Perang Bar-ri Mushthaliq clan

di antara mereka ada fur'r'airiyah binti Harits. Bapaknva, Harits bin Abi Dhirar,

dirtarrg ke Maclinah dengan melrbawa onta clalam jr-rmlah yang cukup banyak

untuk nrenebus putrinva. Di lenrbah Aqiq, beberapa rnil sebelr"rm Madinah, dia

nrenvembunyikan clua onta yang sangat dia sukai dan r.nenempatkannya di sebuah

' HR tsukharikitrb'bl-lihiid,"bab 'Frkrik alA-sir,"jilid I\l hal.83, dan kitab 'irth-Thibbl'bab"Wujih
'lyhdah al-Maridh," illid VII, hal. r5o. Musnad Altmad jlid III, hal. 23, r r, 48, 39+, -1o6.

' Lihat takhrij hadits sebelurnnl'a.
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;'alan gunung. Begitu menemui Rasulullah saw, dia berkata kepada beliau; wahai

Muhammad, kalian telah menangkap putriku, dan ini tebusannya. Rasulullah saw.

bertanya, "Mana dua unta yangkamu sembunyikan di Aqiq di jalan gunungbegini?"

Harits berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa

engkau adalah utusan Allah. Demi Allah, tidak ada yang membuatmu mengetahui

itu kecuali Allah. Harits masuk Islam dan diikuti dua orang anak laki-lakinya,

dan anak perempuannya pun turut masuk Islam juga. Kemudian Rasulullah saw.

meminangnya kepada bapaknya lantas menikahinya. Orang-orang berkata; para

tawanan yang berada di tangan kita telah menjadi keluarga besan Rasulullah

saw. Mereka pun melepaskan para tawanan tanpa tebusan.' Aisyah ra. berkata;

sepengetahuanku tidak ada wanita yang paling besar keberkahannya bagi kaumnya

selain dari Juwairiyah. Sebab, lantaran Rasulullah saw. menikahinya, seratus orang

dari keluarga besar Bani Mushthaliq dibebaskan.' Lantaran hal seperti inilah

Rasulullah saw menikahi Juwairiyah, bukan lantaran untuk memuaskan syahwat,

tapi untuk kemaslahatan ajaran yang beliau kehendaki. Seandainya motivasi beliau

untuk pemuasan syahwat, niscaya beliau menjadikannya sebagai tawanan perang

dengan status budak yang dimiliki.

"::€y 
Perbudakan bz"

Dalam Al-Qur'an tidak terdapat satu teks pun yang membolehkan

perbudakan. Yang terkandung di dalamnya hanya berupa seruan untuk

memerdekakan budak. Dalam Sunnah pun tidak ada riwayat yang menyatakan

bahwa Rasulullah saw memperbudak seorang tawanan di antara para tawanan'

tapi beliau justru membebaskan budak-budak di Mekah, budak-budak Bani

Mushthaliq, dan budak-budak Hunain. Rasulullah saw memerdekakan budak-

budak, semoga Allah meridhai mereka, yang ada pada beliau. Dulu mereka

menjadikan sebagian tawanan sebagai budak atas dasar kaidah interaksi sosial

secara berimbang, namun mereka tidak memperkenankan perbudakan dalam

bentuk apapun, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam syariat-syariat

Ilahiyah dan hukum positif. Mereka hanya membatasinya dalam perang yang

legal dan diumumkan dari kaum Muslimin melawan musuh mereka yang kafir,

mereka menghapus segala bentuk perbudakan yang lain, dan memandangnya

Thrikh lbnu Asakir jilid I, hal. 3o7, tanpa penyebutan kisah bapaknya. A-hmad dalam al-
Musnad iilid VI, hai. zzl. Hakim dalai il-tWustadrak jl\d IV hal. 26. Menurut Allamah
Hadits Albani hadits sahih, dalam lrw6' al-Ghalil jilidY,hal. lz.
Kelanjutan hadits sebelumnya.
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sebagai larilngan berclasarkan syariat serta tidak diperkenankan dalam keadaan

apapun. Meskipun Islam telah mempersempit ruang-ruang perbudakan dan

membatasinya dengarr pembatasan seperti ini, namun dari sisi lain Islam tetap

memperlakukan budak-budak 1'ang masih adtr dengan perlakuan yarng mulia,

dan membuka pintu-pintu pembebasan seluas-luasnya bagi mereka. Hal ini
cukup jelas sebagaimana terungkap dalam pemaparan berikut:

Perlakuan Terhadap Budak

Islam benar-benar mer.nuliakan budak, men'rperlakukan nrereka dengan

baik, dan menaruh kepedulian yar-rg luhur terhadap merekrr. Islam tidak
rnenjadikan mereka sebagiri obyek penghinaan tidak pula pelecehan. Hal ini
cukup jelas sebagair.nauit dal'arn ulasan berikut:

L. Allah nrenyampaikan r,r'asiat vang di dalamnya diungkap tentirng perlakuan

terhadap budak. Allah swt. berfirman,

s;iii cij 6;;q..,Jg\5W "1\Ff 7; 
^\Vur, 

4
*\AG Ai )(+it ,i;3Ji e;:,(4\5 64f; ir:ji;

scsuntuTtttrr. Dsrt lte rhttot btiklnlr kapndn dun ornng ibu bnpnk, knrib keraltnt, nuak-

nrrnk tlttirtt, orlns-orott{ rttiskin, ft'fanggrl tlarrg dcknt dmr tetorrggo ryttng joult, dttn

tarrnrr sejLtutnt, ihnu sobil (rrrusnfir), tlotr budLtkrrrL.t." (An-NisA' [a]:36)

Dari Ali ra. bahrva Rasulullah saw. bersabda,

"Tnkutloh keTtoth Alloh tarksit hudnk knlirtrL."

z. Islam melarang panggilan yang menunjukkan pada penghinaan dan

perbudakannya, kzrrena Rasulullah sar.rr bersabda,

'- - ot

/)'j :-: .\:Li r,r"J: ,gr"i 1;i ,#ri ,5-i J: )
"lLltlgstllolt sds di srrtsrs knlian tlartg trrcnutttakmt, hutlqkku, ntau; budak

p e r em p u a nku. He n dnkn 11 n di a r n c n ga t akrt n, p c m u dnku, da n ; p e mh an tuku. " 1

' HR Bukhari kitab 'hl- ?f4," bab "Karhhiyah at-Tathhwul itlh ar-Raqiq, wa Qauluhu; Abdy, au;
Amaty:')\lidl!I,ha] r96.Muslimkirab"al-AlJhzhminalAdab,"bib"Lluknlthl1qLafzhah
al-Abd..;'Ir3]jilid IV, hal. rz6+. Abu Daud kitab 'hl Adab,"bab "ldYaqilu al-Manilttk;
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3. Islirm rnemerintahkan agar budak rnenyantap makanan dan mengenakan

pakaian sebagaimana yang dinrakan dan dikenakan oleh tuannya. Dari
Ibnu Urnar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"o: 
,z " ' 6/" ": '- 

'-, 
' ) ''' ,):'.l*:j s-,' ;-j ,-",'-i rL< __* l-i-ji j-j; 

^xt ;+h- *<;t,.".1 i5J,*_\-_
,": "'.,'ii '",.1 -, : ,- '":,' "J;t! L,-.s-."i-K Jp uL, t, i,;L-- ).0 _*:e r* --tJ;5U 6-.

e!*i;
" Pt'rtrltntttrrtrtLt tdtrldr stttLltrttrrtr tltrrrgditcttpknrr Allnlr tlibtnotltliu.uarntrgntt-

rrru. Sinltt tlttug strttLllrqnVq dibnrt,olt kcuctt(lttgnunt/rt,lrcrrdttktrtln din rrntrbcri-

rrtltr ttrnknrr Llori trrtrkntrtrr V0trg,lin ttttkmt, rrrt'rtrlttrirttltt itttkoittrt tlori pokniat
yartg ditr kt'trttkntr. lnttgtttrlnlr knrtrtr rrrcrrrltt'bstri rrtercktr di lutrr kertutrrtputtrr

rrtt'rcks. likt l.rtrru rrrt'trrlrt'ltotri rrrt'tckn di luur kt'utrurtputtrt ttrcrckt, rnnkn

h ar t u [nl r t t t t' rt'kt." I

4. Isltrr.r.r nrelarang nrenyakiti dan nrensaniay:r mereka. Dari Ibnu Umar bahwa

dia mensatirkan, I{asulullah saw. bersirbda,

' j' ') ,'.,.. ,: '-,1, , , ,

)'u-\ \d f- :' .: ,* l-2' _f
"Sinps lltttts tttL'ttntttltnr brrdnkrrrlrl tltnt{ tttctttlkrlntln, rtmko krtfnrntrrr,ln ndnlnlt

t t t t' t t t c r rl tk nkrt t t t t.t1 tt. " 
)

l)ari Abu N'ias'ucl al-r\nshirrl'bahu,a dia mengatakan, ketika aku ntemukul
seorang pernbantuku, tibir-tiba aku rnendengar suara dari behkangku.
Tern1,31x itr,r suara Rasulrrllah saw. yaltg bersabcla,

. t'
,).;r r-u. *1" Ji a "UI" 

j;i ir ;i .rl*- Ui dr'
"Kctttltttiln'lr, Alttt MLrs'trtl, ,.sr,,,gg,,/,, trln Allnh lchit ku0sn thrirtttr terlntlaTt

7tctrtI'ntrtrL itri."

Aku pun berkata, dia bebas hirr-rya karena Allah. Beliau lantas bersabda,

Roblty, u.,a; liltbbnty," [+CZ; I l ilid V, hal. :.5 7. Ahrnad dalarn al- Llusnad jilicl l I, hal. z r 6, 4 z-3,
.+6j, ,+84, 5o8. Kanri tidak nrenerr-rLrkan haclits AIi.
HR Buklrari kitrb 'iil-ifttAtl," bab 'hl Miitshiy min Arnr al,ldhiliyyah, wa lii Yukafar bi
lrtikibihi illir bi asl' S'yi rft," jilid l, hal. r 4, dan kitab 'itl''ltq wa Fadlluhu," bab 'fi Qaul an-
NaLtiyy saw., '\il-'Abid lkhu,inukun, lh .\tliimihum mitnmh Ta'kulfin," wa Qauluhu tahld,
"I\la'budit Allii u,a ld Tusyriki ltilti S)'ai.ttt, u,,t bi al-Wdlidoini l!1siinttn," (An-Nisf [4]:
r95) jilid III, hal. r95. Nluslirn kitatb'Ltl-Ainkn,"bztb "lth'hnt al'Nlanilik mirnm,iYa'kul, wa
Ilbhsuhu mimmh \itlbas, u'u li Yukallililu md Yaghlibuhu," [ao] jilid III, hal. I283.
HR Muslirn kttab 'hl'Ainfin," bab "Shufibah al-Mtunhlik wa Kafidrah Man Lothama
'Abdahu," {zgl jilid III, hal. t278. h[usrnd AJnutd jilid II, hal.45,6r. Makna perkataan
lbnu Urnar bahr'r,a terkait pernerdekaannya tidak ada pahala orang yang rnemerdekakan
budak hanya sebagai pcrbuatan sukarela, tetapi penrerdek:rannya sebagai kafarat lzrntaran
menrukulnya.
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,1Ll' 't'tqJl

"Senndnilnlt knnru tidtk rtrt'lnkttktut, rriscLrtltt Ltpi (ncrttkn) Ltknrr rrrctrrl4rtullrrtt."l

Islam 
'renetapkirn bahr,va Hakinr berwe'ang untuk rr.renyatakan

kernerdekiran budak, jika terbukti bahrva tuannya meurperlirkukannya
dengan perlakuan yang kasar.

5. Islam rneryerukan irclanya pencridikan c1a' bimbi'gan bagi budak.
Rasulullah sau,. bersirbclir,

: ..,i!-Jr 
--o J'..*i *. JK .q_=irl \*': *-il +*.o .urB J Jjlf :_

,: 
""';. ,ao,. --". ,'.i .j"

Jij! ,*'; .g"[r.\t-.:LUt Fi :Sf\'' J;
"Sinpt tlttrru rrrt'rtriliki pt'rtrltttrrltt tL,Lttritn (buttttk) lttrrtos tlin trrcttgnjnri tlntr
trrcrtrltcrlnkukntrrr.r1rt tlotgtttr |tnik st'rtn rncttiltnlritrtltt, rrrnko bngirttlrr tlun

ltilrolt dnlnttt kcliLlttprtrt Llrrtrin dorr nkltirat; ltoltultt lttrrtsrnrr pcrtriknlrtrt tjnrr

7t 
e r r gnj n r o r r, sc r t n 

7t 
d r nl a I t t r t Lt r t t r 

1t 
t, r t r c r d t,k ttn t r.,, :

Cara Memerdekakan Budak

Islam membuka pintu-pir.rtu prer.nbebasan dan rlenjelaskan berbagai jalan
penyelesaian serta metnbuat bcrbagai rnacanr sarana untuk rlengentaskan para
budak itu:

1. Pemerdekaan br"rclak aclalah jalan mer-ruju rahmat Allah dan surga_
Nya. Allah slvt. berfirman,

l.: " 2,,/it., /,.i-.--.rr a-e;JJs rr LlrJt\,.j8;:tL3 rr i;.1 l,p.5l)il
"Tctnpi tlin tiodn rtrctrutrlttlr jnlttrr rlung rtrt:rttlLtki lngi strkor. Ttlrtrk;rJr kgrrtL
ttpoknlr inlnn vnng tttcttd0ki Ittiqi strktrr itu? (Ynitu) ttrelcltnskpr htLtlnk tlori
perbudnknn." (Al-Balad [90]:11 - 13)

Seorang Arab pedalaman datirng kepada l{asurullah saw. lantas berkata; wahai

; HRMttltt"l"t.,L,'irl Aitthn,"bab"shuhbaltol MantdlikwttKtffiruhMartLrtth1maAbclahu,,'
Ij,5 ljilid IIL hrrl. r z8r. Tirrrridzi kir.rh 'i'/ Birr i,t,,"J, .sliii,,ji.'; Lr,,t i,,".v',,iu ttn Dharb,tl_Khadam wo sv.tmihiftt.'.1,t?o,rl jirid r\', har. 1.15. euu b"uai,t;lr';i ;;;i,"i^a;li i",tqalMamluk," li r su I jilid \. hrrl. 3oo, -ro r.' HR Bukhari secar:i ringkas kitab 'hl 'Itm," bab "Ta'lim.ar Rajul Anntalu.r wo Atil,thu,,, irlidI' hal. j5. Muslirn secrri.ri'gk.rs kirab ln ,v*,ia"u"i' i, ,i,ii,','t, i:tlt)",ti.,1,i'Am'atahu Tsumma
Y,,4,tu.niy'alir,n.f:' llnt jihd IL hrl. ro45. Abu Duud '..rr,":iirgk,ir''r.ii,ru"ll,, Nikri&," bab
It ur'Ruiul Yd titr Antdttrllr.r,Ts:rr.tt.nttt \.dtdzat.A.ttjuh,i," lzo;.tljifrtl II, hal. zz7. lbnu--trla,;ai,sete,rgkaprrya.kii,rb 'ln .v,k,4,- n^a,i,_iliri'il,iij' Aiir'ii,,;"i:r;;';; ?itaza^.n.aiuhd;.

Ir956] jilid I, hal. ozq.

i.k*\ . hii
J

I

i
I
I
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Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke

surga. Beliau bersabda, "Mernerdekakan jiwa, dan ntenrbebaskan budak."'

Dia bertanya; wahai Rasulullah, bukankah keduanya sama? Beliau bersabda,

"'fi dak, me me r dekak an .i iw a h endakny a kamu m e m er dekaka t my a s e ndir i,

dan membebaskan budtrk hendaknyo kamu membantu terkeit harganyu."

z. Pemerdekaan budak sebagai kafarat pembunuhan yang tidak disengaja.

Allah snt. berfirman,

l\ -.:4'/a/t '/<r)'t// '/- ?t/''t //1r " ' *g *: ry'':" \:la; U"j;J';-r
"Bnrnngsiapn nrcmbrnnth seortutg tnukntirt karcna tidnk sengajtt (lrcntlaklalr)

is namerdekakan seornng budnk yong beritnnn." (An-NisA' pl:92)

Pemerdekaan budak sebagai kafarat pelanggaran sumpah. Ini berdasarkan

firman Allah srvt.,

'rI;f;{i #t;.t;6 Vi o.'6t' t.-i6Lii'5
:,' .. ,3;:,;

"Mtrkn knfarat (rnelanggnr) surrtTtah inlnlt nrcnfueri trmkon seTuilult orang

niskin, ynitu Llnri nrtrkatsn yatg l'iasa knmu berikLttt kcpttttla kelutrgmttu, ntau

menfueri pakaimt kepafu ntcrtkn, ntLttt rnerrrcrtlekakut s(:orang budsk." (Al-
MAidah [5]:89)

4. Pemerdekaan budak sebagai kafarat dalam tindakan zhihar. Allah swt.

berfirman,

c_
tlt'a'.\L"/Ls_ (-)l

(:)'...
"Orang-orartB vnug urcrrzhilmr istri nrcreka, kenrudinn rncrektr ltcntlsk f,nrrrit'
kenfuali apo vang nrerekn ucapkan, ntoka (wojib atnsrtyn) nmrrcrdekqksn seorqnil

ltudsk sebelurrr kcdun suani istri itu bcrcturtytur. " (Al-Mujddilah [58] : 3)

i. Islam menetapkan di antara alokasi dana zakat adalah untuk membeli dan

memerdekakan budak-budak. Allah swt. berfirman,

Ji &*YrsSSW'o'Y;:'i; ;(j\.*^Airiy#

' HR Daraquthni dalam Sunan ad-Dqrarluthny jilid II, hal. r: S
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"Sesunggulmtp zaknt-znkat itu lmnynlnh untuk orang-orlng fakir, ormg-
ornng niskin, pengurus'pengLtrLts zakat, para mualaf yang dibujuk lmtinya,
dan untuk (rnemerdekaknn) budnk." (At-Taubah [9] : 60)

6. Islam memerintahkan agar budak berusaha untuk memerdekakan diri
sesuai dengan kemampuan ekonominya. Allah swt. berfirman,

j3\;, (? 
e- # otilK'g iKr E ;ttJi;;+.tJs

^,r\ 
c-l> ,, 1, /-t -./'rr":. 

. . f.:ll; &)\41i1 )V A
"Dnn budsk-budak yong kamu miliki yang rnemginginkan perjnnjinn (dalant

rangka rnenerdekakan diri mereka), lrcndaklnlt kgmu bunt perjanjion dengnn

nrcreks, jikn karrru nrcugetalrui oda kebnikon pada tnereka, dan berikanlolt kepado

nrcrcko sehagian dori lnrto Allalr (lnrtn zakat dan lninnyo urttuk nrcrnperccpat

pemertlekaon) ynng Lliknruniakarr-Nt1a kepadnrru. " (An-NOr [2a] : 33)

7 . Siapa yang b ernazar akan memerdekakan budak, maka dia harus menepati
nazarnya saat keinginannya sudah terwujud.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam mempersempit ruang-ruang yang
menimbulkan perbudakan, memperlakukan budak-budak dengan perlakuan
yang mulia, dan membuka pintu-pintu pembebasan, sebagai upaya yang
sistematik untuk membebaskan mereka secara keseluruhan dari belenggu
kenistaan dan perbudakan. Dengan demikian, Islam memiliki jasa yang tak
terlupakan sepanjang masa terhadap mereka.

Tanah Kaum Harbi
-x@ yangMasuk dalam Ghanim"h @S

Tanah yang diambil Melalui Penguasaan

lika kaum Muslimin mendapatkan tanah dengan menaklukkannya melalui
penguasaan dalam perang dan pertempuran, dan mengosongkannya dari
penduduknya, maka penguasa berhak menentukan antara dua pilihan:

1. Membaginya kepada pasukan yang menguasainya.'

2. Atau mewakafkannya kepada kaum Muslimin.

' Malik.ra. mengatakan, tanah ir.ri menjadi wakaf bagi kaum Muslimin dan tidak boleh
dibagikan kepada orang-orang yang menaklukkannya.
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fika penguasa men'akafkantrva kepacla katlnl Muslitnin' lllaka taual-t

tersebut dilceniri pajak, secara berkelar'rjutirn y.ulg cliirrllbil dirri orang-orang

yarrgnemilikikervenarlgirtlterl-radirprrya,baikitudiase()rangN{trslimmaupun

seorang AItli l)zirrrnral], .1a,1 status pajirk irri sebagai pajirk bumi 1'ang diambil

pada setiap tahr"rn.

l)asarperrerapallpajakadalal-rkebijakanl,tlr-rgcliarnL.rilolehArnirul
Mr.rkmirrin Untar ra. terkait ttrnah Yang clitrklukkan, seperti tarral-r Syarn (Syria)'

Mesir, clatr Irirtl.

Tanah yang dikosongkan oleh Penduduknya karena Ketakutan

atau Perdamaian

Sebagaimana tirnah var-rg ciitaklukkarl l'rirrus dibrrgikan kepada para Fsju311*

yangberllakterhirdirpgha'''i'rlah'lrtrrutlirval<afkirnkepirdakautnMuslimin'
n-rirka kete'tua. itu 1u!" nuru. diterapkan terkait tanah Yang ditinggalkan

pendut|'rknyirliltrt'.tranketakr:tanterhtrclapkita'atautanahl'angkitasepakati
dalamperjarljiirr-rclarrlaicletrgirr-rtrrerekabahlr,atanal-riturrrenjadirnilikkita,

dan kita rnenctapkar-r paclanya keteutttau semacam pajak'

Adapttrrtarrirlryangkitasepakaticierrganl-nerekadalarnperjanjiarrdamai

bahwa tanirh itr.r ,-,.,"r-,1oli hak mereka darr pajakrrya trenjirdi hak kita, maka ia

seperti jizyah yang akan gugur dengan keisl:rn.rirn tDereka' fika pajak sebagai

irnbalan, rraka besaranr.rya dike nrbalikan kepada ketrijakan Penguasa' Dengan

demikiar-r, Pellguasa bolelr rrrerletapkllntll,ir sesttlli clerrgan ijtilraclllya. Sebab,

ketentuannya irkan be rbecla l)edil sesu.ri cletlgan perbeclaan teDlP','lt tlau masa'

dirn tidak perlu nrerujuk pirda kebijakatr yang clitetapkan Urnar ra" Apa yang

ditetapkan oleh Urn.rr. da,r ;,e,li,-,r1-,in lairrnvll tetilp sebagaitrratra adarrl,:r, dan

tidak bolelr Seorallg 1.,.,,-, ,.....bulrnva selirma tidak ada perubaharr parda sebab,

karena penetapannya adalah hukum'

Ketidakmampuan Mengembangkan Tanah yang dikenai Paiak

)ikaadaorangyallgrrrerrrilikikewenatrgarrterhadaptanalryangcliketrai
pajak, namun dia tidak 

'itu'.t.tptt 
trrengetrtbattgktrnnl'a' miika dia l-rarus memilih

salah satu dari clua hirl:

1. MenYewakannva'

, p"l"k d6"k"" pada tanah vang memiliki sumber pengairan meskipun ticlak ditanami'
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2' Atau mencabut kewenangannya dari tanah tersebut, karena secara f-aktualta.ah itu milik kaur. Musri'rin dan tidak bolerr dibiarkan tanpa menrberikan
kemaslahatan bagi rnereka.

Warisan Tanah Hasil pembagian Ghanirnah
Ta'ah i'i ciikenai kete'tr-ra'ya'g berrakr-r pacra warisir'. r)e'ga. clernikian,pewarisannl'a dapat bertrlih kepacla orang \,.rng 

'rervarisi 
pernilik wewenang

dengan tetapr mengacu pada ketentuan yang"Lrerlaku padanya di brrwirh rvewenangahli warisnya.

) ,,,.N3/Foi'f,t-,

Definisi Fai,

Kata fai'berasal da_ri Jhh - ya.fiu, artinva kembali. Fri ' adalah harta yangdiambil oleh kaum l\Iusrimin dari'usuh'rereka ta'pa peperangan. Fru /inirahyang disebut oleh Allah swt. dalarnr firman_Nya,

lf Ji;v-"\-Oyuiii.)iaiLL:ai6i;i*i;;"5;r;U&
ti t//,<"1 / a t .z ../AFi:^\ ilJSift irrtSL;"*.+S1j e;,;rr;r\ A4i
n'-€l t: 31 

-";; 4t,,,'"ti'j ;'ri',i 
".4i' u,:, o!+ai t jjjnJ?cL AsU ; t+ * 6,J:i.,,-ij gci 

eo, * 
" ", 

U_
'- 11, , .-, - .- , '- -.j"f : b. :t, <'i6 ; <.;yri & 4iu . 

"* e S;
tj;ti s.7tJ_*6 * e l;yj ,:1) ! \r:{ -" 6j( CA j6: ;;;i C:

''".,) Ft3tZ"l'ie;'
rottlp,srrt (ftti') L/nng tlibcrikun Allolr kcpotln rnsu!_Nr1tt
tttnks urrtttk rttcrrtrttsttttkarr itu kamLt titlnk rrerrgernrtkan

"Darr npn sojtt lmrtLt
(tlnri lwrtn hurtlo) trterckn,
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seekor kuda pun (Jan (titlak pula) seelzr ut1t0 pun, tetnTti Allnlt qnrrg mcmberiksn

kekuasaan kepado rosul-l'h1tr tcrlttttlap npt sajn yang tlikelrctttlnki-Nt1n. Dnn Allah

Msl.ta Kuass tlt(ls seglltt sesl{(lttr. Apa snjn harttt rntrrynsnn (fni') yang diberiknn

AIInh kepntln rlsul-I'l7o (dttri lrttrtn ltentln) rynng hernsnl dnri pcndudtrk kota-kotn,

maktt stlslnh unttrk AIIslt, tttttll( RnsLLI, kuun kcrnbnt, qrtok-lnnk rlntirn, orattg-

orang niskitt, dttn ornrtg-()rtlttg tlttng tlalnnt pcrialttrtort, supaVa lnrts ittt iangnn

beretlnr di sntnrs orlng-or(1ng korltt snin di tmtarn karrttt. ATtn ynng dibcrikan Rssul

kepadnnru, nrskn terinnlsh.Dsrr olltt Vtlng tlilnrlttgtry0baghntt, mtkn tinggnlkcnlslt'

Dnn bertttkuralnlt kepntls AIIttlt, scsurrggtrluitlit Allnh stutgnt kerns lrukumnn-Nt1a.

guga) hngi orang-oratrg fakir knutrt Multttjiritt ynrrg diusir tltri knrrytrutg lmlnnnrt

tlnn tlnri ltttrts bcrttls rrrcrcktt (kttrcntt) ttrurcnri knrunin dsri Allnlr dnn kcridlmsn-

Nya tlan ntereks nturolortg AIInlr Llnn rnsttl-Nt1tt, rrtcrakn itulnh ornng-ornflg rlattg

benar. Dttn orang-ormtg tlurg telnh trcnurr1tati kots Mndirrnlt Llttn telnh lterirnmr

(Anshnr) sebelunt (kctltttangnrt) rrterekn (Muhnjirht), rtrcrektt (Anshnr) 'ntencitttai'

\raflg-orolg (Muhajirin) tlLurg berltijrnlt kepttln fttereka. Dstt tnereks (Anslnr)

tiatla mensruh kehgirrntt dttlttrrr lnti merekn terhntfutTt 0p0-t1l1a ynng diheriknn

kepada nrcreka (Mtilmjirin); tltttr rtterekn rnenguttunnktn (ctrang-ctrnrrg Mtilnjiritt)

atns tliri tnerek7 senLliri, sckLtlilturt nerektt tlalsnt kcsttsnlmtr' Dnrr sinltn 1,n"f

rlipelilnra Llnri kakikirttrr tlirinqu, tnereks itulnlt rtrurg-orang Vatt1, bcrturttrrtg' Dnrt

orang-orhng ynng tlntatg scsutlttlt tnerels (Mtlnjirh tlnn Artslurr), be rdon, "Yn

Tuhnt katni, arnpurilsh ksrtri tlnrt sqtttltirn-saudsrtt kani yang telslt heritnnn lebilr

dulu tlori korrti, tlan jrrngnnlLtlr Engkntt nrcntbinrkorr keLlengkittrt dslturr lnti kntni

terlnrlap oratlg-orltrg tlttrtg ltcritnnrr; t1a Tulnn knrni, se surrggtrlrnyn Engktu Mttln

Pentlnnttrn lagi Maln Pernlnyartg." (Al-Hasyr [59] : 6 - 10)

Allah menyebut kaun-r Muhajirin yang hijrah ke Madinah dan mereka

masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Allah pun menyebut kaum

Anshar - yaitu penduduk Madinah - yang memberikan tempat perlindungan

bagi kaum Muhajirin. Dan Allah juga menyebut orang-orang yang datang

setelah mereka semua hingga hari Kiamat.

Pembagian Fai'

Qurthubi mengatakan, Malik berkata, harta fai' diserahkan kepada

kebijakan dan ijtihad pemimpin. Dia boleh mengambil darinya tanpa batasan

tertentu, boleh memberikan darinya kepada kerabat sesuai dengan ijtihadnya,

dan boleh mendistribusikan sisanya untuk kemaslahatan kaum Muslimin'

Pendapat inilah yang clianut dan diterapkan oleh empat khalifah terdahulu'

Ini sesuai dengan sinyalemen dalam sabda Rasulullah saw., 'Aku tidak berhak
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terhadap opa vang diherikttrr Allah kcpaclu ktrlian seloin seperlima, dan seperlima

(ini) dikembolilitttt kcpodo kaliutt."' Ilart'a.Jai'itu tidak beliau bagikan dengan

besaran seperlirna sepcrlinra tidak pula sepertiga sepertiga, tetapi disebutkar

dalam ayat sebaeainlar'la ()rang-()rang vang telah disebutkan hanya sebagai

isyarat terhadap rnereka, karena mereka aclalah pihak yang paling penting untuk

mendapatkan bi.rgiirn. Sebagai hLrjah bagi pcndapat Malik, Zaijirj rrengatirkan,

Allah sr.vt. berfi rrnarr,

1'"";[,o.li
"Mcrckn bartttrrt,ltr torttrrtg ttptt rl0ttg ntL'rL.kti rtLt.fktthkan, Iou,nAitr, "irr rr1,

Irartn tltrrg kinut ttn.fl(lltltnrr ltctr,lul'lrrlt dil,tril,trt kcltnla ibu bopnh, kaurn kcralt0t,

ottnk-trrttl, uttlittt, (),'rrl1!-()iril/.1 trtisl;iti, (1il1t 0t'ttn:1-orotlg tlatI8 sedang dolttti

pt'rjrrlntrmr." (Al-Baqarah [2]: 215)

Berdasarkan ijrnal scseorarlll bolch rrrenrberikan intak kepada selain

golongan-golongan ini, sesuiri clengan pertirnbangannya.

Nasai menyebutkan dari Atha'telkait firnran Allah swt.,

;, . . . S;3islrJi,u",Ll ittu r6rr:St3trt VW
"Kctnrlitttilnlt, st'sttttt{ttlrrtt ttt tllitt srrlrr t|rtrl.g rltt,,ttrf kttttrtr yttrtt!tlr sel;rlgnl

t'(1nt110stut lj('rin:i, rrral'rr scsrilregrtlttnltt st'pctlimn trrttrtl: AIIslr, rnsul, herfiLtot

rnsul," (Al-Anfdl [8] : a1)

Dia nrengatirkan, scperlinra untuk Allah dan seperlirna untuk rasul-Nya

rnerupakan satu kesatuitu. Rirsulullah strrv. prun tnembawa dari seperlima itu
dan memberi clarinya, nrengirlokasikannya di rnana prrn yang beliau kehendaki,

dan menggunakirnn,va sebirgairrranar yang beliau inginkan.'

Dalanr Huj.jatullitlr d Ildlighalu terdapat perbeclaan dalam Sunnah terkait

cara pembagi,tn J'rti'. Sairt itu, begitr-r acla hartafizi 'dattrng kepada Rasulullah

saw, beliiru ntetnbagikann)ia p'rd'l hari itu juga. Beliau memberi orang yang

sudah menikah rlua bagian, clan nrernberi or;rng yang belum menikah satu

bagian.s Abu Bakar ra. nrenrberikan bagian kepada orang merdeka dan

budak menurut kebutuhan yang lnencukupi. Dan Umar ra. membuat daftar

Lihat takhrij hadits sebelumnya.
HRNasai kitab "Qa,srir al-Fhi',"bab r, [4r4:.] jilid YlI, hal. r3z, r33. Menumt Albani sahih
dalam Shahih an-Nasaiy jrlid. llI, hal. 866.
HR Abu Daud kitab 'itl Kharij v,a ttl-hnitrah y,a ol-Fai'," lsab "Ji Qasm ttl-Fai'," [zg5f ] jilid
III, hal. 359. Ahmad clalanr rtl-,llrrsnad iilid VI, hal. 25, 29.
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anggaran dan kebutuhan dengan mencantumkan kategori orang dan jasanya,

orang dan kendalanya, orang dan keluarganya, serta orang dan kebutuhannya.

Pada dasarnya terkait semua yang diterapkan dengan perbedaan seperti ini

adalah bahwa itu ditetapkan sesuai dengan ijtihad dengan mengikuti setiap

kemaslahatan yang sesuai dengan pertimbangan pada waktunya.
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PERIANf rAN KEAJ\,IINAN

Siapapun di irntara musuh harbi yang merninta jaminan keamanan,

maka permintaannya ini diterima. Dengan demikian, dia diberi jaminan

keamanan dan tidak boleh diserang dengan alasan apapun. Allah swt.

berfirman,

;fr '* 6i $',e'&: 1* $fri €-+i',;T ;,$

O, s ;t;.tr'i i r]\ajs,:zY
"Datt jiktt scorcncg di rrtrtorn orsng-ot tutg Musryrikitt ifu mertrintn per-

lindungan kepadarrtu, rttsktt lintlungilah in supaVl ia sentpnt ntendengar

firmnu Allah, kemudisn ntttarknnlalt itt ke ternpat yang aman baginya.

Dernikittrr itu tlisehnbkmr nrcrcktt kqum yang tidsk mengetahui."

(At-Taubah [9]:6)

Siapa yang Berhak Memberikan faminan Keamanan Ini?

Hak ini berlaku bagi laki-laki dan perernpuan, orang merdeka

dan budak. Siapapun di antara mereka rnemiliki hak untuk menjamin
keamanan seorang musuh yang meminta jaminan keamanan, dan

tidak boleh ada di antara kaum Muslimin yang menghalanginya untuk
menggunakan hak ini, kecuali anak-anak dan orang gila. Jika ada anak

kecil atau orang gila memberi jarninan keamanan kepada seorang musuh,

maka jaminan keamanan siapapun dari keduanya tidak sah. Ahmad,' Abu

' HR Bukharihtab 'hl-I'tishdm bi ol-Kitib wa as-Sunnah,"bab "Md Yukrahu min at-Talammutl
u'a at-Tandzu'Ji al-'llm, wa al-Ghuluwwfi ad-Din wa al-Bida'.." jilid IX. hal. r r9. Muslim kitab
'hl-Hrjj,"to!"Fadhl al-Ma,linahu,a Dui'an-Nabi1'y sau'.Jiha bi'al-Baraktth.."lj67,aTol jlidll,
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Daud, Nasai, dan Hakirn merilvayatkan dari Ali ra. bahwa Rasulullah saw

bersabda,

rorr j, J' i e; ,rjt'ii W &"i^--(1r;r-ri i:;
"Ircrlintltutgnrr knturt Muslirrrirr sntu. Ornng rlatrg terrlektlt ,ti ,rrrrn nrerekn

dnptt rtrcrrgtrltotltknrtttlt'r, dorr trrarekn adnlnlt sltu kesotunn dengnn ynng Inin (di

nrr tn rn kttu rtt Mttsl irt t i tt)."

Inram Bukhari, Abu Darr.rd, dan Tirrnidzi meriwayatkan dari Ummu Hani'

binti Abi Thalib ra. bahrva dia rnengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, anak

Umnru Ali menyatakan bahwa dia telah membunuh seseorang yang telah aku

lirrdrrngi, fr-rlan (Ibnu Hubirirah). Rasulullah sau'. bersabda, "Ksmi rnelindungi

orang vang kamu lindungi, wahsi Ummu Hani'."'

Konsekuensi ]aminan Keamanan

Begitu jaminan keamanan telah dinyatakan dengan ungkapan atau isyarat,

maka tidak boleh ada penyerangau terhadap pihak yang diberi jaminan

keamanan, karena dengan diberikannya jaminan keamanan kepadanya maka

jiwanya dilindungi hingga tidak boleh dihabisi (dibunuh), dan dirinya tidak boleh

dijadikan sebagai budak. Diriwal'atkan dari Umal bin Khaththab ra. bahwasanya

dia mendapat laporan bahrva di antara pasukan yang sedang berjihad ada yang

berkata kepnds musuh dari Persia; jangan takut. Kemudian dia membunuhnya.

Unrar ra. pun segera nrenulis surat kepada komandan pasukan, 1'ang berbunf i;

ada yang rnenyampaikan kepadaku bahwa di antara kalian ada yang mencari

tentara musuh l-ringga begitu naik gunung dan tentara musuh itu menolak,

dia berkata kepadanva; jangan takut. Namun begitu bisa menggapainya, dia

membunuhnya! Adapun aku, demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya, tidaklah

aku diberitahu bahwa seseorang telah melakukan itu melainkan aku penggal

haI.994,999. Abu Daud kitab 'hd-Diydt,"bab'h Yuqitlu al-Muslinr bi al-Kiifr," Ia53o]jiliti
I\: hal. 668, 669, dar.r kitab 'Ltl-Mondsik,"btb "fi Tahrim al-lvIadinah," lzo34l iilid II, hal. 53 r.
Nasai kitalr 'hl-()isam&." bab'hl-Quwnd hai'nu al. Ahrar wt al Mnmilik fi itn-Nafs," l+l y.
a7.15f jilid VIII, hal. re. zo. lbnu Majah kitab 'hs-Slyar."trab ".1ki li,t1i Attnin il-'Sbd na
al-Marhh," IrSZq] jilidl\'',hal. r+z.Ahmad jilidI,hal.8r, rr9, roz, jilidII,hal. r9z, zrr.

' HR Bukhari kitab 'h.Vr-Sftnlilu" bab 'hsh-Shalilt fi ats-Tsuub al Whhitl Multnfan bihi..."
jilid I, hal. roo. Muslim kitab "Shslhh al-MusdJirin,"bab "lstihbdlt Shaldh adh-Dhubd," lStl
jilid I, hal. 498. Abu Daud secara ringkas kitab'dl-lihid,"bab "fi Amhtt al-Morhh," lz763l
jilid III, hal. r93, r94. Tirmidzi kirab "al-lstid:,in,"bab "NIii lhhJi Marfuaban," Izz:+]jilid V
hal. 78. Tirmidzi mengatakan, hadits ha.sari sahih. A1 Muwnthiha'kitab "Qashr ash-Shalah

fi as-Safnr,"bab "Shalith adh-Dhuln," [28] jilid I, hal. r5z.
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Iehernya. Bukhari'dalam at-Tdrikh dan Nasai meriwayatkan dari Rasulullah

saw, bahwa beliau bersabda,

,'?C J';ai irr;ii ,-i,rJr ,r;€; uG,',tA *t
:'r,r',rrn yntrg trrr:trrhtri 1n,,,irrrr'krn,,ru,,,rn kcpntln'rrrrrnro,,f tltrts tltu.olutL/11,

Iwutltl ketrttrtliort dit trrctrilttutrLlrrttln, rrrokn rtku bcrleptts tliri tlnri Lturrbttttulr itu,

trteskipurr yatg diburrLtlt ttrnrg ktrfir." Buklutri, Muslinr, dnrt Altttrrtd nteriiuttvntkttrr

dnri Atns ltqlnuLt tlin trratrgtttnknrt, Rssulullnlt ssut, bersttbdu,

- ..:a/LlJ\ '-": - J; 'r! ,:ts- I(r
"sctiap purgkhitrrtttt trrctrrilihi ptrrtji (hctttle ,,i tn,rAul tltrrtg rrrt'rrtltuutrrrltt tlttytnt

dikatmli pnds lrtri Kintrrot."l

Kapan laminan Keamanan ditetapkan?

)aminan keamanan ditetapkan sejak diberikan dan dianggap berlaku sejak

waktu pengeluarannya, hanya saja tidak ditetapkan secara penuh kecuali rnelalui

penetapan perlguasa atau kornandan pasukan. Jika jaminan keamanan telah

ditetapkan dan penguasa atau komandan pasukan telah menyetujuinya, maka

orang yang diberi jaminan keamanan termasuk dalar-n golongan Ahli Dzirnmah,
dan dia mendapatkan hak sebagairnana yang didapatkau kaum Mr.rslimin, dan

bertanggung jawab sebagaimana tanggung jarvab kaun Muslinrin. |arninan
keamanan tidak boleh digugr.rrkan kecuali jika terbukti bahwa dia hendak

memanfaatkan jarninan ini untuk menimbulkan bahaya terhadap kaum

Muslirnin. Seperti menjadi informan bagi kaumnya, dan mentata-matai kaunt

Muslirnin.

' Dalam aL-!)Iajnn' jil\cl VI, hal. 285, bab "f'imot Attnrttnnhu i\had'al| Damihi.fit Qataltthu,"
dia berkata; dlriwrr atkan oleh I hirbrirni dingrn banyak isrrad, dan sllirh sirtunva dengrrn parir
periwavat terperca)'4. Dia rneriwayalkannya dalam llilyttlt al-Auliva' jiid lll, hal. jz4 dengan
redaksi lain, dan mengltirkan, gharih.\ang rnasvhur dari hadits ini berasal dari Amrubin
Hamaq dari Rasulullah sanr . Zawdid lhnu Hibban kitab 'hl Jihid,"bab "an-Nahy hn al-Ghadr"
Ir 682] ha1. 4o5. Ahmad dengan nraknanya jilid \', hal. zz j, 224, 437.I)alan al-Kanz lry3o)
jilid IV hal. 365 dia menisbahkannya kepada Bukhari dalam at-Tiiriftlr dan Nasai.

' HR Bukhari kitab "al-lizyah wa al-Nluwddahh mah Ahli al-Harb," bab "ltsm al-Ghddir li
al-Barr wa al-Fajir." jilid IV, hal. rz7. Muslin kitab'hl-lihdd wa as-Siyar,"bab "Talrim al-
Ghadr," Iral jilidll,hal. r j6t.MusnadAhmadjilidll,hal. rr6, r26,iilidlll.hal..rS.Abu
Daud kitab "al-lihitd," bab 'fi nl-wafn' bi al-Ahh," lz756l jllid III, hal. sz, s3. Ibnu l\{ajah
k\tab'itl-lilthd,"bab'al-\\'oih'bi ttl-Bttihl;" lz87z,2873) iilid II, hal. qsq.
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Perjanjian Keamanan untuk Satu Komunitas Secara Umum

faminan keamanan hanya dinyatakan sah jika berasal dari individu di

antara kaum Muslimin jika dia memberi jaminan keamanan kepada satu atau

dua orang. Adapun perjanjian keamanan untuk satu kornunitas yang berada di

suatu wilayah secara umum, maka perjanjian ini tidak sah kecuali dari penguasa

dengan mempertimbangkan kemarslahatan dan melalui proses ijtihad, seperti

dalam perjanjian dzimmah. Seandainya kewenangan tersebut diberikan kepada

individu-individu, maka akan menjadi sarana yang dapat dimanfaatkan untuk

menggagalkan jihad.'

Utusan Berstatus Seperti Orang yang diberi Jaminan Keamanan

Utusan seperti orang yang diberi jaminan keamanan, baik itu dia membawa

surat-surat, menjadi mediator antara dua pihak yang berperang dalam rangka

upaya perdamaian, maupun dia berupaya untuk menghentikan peperangan

selama beberapa saat untuk memindahkan orang-orang yang terluka dan para

korban tewas. Rasulullah sarv. bersabda kepada dua utusan Musailamah,

U'5.rt'i Cn:j- I -u-1' ;l f rl
"seandainya buknn lantnrsn utusnn tidak bolch dibunrilr, niscaya aku tehns

leher kalian berdun.") HR Ahmad dan Abu Daud dari hadits Nuaim bin

Ma'sud.3

'Quraisy mengutus Rafi'kepada Rasulullah saw.' namun kemudian tumbuh

keimanan di dalam hati Ralil Dia berkata; wahai Rasulullah, aku tidak kembali

kepada mereka, dan aku tetap bersama kalian sebagai Muslim. Rasulullah saw

bersabda,

e Jlr-r. --r*l;p .u,t SJ: :*rr, ,rf,' ,^oi !l *<-JU;;-i I ;l
At3.tu,i""i 3 6.t)3

"Aku tidak mengkltianati perjnnjian tidak pula rnenshan utusstt. Kembolilalt

kepada merekn dengan aman. lika setelah itu knmu menemukan di dalam hatimu

' Lihat ar-Raudhah an-Nadiyah hal. qo8.

' HR Abu Daud kitab 'hl-lihad."balt "ii ar-Rusul." lz76rl jilid III, hal. r9r, r9z. Ahmad dalam
al-Musnad jilid III, hal. +82, +88.3 Ketika itu {asulullah saw. telah membaca surat Musailamah (yang mengaku sebagai nabi),
dan beliau bertanya kepada dua utusan tersebut, "Apa yang kalian berdua katakan?" Dua
utusan menjawab; kami'mengalakan sebagaimana yang dikaiakan Musailamah! Maksudnya,
keduanya mengatakan kenabian Musailamah.
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ap a y nn g adn s ekar nn g, makn kemb olilah kep a da kami. " 1 HR Ahmad, Abu Daud,
Nasai, dan lbnu Hibban. Menurutnya, hadits ini sahih.

Dalam buku al-Kharhj karya Abu Yusuf dan as-Siyar al-Kabir karya
Muhammad, dinyatakan bahwa jika disepakati ada syarat-syarat terkait
utusan, maka kaum Muslimin harus mematuhinya dan tidakboleh melakukan
pengkhianatan terhadap utusan-utusan musuh hingga sekalipun orang-orang
kafir membunuh orang-orang yang menjadi jaminan dari kaum Muslimin
di tempat mereka, kita tetap tidak boleh membunuh utusan-utusan mereka,
berdasarkan sabda Nabi kita saw.,

s4 -t& "" 
"; )ra;\;')

" Menepati clengonprngtdnsnatant'ebihbofi, aoripoao (membalas) pengkltianat-

an den gan p en gkhianatnn. "

Ad Musto'min bra

Definisi l4usta'min

Musta'min adalah kafir harbi yang masuk negeri Islam dengan jaminan
keamanan tanpa ada niat untuk tinggal dan menetap secara terus menerus di
negeri Islam, tapi tujuannya untuk tinggal dalam kurun waktu tertentu yang
tidaklebih dari satu tahun. Jika dia tinggal lebih dari satu tahun dan bermaksud
untuk menetap selamanya, maka dia beralih menjadi Ahli Dzimmah dan
dikenai ketentuan hukum Ahli Dzimmah terkait tanggung jawabnya terhadap
negara Islam. rstri musta'min, anak-anak lelakinya secara terbatas, seluruh anak
perempuannya, ibu, nenek, dan pembantunya mengikut dan digolongkan dalam
ketentuan musta'min selama mereka hidup bersama kafir harbi yang diberi
jaminan keamanan. Dasarnya adalah firman Allah swt.,

@ "av ;;S f 6i i(&'et tZk .5\;:i O.{#i s' A J)j
"Dan jika seornng di antara orang-orang Musyrikinitu memintaperlindungan

kepndamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengnr firmnn Attnh,
kemudian antqrkanlqh ia ke tenrpat yang aman baginya." (At-Taubah [9] : 6)

' HR Abu Daud kitab "al-lihdd,"bab "fi al-wafa'bi al-Ahd," [2758] jilid III, haI. fi9. Mawdrid
azh-Zhamhn ald Zaw|id Ibnu Hiqban kit;b 'hl-lihdd," bab 'ai-Nahy hn Qatl ar,Rusul,"
f rgjl hal. 393. Ahmad dalam al-Musnad iilid VI, hal. S.

Jihad - 7O9



i'lak-hak Musta'min

iika seorang kafir ha;:bi irtemasuki negeri Islarll dcngair jatlliuan keamanatr,

maka ciia berhak untuk menjagir cliri tlan hirrtanya sertar seluruh hak dan

ke;raslahatannl.a selari"ra dia bel"rar-be )rilr nientattlhi perjirnjiarl keamirnan dan

tiCak men,vimpang clatrin,va. Tidak boleh ada pettrbirtasatr te rhaclirp kebebasannva

ticlak pula tnenairgkapnva sclcilr:1 nltltlak, ixril< itr'l derlgrrn tujuan pena\{anan

n]ailpun dengan tujrtarr pencekaliul hanya karettil clia st'bagai \varga negara

musuh, atal halya karena atla korrrlisi l)eraltg antarrt kitir cler]gan mereka.

Sarkhasi niengatakan, hiLrta nr..i,'1.'r t,rcuclapalkrrn jirrninatr se*r-tai clengan

keielttuan perjanjian kearnanan, s.:hirrgu.u tiilak tlal,at clianlbil cle tlq:rtl ketetltttat.t

hilkum ),ang rrrenrbolehkan penganrLrilannl'a. Sekaliputr jika dia telirh kembali

lie negeri harbi, maka yaitg llllgllr hanva iaminan keittllanan terkait dirinva'

sec'laitgkan terkait hartauva tettrp rletrclapatliiur jarllitran keanlanirn'

Dalam al-),lrtgluty clikatakan; jika seorang kafir harbi t]let-nasuki negeri

lslanr dengau jaminatr kearaanan, lalu diir rllerlitiPkan hartauya kepada seorang

Muslim atau dz.irnnti (Ahli Dzimrlali), atar.r r.netninjatlkirnrrf a kepirda I<eduanya,

kernuclian dia lielrbali ke negeri harbi, nlaka ltita pertirnLritrlgliai.r; jika clia

masuk sebagai pedagang, utusan, \visatr$rall, atatt rtttttrli sLrrttt kePcl'lttaI) yallg

citunaikann),a, liemuclian clia liernbali ktr ne$ei'i Isliru, trtaka clia sertrpir clengnn

cizimmi lantaran itu. |ika dia masuk negeri l-rirrbi untuk bertempat tirlggal sebagai

\l/arga, maka jarninan keamanau dirinva gugllr nitntttn hartaut'ii tetap lnendapat

jaminan keamanan, karena lantaran dia metlasttki negeri Islan] dengan jaminan

kearnanan, maka jan-rinan keamanan tetap berlirku bagi hartallya. fika jaminan

keamanan pacla dirrnya gugur lantaran cliir masuk negeri harbi, maka jarninan

keamanan tetap ada pada hartanya, lantirran adanya kekhususan sebab yang

menggugurkan hanya pada dirinl,ir. l)engan cletl}ikian penggtlguriln jirminau

keamanan pun khusus hanya pada dirinya.

Kewaiiban blusta'ntin

Musto'min r.vajib menjaga keamanan, peraturan umum' dan tidak

rnenentangnya dengan menjadi mata-mata atau itlforman. Jika dia melakukan

tindakan mata-mata terhadap kaum Muslimin untukkepentingan musuh, maka

saat itu dia boleh dibunuh'
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Penerapan Hukum lslam terhadap Musta'min

Undang-undang Islarn yang berkaitan dcngan transirksi ekonorni diterapkan

terhadap mustct'min. Dia harus rlelakukan transaksi jual beli dau trirnsaksi

lainnya sesuai dengan peraturan hukum lslam, clan clia clilarang n.relrrkukan

transaksi dengan riba, karena riba diharamkan clalarn Islanr. Adapun terkait

sanksi hukurn, rnaka dia dikenai hukuman sesuai clengan tuntutan syariat Islanr,

jika dia melakukan tindakan sewenang-wenang terhaclap hak Muslirn. Der-nikian

pula jika dia rnelakukan tindakan sewenarlg-wenang terhaclap dzirnmi atau

musta'rnin seperti dia, karena berlaktr adil terhaclap oran€i yang dizalimi dari

orang yang menzalinri serta menegakkar-r l-rukutn tennasuk keu'ajiban yang ticlak

boleh dipandang rerneh. jika kesewenang-wenangan clilakukirnr.rya terhadap

suatu hak Allah, seperti melakukan kejahatan zina, rnaka dia dikenai hukurnan

sebirgaiman:r hukuman vang dijatuhkan kepada Muslim, karenir itri mempakan

salah satu kejahatan yang merusirk masyarakat Islarn.'

Penyitaan Harta Musta'min

Harta musta'mht tidak disita kecuali jika dia menrerangi kaum Muslimin.

lika dia memerangi kaum Muslimin, maka dia ditar,r,an dan dijadikan budak

lantas statusnya beralih sebagai budak. Sebab, dirlam keacliran seperti ini
kepemilikan hartanya telah hilang darinva, karena dia telah menjadi orang

yang tidak berhak lagi untuk merniliki. Ahli u'arisnya pun tidak berhak sama

sekali lvalaupun merekir berada di negeri Islam, karena hak rnereka terjadi

lantaran adanya penggantian terhadapnya, dan ini tidak terjadi kecuali setelah

dia mati, selnentaril dia belurn mati dan hartanva dalarn keadaar-r ini ken-rbali ke

kas negara kaum Muslimin dengan status sebagai ghanirnah. Jika dia merniliki
hutang kepada seorang Muslim atru dzimmi, hutang itu gugur dari orang 1'ang

menghutangi, lantaran tidak adanya orang yang menuntutnya.

Warisan Musta'min

]ikamustarnin rnati di negeri Islam atau di negeriharbi, maka kepemilikannya

terhadap hartanya tidak hilang darinya dan beralih kepada ahli warisnya,

menurut mayoritas ulama, berbeda dengan pendapat Syaf i. Negara Islam

' Abu Hanifah tidak sependapat dengan ini. Dia mengatakaur, hukuman hukuman yang berkaitan
dengan hak Allah atau di dalamnya terdapat hak Allah pada umumnya, nraka musta'mitt tidak
dikenai sanksi hukum dalam hal ini. Ini adalah pendapat yang kurang kuat.
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harus mengalihkan hartanya kepada ahli warisnya dan mengirimnya kepada

mereka. fika dia tidak memiliki ahli waris, maka harta itu menjadi fai'bagi
kaum Muslimin.

Ad Perjanjian dan Kesepakatan b'3

Perjanjian Harus dihormati

Penghormatan terhadap perjanjian dan kesepakatan adalah kewajiban

dalam Islam, lantaran ia memiliki pengaruh yang baik dan peran yang besar

dalam menjaga perdamaian, memiliki urgensi yang besar dalam menyelesaikan

berbagai permasalahan, memberi solusi dalam berbagai perselisihan, dan

mengandung persamaan hubungan. Dalam pembicaraan orang-orang Arab

dikatakan, "Siapa yang memperlakukan manusia tanpa menzalimi mereka,

berbicara dengan mereka tanpa berdusta kepada mereka, dan berjanji kepada

mereka tanpa mengingkari mereka, maka dia termasuk orang yang sempurna

kepribadiannya, tampak keadilannya, dan wajib persaudaraannyai' Ini benar,

karena memperlakukan manusia dengan baik, menepati mereka, dan jujur

terhadap mereka, adalah indikasi kesempurnaan kepribadian dan salah satu

tanda keadilan yang jelas, dan ini merupakan keharusan dalam persaudaraan

dan persahabatan.

Allah swt. memerintahkan pemenuhan semua janji dan kesepakatan, baik

itu janji dengan Allah maupun dengan manusia. Allah swt. berfirman,

@ ;|",iV\j6\:;1( Aii\i&
"Hai orang-orang yang berintsn, penulilah perjanjian-perianjian itu." (Al-

MAidah [5]:1)

Pengabaian apapun terhadap pemenuhan perintah ini dianggap sebagai

dosa besar dan layak mendapatkan kemarahan dan murka,

7 u, \j# J 

^T-tft,.i^@ 
i,]1i"7 Y <,j;i d\g( ii\ q\i

@-l;;x
"wnhai orang-orang yang berimnn, kenapakah kamu mengatakan sesuntu

yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi AIIah bahwn ksmu

mengatakan apa-apn yang tidak kantu kerjnkarz. " (Ash-Shaft 16ll:2 - 3)
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Setiap janji yang dilanggar sendiri oleh'manusia, maka dia bertanggung

jawab terhadapnya dan diperhitungkan,

@<rX<?^*S,iy"x;\,ji,,
"Dan penultilah .iunji; sesurtggtthnyo jafii itu posti dimintsi ;tertanggturg-

jantnbnnnya. " (Al-Isrd' llTl:-3a\
Hak perjanjian lebih didahulukan dari pada hak agama,

;$\ ctin-' ' ' 't eLSVrqE t:; nr#jiK(\;tqfu\F(i)r)

"Dan (terlndap) ornng-orang vang herimqn, tetapi helum berlijrnlL moka

tidak nda kewajibnn sedikitTtun stnsmu melintlungi nrcreko, sebelttnt ilrcreka

herhijrnlt. (Aknn tetapi) jikt me rekn ntentintn pertolongan keptadttwrtr dalanr Qrrusan

pernbelnan) agann, nnka kwrru u,ajib rnenfterikcn pertolortgnrt keunli teilndnp

kntrm yang telnh adn perjanjiart srftsra kamu tlengan trrerekn." (Al-Anfdl l8l:72'1

Menepati janji bagian dari iman. Rasulullah saw. bersabd a, "Sesungguhnya

menepati janji (bagian) dari iman."'

Tidak ada balasan menepati janji selain surga. Allah swt. berfirman,

6i3 @',jt-A fii,:. e S tjG @,'oit p *J r<$t ;; r1g

O) 6-,il;. W & ";j;-$'"3; 4:Ji o!\i'oj''ti'J
"Dan orntg-orong vstrg tnetrrclilnra nrnstmt-artranat (rlarrg dipikulnyn) tlan

janjinyn. Dan ornttg-ornng yattg rtmrtelihnrn slnlatntla. Mereka itulah orang-orang

yattg akan nrcwarisi, (yabi) ynng akan rnewarisi surga Firdaus. Merekn kekal di

dalamttya." (Al-Mu'min0n [23]:8 - 11)

Menepati janji adalah akhlak para nabi dan rasul as.,

@ r+*; a(j q;;i 5 tcl#';j-ry ; r: $ ji qfii;
"Dan ceritsknilalt (lni MilntnnndkeTtrtdtrmerekn)kisalt Isnail (yong tersebut)

tli dnlarn AI-Qur'nn. Sesunggulmrla in adalah seornng vang benar janjinyn, dan din

ndalah seorang Rnsul dnn Nrfui." (Maryam [19] : 5a)

HR Hakim dalam aI-Mustadralt kitab 'al-itnan,"bab "Husn al-'Ahd min al-imkn," jllid I, hal.
r6. Dia mengatakan, ini hadits sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Keduanya
sepakat bahwa riwayatnya dalam banyak hadits dapat dijadikan sebagai hujah, dan tidak
ada faktor yang melemahkan padanya. Dzahabi menyetujuinya.
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Rasul kita saw. adalah teladan tertinggi dalarr akhlak ini. Abdullah bin Abi

Hamsa' mengatakan, aku pernah berjanji setia dengan Rasulullah saw terkait
jual beliau sebelurn beliar"r diangkat sebagai narbi dan rasul. Saat itu masih ada

sisa uang beliau dari hasil penjualan dan aku menjanjikan kepada beliau untuk
menemui di tempat beliau. Narnun kemudian aku lupa. Aku baru teringat setelah

tiga malam berlalu. Aku pun nrendatangi beliau. Ternyata beliau rnasih ada di

tempat beliau. Rasulullah saw berkata,

:., , :_.j,l"i j)u -r; u^t^ ui _& :-;; -rJ .*:g L;

"I-lni ontk r,rr',rlr, kn,,,r, berutr-barrnr tclnlt rrrcrryulitkonku. Aku tli sitti sejak

tigt (trrnlrurr ) trrcrrtt ttggtt r t t tt." l

Setelah hijrah, Rasulullah saw. membLrat perjanjian dengan kaum Yahudi

yang isinya menetapkan mereka pada agama rnereka, dan memberi jaminan

keamanan pada harta mereka, dengan .s)rarat mereka tidak boleh membantu

kaurn Musyrikin dalam melawan beliau. Kemudian kaum Yahudi melanggar

janji, namun setelah itu mereka meminta maaf. Ternyata mereka kembali

rnelanggar perjanjian dan melanggarnya lagi. I-alu Allah s'wt. menurunkan,

cp i AS'it Oi:\$ilUi*'&\,F{Aii 4i 
"56 

:ti ?LL
i^ <,fr.1 ;X :i,*= e;1.,i;

" Sesurtggulutrln trurkliluk rrrclstn yntrg pnlirrg buruk di sisi Allnh inlah orang-

orong Llang ka.fir, knrerrt rncrtko titlok berinmrt. (Yaitu) ortlng-orlttg tltttrg kttrrru

tclnlr rrrt'rrgtttrtbil Ttcrjnrr jiLrtr tlsri nrcrt'kn, sasutlqh itu ntarekn rnengkhianati janiirr

rrtarekLt pada setinTt knlirttln, darr trrcrcka tidsk tnkut (akibnt-nkihntnyt)." (Al-Anfdl

[8]: 5s - s6)

Tsilabah'berjanji kepada Tuhannya akan memberi setiap hak kepada orang

yang berhak menerimanya jika Allah memberikan kelapangan rezeki kepadanya

dan mencukupinya dengan karunia-Nytr. Begitr.r Allarh mernberi kelapangarn

rezeki kepadanya dan menganugerahkan harta dan kekayaan yang melimpah

kepadanya, dia r-nengingkari janji dan berlaku kikir terhadap l-ramba-har-nba

Allah. Lalu Allah rnenurunkan terkait dirinya,

'ietAii;?.{, a.i5 "rrrt;a\t(4A\"&:} r7S W

' HR Abu Daud kitab 'hl-Adab," bab "fi ol-'ldah," [+qq6] jilid V hal. 268, z6s.
Maksudnya beliaru menunggunya selarna kurun waktu ini untuk rnenepati janji.
Wahidi menyebutkanrrya dalam Asbrib an-NuzfilhaL r89, r9o, dan Ibnu Katsir dalamTafsir
Ibnu Katsir jilid II, hal. 373, 374. Yang mengherankan, Ibnu Katsir rah. mendiamkan kisah
yang direkayasa terkait seorang sahabat yang mulia ini. Hendaknya hal ini dicermati.
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JtViGes6'&*6,,$3;-;e.,i;i;-*i$.ulo*a^lr;1rt
'V5i&i\3t4qti'/.'(a$i(t:4.ilA." j-

"Dnn di nrttnrs rtre rekn silr rtranI tlturg tclnh berikrnr kepndn Allalr, " Sesung-

gulrnyn jikn AIIalt rrrcrttbcriknrr sebngian knntnin-Nr1n kapndo knrrti, ltttstilnh knrtri

akon berseLlekttlr dstr pnstilah klnti tenttosuk orartg-orlng Vong snlelt. Mokn

setelah AIlah ntentbarikou kaTtodn rrrcrcks scbnginrt dmi ksrunis-l,lt1n, ttrert'kn kikir

dengan knrurritt ittr, dnn hcrpalirrg, Llsn rtrcraka ttrcrnstt,tlolt erang-orltrg V{utg

selnlu tnenthclnknngi (ktbennrut). Mnkn AIInh nrcrrittrltttlknrr katr:ratrn.fiknn ltndn

lnti rrtercka srunprri kcTtndn utnktu trtereks ttcttt:rnrri Allslr, krtrurtt ntcraks telnlt

rnerrrtrrrgkiri terlntlnp Allnh npn tlnng talnlr rru:rekn ikrnrksn kcTtodn-Nr1n dnn iugt'r

korena tnerekl sclnlu be rdusto." (At-Taubah [9]: 75 - 77)

Ketika Abdullah bin Umar menghadapi sakaratul maut, dia berkata;

ada seorang dari Quraisy yang ureminang anak perempuanku kepadaku,

dan aku memililiki sernacanl janji kepadanya. Demi Allah, aku tidak mau

menghadap Allah dengan sepertiga kemunafikan. Aku bersaksi di hadapan

kalian bahwasanya aku menikahkannya dengan ar.rak perempuanku. Dengan

denrikian, dia mensinyalir sabda Rasulullah saw.,'Ada tiga (perkara), siapa yang

di dalam dirinya terdopat tiga (perkara) ini, mako dia seorang ntunaJik rneskipun

dia berpuasa, rnengerjakan shalot, dan menyatokon bahwe dio Muslim; (yaitu)

orang yang jika berbicara dia mendustai, jika ber.ianji dia mengingkari, dan ,jika
dip er c ay a di a nt e n gkhi an at i."'

Terkait kecaman terhadap orang-orang yang nrengingkari janji, AIlah swt.

berfirman,

Ai A4 .ii \r,":;r ^;1r5\ 
;r!"t tJ ; ^+ t';y-.g,ti +;;,)j5;

ivr 6 dK ;:'K{j Oi' <,}:J,\1)r.^i;i-f "4;
ut"i, ; sj eta <.K s-$;;>- ;{;$ 6r*,, (u t; s

' HR Bukhari kitab 'hl-Ada&," bab 'Qcr/rillri h tuAlA, "\'n Ayyulnlladzina Amtni Ittaqfi Allhh wa
KAnimahash-Shddiqin,"(At-Taubah[q]: try)waMdYunhdhnal-KadzibijilidYlil,hal.3o,kitab
' sl-hnan,"bab'Alhnah al MunnJiq." jilidl. hal. r 5, kitab "al-\\'ashayh,"bab "Min Badi Washiyyah
Yishit bihi cr Dain," (An-Nisn' [a]: rz)jilid I\! hal. 5, 6,krtab'al-Jizvah wa al-Muwddaah,"bab
"ltsm Man'Ahorla Isumma Gha,lara," iilid lV hal. r 24, dan kitab'hsy.-Syahadrit,"bab "Man Anur,t
bi Injaz al-Wad."jilid IIl. hal. .2.r6. Tirmidzi secara ringkas tuta 'hl-lman,"bab"MA IA'aI'Alamah
ul-,\lnnJtq," Jz6l r I, di.r mengalakan :hadits lnsrtn glnrib.
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I

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah

karnu menfuatalksn suntpah-sunrpahfuru) itu, sesudoh meneguhkannya, sedang

kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terlndap suntpabsumpahmu itu).

Sesungguhnyo Allalt nrcngetnltui apa vang knmu perbunt. Dsn janganlah kamu

seperti seorang perempuarL yang menguroikan benqngnya yang sudah dipintal

dengankunt, menjadi ceraiberoikenfuali,knnumenjadiknn surnpah (perjanjian)rnu

sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adnnya satu golongnn yang lebih

banyak jumlnhnya dari golongan vang lain. Sesungguhnyn Allah hanya menguji

kanu dengan lml itu. Dan sesungguhnya di lmri Kiomat akan dijelaskan-Nya

kepadantu apa ytnlg dalruIu kantu perselisiltkan lfa. " (An-Nahl [L6]: 9'l' - 92\

Syarat-syarat Perianiian

Terkait perjanjian-perjanjian yang harus dihormati dan dipenuhi, ditetapkan

syarat-syarat berikut:

1. Tidak bertentangan dengan salah satu dari hukum-hukum syariat yang

telah disepakati.

Rasulullah saw. bersabda, "setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab

Allqh,' maka ia gugur, meskipun itu seratus syarat."'

2. Harus berdasarkan keridhaan dan kesadaran sendiri. Sebab, pemaksaan

merampas kehendak, dan tidak ada penghormatan terhadap perjanjian

yang tidak menjamin kebebasannya secara penuh di dalamnya.

3. Pernjanjian harus jelas dan terang, tidakada kesamaran tidakpula kerumitan

agar tidak ditafsirkan dengan penafsiran yang menimbulkan perselisihan

saat penerapan.

Pembatalan Perjanjian

Janji tidakboleh digugurkan kecuali pada salah satu dari keadaan-keadaan

berikut:

r. |ika janji ditetapkan dalam kurun waktu tertentu atau dibatasi dengan keada-

an tertentu, masanya berakhir, dan keadaannya telah selesai. Abu Daud

dan Tirmidzi meriwayatkan dari Amru bin Abasah bahwa dia mengatakan,

aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

' Yang dimaksud dengan Kitab Allah di sini adalah hukum Allah.
' Lihat takhrij hadits sebelumnya.
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.,.. t-,. :, - " -
'xr q {, Jt5 't

',\; &..d1 tl-
"Siapa yang di LtrtlLtra dia dengctn kawnnyu terdapat pejanjian, muka

janganlah dia memudarkan perjanjian tidak pula mengetutkannva, hingga

berlalu jongka v'ctkfirn1tct. atau dikentbalikan kepada mereka secara jujur."l

Al-Qur'an menegaskan,

, ; # uAg" {,t q, {'r; { i 
"f.gi,ut 

} + o,li J y_

\o a#f gei "t; 
i-;--c u $ e 

"* 
y, j:s

"Kecudi orsng-orong tnusyrikyangknrnu telah mengttdaknnTterjnnjian (dengan

mereka) dan mereka tidnk mengurnngi sewatu pun (dori isi yterjanjinn)nru dnn

tidnk (pula) merekn menthnttu seseorang Vang nrcmusuhi kantu, makn terlndnp

merekq itu penuhilah janji rnereko sampai botns utakttLnrln. Sesunggulntya

Allah menyukni orang-orang l/ang bertakuta." (At-Taubah [9]: 4)

2. fika musuh melanggar perjanjian,

@ <i$i LAei :,; V i.:+:'6 {3 \;ffi6
"Mnko selama trcrekn berlaku lurus terlmdapnru, lrcndaklah kunu berlttku

lurus (pula) terhadap mereka. Scsuttggutlmrln AIIalt rnenyttkni orang-or(ln1i

tlnng bertakzua." (At-Taubah [9] : 7)

iti:i:jeju 6jpij1 @5;l{ ;{ji ;6 :ils 4y
6:6 4";*ii u: S3\ er, i4 e_, ; ;li d?:yj %3

,@6?9SufirlftA
"Jika merekn merusak sumpah (janji)nya sesudeh merekn berjanji, dan mereka

metrcerca ngatnanlu, maka perangilah petnimpin-pemimpin orang-orang

kafir itu, knrena sesurtgguhnyn mereke itu Ltdolah orang-orang Qang tidak

dnpat tlipegang) janjinya, ngar mereka berhenti. Mengapakah kamu tidak

mernernngi orlng-orang yang merusqk sunrynh (janjinya), padahal nrcreka

HR Abu Daud kitab 'hl-lihad," bab "fi al-lmhm yakitnu bainahu wa baina al-Aduww Ahd
fa Yasiru.ilaihi,".lz.zssljilid lll, hal. Sr. Tirmidzi kitab 'hs-siynn"bab "Mi tah fi al-Ghadr,"
Iri8o] jilid IV, hal. r4j. Musnad Ahmad jllidlV,hal. rrr, rt 3, 376.

"i)' 'J-xJ\. 1J-d.c JJ'F (P
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telnh kerns kenmuatrnln urttuk nrcrrguslr Rnsu/ dnn trtercknlttlr rlartgpertarrm

mtrlsi menterangi ktrttu? Mengnltttknlt knrru tnkttt kepntln ilrcreka padalul

Allnlilnlt yang barltttk utttuk ktttrtu takuti, jikn kttrtru herrnr-bernr orang Vang,

berhrrar." (At-Taubah [9]:12 - 13)

3. |ika tampak tancla-tanda pern-rulaan adanya pengingkaran dan indikasi-

indikasi pengkhianatan,

': -::,,'ryy G\ Ai ;;{; rF 4Y +u i4 +'},t. 56 V)i

"Dnn jikn kttrrtu klrttiuntir nknn (terjodintltt) pengkliautttm dnri suntu golttng-

tttr, rttnkLt kenrhnliktuiltth ptcrjurjinrr itu ke1tndn rtrarckn tltttgt'ttt c0r0 rlattg

jttjttr. Scstrrrggttlmtltt Atlsh titlnk nrenyttkni orntg-()rtlng qnng bcrklimrtt."

(Al-AnfAl [8] :58)

Pengumuman Pembatalan Perianiian Untuk Mengantisipasi

Pengkhianatan

fika penguasa rnengetahui adanya pengkhianatan dari orang-orang yang di

antara mereka dengan kaum Muslirnin terikat perjanjian, maka mereka tidak

boleh diperangi, kecuali setelah tnereka diberitahu bahwa perjanjian telah

dibatalkan, dan beritanya sampai kepada orang yang dekat maupun yang jauh,

agar rnereka tidak diserang clalam keadaan lengah. Allah swt. berfirman, "Dan

jika kamu khawatir akan (ter,iadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka

kembalikanlah perjanjian itu kepada tnereka dengan cara yangiujur. sesungguhnya

Altah tidak menyukai orang-orang yang berkhianot." (Al- Anfil [8] : S 8)

Kaidah Islam, "Menepati dengan pengkhianatan lebih baik dari pada

(membalas) pengkhianatan dengan pengkhianatan."

Dalam buku as-siar al-Kobir, Muhammad bin Hasan mengatakan,

seandainya pemimpin kaum Muslimin mengirim seorang utusan kepada raja

musuh untuk memberitahukan kepadanya tentang pembatalan perjanjian

lantaran sudah terbukti sebabnya, maka selayaknya kaum Muslirnin tidak

menyerang mereka dan juga wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan

mereka kecuali setelah selang waktu secukupnya agar raja dapat mengirim

utusan ke wilayah-wilayah tersebut untuk menyampaikan berita pembatalan

perjanjian, hingga kita tidak melakukan penyerangan sementara mereka dalam

keadaan lengah. Meskipun demikian, jika kaum Muslimin mengetahui dengan

yakin bahwa mereka belum mendapatkan berita apapun dari raja mereka, maka

selayaknya mereka tidak diserang hingga kaum Muslimin memberitahukan
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kepada mereka mengenai pembatalarr perjanjian, karena ini mirip dengan

penipuan.

Sebagaimana kaurn Muslimin harus menghindari tindak penipuan, maka

mereka pun harus menghindari tindak penipuan serupa. Pernah terjadi pada

penduduk Qurbrush bahwasanya mereka menimbulkan peristiwa besar di u'ilayah

kekuasaan Abdul Malik bin Marwan. Begitu Abdul Malik bin Marwan hendak

membatalkar.r dan rnenggugurkan perjanjian damai mereka, para ulama fikih
pada masanva memberi saran. Di antara ulama fikih itu adalah Laits bin Sa'ad

dan Malik bin Anas. Laits bin Saad menulis surat yang berbunyi, "Sesungguhnya

penduduk Qubrush masih berstatus sebagai orang-orang yang dicurigai

rnelakukan kecurangan terhadap urlat Islam dan bersekongkol dengan pihak

musuh (Romarvi). Sedangkan Allah swt. berfirntan, "Dan jiko kamu khawatir

aknn (terjadinyo) pengkhianaton dari suatu golongan, nrako kembalikanlah

perjanjian ittt kepada mereke dengan cara yang jujur." Menurutku, hendaknya

kamu mengembalikan perjanjiari itu kepada mereka dan memberi tenggang

waktu satu tahun kepada merekal' Sedangkan Malik bin Anas menulis surat yang

berisi saran yang berbunyi, "Jaminan keamanan bagi penduduk Qubrush dan

berjanjian mereka sudah berlaku sejak dulu dari para penguasa mereka, dan aku

tidak nenemukan seorang dari para penguasa itu yang membatalkan perjanjian

damai mereka tidak pula mengeluarkan mereka dari negeri mereka. Menurutku,

hendaknya kamu segera mengembalikan perjanjian kepada mereka sampai

ada hujah yang mernbuktikan tirrdakan mereka. Sebab, Allah swt. berfirman,
"Maka terhadap mereka itu penuhilah janji mereka sarnpai batas waktunya."

fika mereka tidak konsisten setelah itu dan membiarkan kecurangan mereka,

clan karnu melihat pengkhianatan ada di antara mereka, atau kamu menyerang

nereka setelah pembatalan dan penyampaian alasan, maka mudah-mudahan

kemenangan berpihak kepadamu."

gxd Perjanjian-perianjian Rasul bzs

r. Rasulullah saw. membuat pernjanjian dengan Bani Dhamrah, salah satu suku

Arab. Berikut ini teks perjanjian tersebut, "Ini surat perjanjian Muharnmad

Rasulullah sarv. untuk Bani Dhamrah, bahn'a merektr rlendapatkan

kearnanan pada harta dan jiwa mereka, serta rnereka berhak mendapatkan

bantuan dalam menghadapi pihak-pihakyang menyerang mereka, kecuali
jika mereka berperang dalam agama Allah, selama laut Shufah masih basah.
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Jika Rasulullah saw. menyeru mereka agar rnemberikan bantuan, maka

mereka memenuhi seruan beliau. Konsekuensinya mereka mendapat

. perlindungan Allah dan rasul-Nya, dan mereka berhak mendapat bantuan

selama mereka patuh dan taat."

z. Sebagaimana beliau juga membuat perjanjian hubungan baik dengan kaum

Yahudi pada permulaan beliau tinggal di Madinah. Berikut ini teksnya:

Dertgan Narna Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang

"Ini surat perjanjian dari Muhammad Nabi (utusan Allah) antara kaum

Mukminin dan Muslimin dari Quraisydengan pendudukYatsrib (Madinah)

dan orang-orang yang rnengikuti mereka, bergabung dengan mereka, dan

berjuang bersama mereka; bahwasanya mereka adalah satu kesatuan umat

di luar pihak lain. Kaum Muhajirin dari Quraisy tetap dengan penghasilan

mereka untuk digunakan dalam proses penebusan di antara mereka, dan

mereka menebus tawanan mereka dengan baik dan adil di antara kaum

Mukminin. Bani Auf tetap dengan penghasilan mereka untuk digunakan

dalam proses penebusan sebagairnana proses penebusan mereka semula,

dan setiap kelompok menebus tawanannya dengan baik dan adil di antara

kaum Mukminin. Bani Harits (dari Khazraj) tetap dengan penghasilan

mereka untuk digunakan dalam proses penebusan sebagaimana proses

penebusan mereka semula, dan setiap kelompok menebus tawanannya

dengan baik dan adil di antara kaum Mukminin. Bani Saidah tetap

dengan penghasilan mereka untuk digunakan dalam proses penebusan

sebagaimana proses penebusan mereka semula, dan setiap kelompok

menebus tawanannya dengan baik dan adil di antara kaum Mukminin.

Bani fasym tetap dengan penghasilan mereka untuk digunakan dalam

proses penebusan sebagaimana proses penebusan rnereka semula, dan

setiap kelornpok menebus tawanannya dengan baik dan adil di antara kaum

Mukminin. Bani Najjar tetap dengan penghasilan mereka untuk digunakan

dalam proses penebusan sebagaimana proses penebusan mereka semula,

dan setiap kelompok menebus tawanannya dengan baik dan adil di antara

kaum Mukminin. Bani Amru bin Auf tetap dengan penghasilan mereka

untuk digunakan dalam proses penebusan sebagaimana proses penebusan

mereka semula, dan setiap kelompok menebus tawanannya dengan baik

dan adil di antara kaum Mukminin. Bani Nabit tetap dengan penghasilan

mereka untuk digunakan dalam proses penebusan sebagaimana proses

penebusan mereka semula, dar-r setiap kelompok menebus tawanannya

dengan baik dan adil di antara kaum Mukminin. Dan Bani Aus tetap
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dengan penghasilan mereka untuk digunakan dalam proses penebusan
sebagaimana proses penebusan mereka semula, dan setiap kelompok
menebus tawanannya dengan baik dan adil di antara kaum Mukminin.
Kaum Mukminin tidak membiarkan orang yang kehilangan kegembiraan'
di antara mereka hingga memberinya dengan baik terkait tebusan atau
denda. Seorang mukmin tidak boleh menentang pelindung mukmin yang
lainnya, dan kaum Mukminin yang taat berwenang menindak setiap orang
yang membelot di antara mereka atau menghendaki pembelaan terhadap
kezaliman, dosa, permusuhan, atau kerusakan di antara kaum Mukminin,
dan bahwasanya kewenangan mereka semua berlaku terhadapnya walaupun
dia adalah anak seorang dari mereka. orang mukmin tidak boleh
membunuh orang mukmin (yang lain) terkait orang kafir, dan dia tidak
boleh membantu orang kafir untuk melawan orang mukmin. Bahwasanya
perlindunga' Allah satu, yang terdekat di antara mereka memberikan
perlindungan kepada mereka, dan bahwasanya sebagian kaum Mukminin
menjadi pelindung bagi sebagian kalangan yang lain, dan siapa di antara
kaum Yahudi yang mengikuti kami maka dia mendapatkan fertolongan
dan persamaan'tanpa dizalimi tidak pula ada yang bersekongkol terhadap
mereka.

Perdamaian kaum Mukminin satu. Tidaklah seorang mukmin berdamai
tanpa mukmin (yang lain) dalam perang di jalan Allah, melainkan atas
dasar persamaan dan keadilan di antara mereka.r setiap peperangan
yang dilakukan bersama kami maka dirakukan secara pergantian dan
berkelompok-kelompok, dan bahwasanya sebagian kaum Mukminin
melakukan pembelaan terhadap sebagian yang lain dalam pembunuhan
terkait seseorang terhadap jiwa mereka di jalan Allah. Kaum Mukminin
yang taat berada dalam petunjuk yang paling baik dan paling lurus, dan
bahwasanya seorang musyrik tidak melindungi harta milik euraisy tidak
pula jiwa, dan tidak menghalangi yang lainnya dengan seorang mukmin.
Bahwasanya orang yang membunuh seorang mukmin tanpa kesalahan
dalam kondisi apapun' maka dia dikenai hukuman qishah lantaran itu,
kecuali bila wali korban bersedia menerima tebusan, dan bahwasanya
kaum Mukminin seluruhnya berwenang terhadapnya dan mereka tidak

_U"].h -$ukan selain mengurusinya. Bahwasanya seorang mukmin
fjT".:Tli:g lll!!-h$"lg dan denda hingga membuat kegembiraannya sirna.'!drLu urdrH, ydrH ulrrr nurang,clan denda hingga membuat kegembiraannya sirna.

I*,fftllffi:'J L"l#1.0"'tSlongan 
aun p"'!i.n"" ,i"g''ait?ik;; k.;;i'".'"ns yans

Dari sini dapat.dipahami bahwa pengumuman perang yang disampaikan kepada satukomunitas Muslim, berarri juga s'eba[ai p.ngu-r.nn" p.r;g b;t;.;_li'lrl"_ ,".u*keseluruhan-
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yang menyetujui surat perjanjian ini dan beriman kepada Allah serta

hari akhir, tidak boleh membantu orang yang membuat onar dengan

memberinya tempat berlindung, dan bahwasanya siapa yang membantu

atau melindunginya, maka dia mendapat laknat dan murka Allah pada hari

Kiamat, dan tidak diterima darinya imbalan tidak pula tebusan apapun.'

Bahwasanya apapun yang kalian perselisihkan, maka itu dikembalikan

kepada Allah dan Muhammad. Bahwasanya kaum Yahudi mengeluarkan

biaya bersama kaum Mukminin selama mereka berperang.'Yahudi Bani

Auf satu umat bersama kaum Mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka,

dan bagi kaum Muslimin agama mereka, pelindung-pelindung mereka dan

diri mereka sendiri kecuali orang yang berbuat zalim atau berbuat dosa,

maka dia tidak membinasakan kecuali dirinya sendiri dan keluarganya.l

Bahwasanya Yahudi Bani Najjar memiliki hak sebagaimana yang dimiliki

Yahudi Bani Aul Yahudi Bani Harits memiliki hak sebagaimana yang

dimiliki Yahudi Bani Auf, Yahudi Bani saidah memiliki hak sebagaimana

yang dimiliki Yahudi Bani Auf, Yahudi Bani fasym memiliki hak

sebagaimana yang dimiliki Yahudi Bani Auf, Yahudi Bani Aus memiliki

hak sebagaimana yang dimiliki Yahudi Bani Auf, dan Yahudi Bani Tsa labah

memiliki hak sebagaimana yang dimiliki Yahudi Bani Auf, kecuali orang

yang berbuat zalim atau berbuat dosa, maka dia tidak membinasakan

kecuali dirinya sendiri dan keluarganya, dan bahwasanya Jafnah - kaum

keturunan Tsa'labah - seperti diri mereka. Bahwasanya Bani Syathbiyah

memiliki hak sebagaimana yang dimiliki Yahudi Bani Auf. Bahwasanya

kepatuhan bukan dosa, dan bahwa para pelindung Tsa'labah seperti diri

mereka. Para pemuka Yahudi seperti diri mereka, dan bahwasanya tidak

ada seorang pun yang keluar kecuali dengan izin Muhammad. Bahwasanya

tidak boleh ada luka yang tertahan pembalasannya, dan siapa yang tidak

mempedulikan, maka urusannya dengan dirinya dan keluarganya, kecuali

orang yang berbuat zalim, dan bahwasanya dia harus mematuhi ini'

Bahwasanya kaum Yahudi menanggung biaya mereka sendiri, dan kaurn

Muslimin menanggung biaya mereka sendiri. Bahwasanya di antara mereka

saling membantu dalam menghadapi pihak yang memerangi semua yang

,l"t -""*tdt* larangan membantu orang yang melakukan perbuatan dosa'
, ini nr.nEunduni indeiendensi setiap umat"MrsTim dan Yahudi, sebagaimana mencakup

uJ"truu feriurum"a miliier yang konseiuensinya dua umat ini saling membantu dalam setiap
p.p"iuneuh, dan masingimaiing dari keduanya hanya membiayai pasukannya saja'

' ini nr"nfundung penetipan kebibasan dalam agama dan perekonomian'
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terikat dengan surat perjanjian ini, dan bahwasanya di antara mereka ada

saran, nasihat, dan kebaikan bukan dosa.'

Bahwasanya seseorang tidak salah (dikenai delikhukum) terkait hubungannya

dengan rekannya, dan bahwasanya bantuan berhak diterima orang yang

dizalimi.' Bahwasanya kaum Yahudi memberikan biaya bersama kaum

Mukminin selama mereka berperang, dan bahwasanya Yatsrib wilayahnya

bagi pihak-pihak yang terlibat dalam surat perjanjian ini. Bahwasanya

pelindung seperti jiwa sendiri tidak boleh diancam dengan bahaya tidak
pula dosa, dan bahwasanya kehormatan tidak dilindungi kecuali dengan

izin pemiliknya. Apa pun yang ada di antara pihak-pihak yang terlibat

dalam surat perjanjian ini berupa suatu kejadian ataLr perselisihan yang

dikhawatirkan dampak buruknya, maka penyelesaiannya dikembalikan

kepada Allah dan kepada Muhammad utusan Allah.

Allah paling layak ditakuti dan ditaati terkait surat perjanjian ini, dan

bahwasanya Quraisy tidak dilindungi tidak pula pihak yang membantu

mereka. Di antara pihak-pihak yang terlibat dalam surat perjanjian ini harus

saling bantu dalam rnenghadapi pihak yang menyerang Yatsrib. fika mereka

diseru kepada perdamaian yang mereka sepakati dan mereka terapkan, nraka

mereka pun menyepakati dan menerapkannya. Bahwasanya jika mereka

diseru kepada seperti itu, rnaka mereka meniiliki hak (meminta bantuan)

kepada kaum Mukrrinin, kecuali yang berperang dalar-n agama. Setiap

orang memiliki porsi hak dari pihak mereka yang sebelum mereka. Yahudi

Aus, para pelindung mereka dan diri mereka, memiliki hak sebagaimana

yang dimiliki pihak-pihak yang terlibat dalam surat perjanjian ini dengan

kepatuhan yang tulus dari pihak-pihak yang terlibat dalam surat perjanjian

ini, dan bahrvasanya kepatuhan bukan dosa. Tidak ada yang melakukan

suatu tindakan kecuali dibebankan kepada dirinya, dan bahwasanya Allah
paling benar dan paling layak ditaati terkait surat perjanjian ini, serta

bahwasanya tidak ada yang merubah surat ini selain orang yang zalim

atau berdosa.

Bahwasanya di Madinah orang yang keluar arnan, dan orang yang duduk

aman, kecuali orangyang zalirn dan berdosa, dan bahwasanya Allah pelindung

bagi orang yang patuh dan bertakwa, serta Muhammad Rasulullah saw..".

lni mengandung penegasan kedua belah pihak untuk saling rnernberi pendapat dalam
musyawarah dan saran sebelum masuk dalam peperangan. ,' Perang harus legal hingga kaum Muslimin dapat terlibat di dalamnya.

' Dirrukil dari buku ar-Risdlah al-Klrhlidah dan buku al-\\'atshia as-Siyh
Perang harus tegal nlngga Kaum Musllmln dapat terllbat ch dalamnya.
Dirrukil dari buku ar-Risdlah al-Klrhlidah dan buku al-\\'atshiq as-Siyhsiyyahfi al-Ahtl an-
Nabawivv wa al-Khilifah ar-Rdsvidah karva DR. Muhammad Humaidullah al-HaidarabadvNabawiyy wa al-Khilifah ar-Rdsyidah karva DR. Muhammad

,6siyyahJi al-Ahd an-
ullah al-Haidarabadl',

dosen hak-hak kenegaraan di Universitas Utsmaniryah, Haidaraabad/Dakan.
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]ilid ketiga telah selesai dan dilanjutkan, insyk AIIdh, dengan jilid keempat

yang dimulai dengan bahasan tentang sumpah.

Segala puji bagi Allah yang bersemayam di singgasana-Nya, persemayaman'

yang layak dengan keagungan dan kebesaran-Nya tanpa penafsiran, pengabaian

maksud, pengungkapan cara, tidak pula penyerupaan dengan apapun, Maha

Suci Allah dan Maha Tinggi.

WoanoruaiidfiAnwa,al-Tauhidjuzketiga.Tauhidal-Asma,waash-Shi|al,-salah
*iu Urt" y.ng r.tigui berharga terkait tema ini, liarya ustadz kami. Syaikh Mushthala bin

i;il;ii, tj#gu tu'nturun bu"kunya Allah menganugerahkan keselamatan kepada beliau.
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DETTNISI SUMPAH

Kala aimdn (sumpah) merupakan bentuk plural dari katayaminyang

berarti tangan kanan dan anonim tangan kiri. Sumpah dinamakan dengan

yamin karena ketika orang-orang Arab melakukan sumpah, mereka saling

memegang tangan kanan satu sama lain. Ada juga yang mengatakan

bahwa katayamin dipergunakan untuk sumpah karena ia menjaga sesuatu

sebagaimana penjagaan yang dilakukan oleh tangan kanan.

Yamin (sumpah) ditinjau dari sisi syara' adalah penguatan dan

penegasan sesuatu dengan menyebut nama Allah swt. atau salah satu

dari sifat-sifat-Nya. Pengertian yang Iain adalah akad yang dengannya

orang yang bersurnpah menguatkan tekadnya untuk melakukan sesuatu

atau meninggalkannya.

Kata yamin, ild' dan half memrliki makna yang sama, yaitu

sumpah.

Sumpah Hanya Boleh Dilakukan dengan Menyebut Nama
Allah atau Salah Satu dari Sifat-Nya

Sumpah tidakboleh dilakukan kecuali dengan menyebut nama Allah

atau salah satu dari sifat-sifat-Nya, baik sifat-sifat Dzat maupun sifat-

sifat perbuatan. MiSalnya: Ucapan, Wallhhi (Demi Allah), Wa lzzzatilldhi
(Demi kemuliaan-Nya), "Wa Udzmatihl (Demi keagungan-Nya), Ida

Kibriy hihi (Demi kebesaran-Nya), Wq Qudratihi (Demi kekuasaan-Nya),

Wa lrddatihi (Demi kehendak-Nya),Wa Ilmihi (Demi pengetahuan-Nya)

dan seterusnya. Begitu pula sumpah dengan mushaf Al-Qurhn, surah

tertentu, atau ayat tertentu dalam Al-Qur'an.
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Dalam AI-Qur'an, Allah swt. berfirman,

'rL+i"&\u 'Jru frt;;.iG xli 5;;,@ 'uri;j,(,iKi

"Dan di Inngit terdnpnt (sebab-sebab) rezekirnu dnn terdapnt (puln) apa yang

dijanjikan kepadantu. Maks deni Tuhan langit dan bumi, sesurtggulmya yang

dijnnjikan itu adalnh benar-bennr (akan terjadi) seperti perkntaan yang knmu

ucapkan. " (Adz-Dzariyat [51]: 22-23)

Allah swt. juga berfirman,

6 
"*;;aA6'i;1?ji.j# 

(o tj +a vL-,;r,, a;;r,j x
"Makn Aku bersuntpah dengan Tuhan Yang Mengntur tempat terhit dsn

terbenanutyn nntnltari, Ltulan dnn bintang; sesungguhnya Konti bensr-bennr Mqha

Kuasa. Untuk mengganti (merekr) dengan kaunt yang lebih baik dari nrereka, datt

knni sekali-kali tidak dapnt dikalahkan." (Al-Ma'irij [70]:4041)

Ibnu Umar ra. berkata, sumpah yang diucapkan Rasulullah saw. adalah

dengan kalimat,
j to

Y;s' ;9i )
"Tidak, demi Dzat yang membolok-bnlikknn hati."'1

Abu Said al-Khudri ra. berkata, apabila Rasulullah saw bersungguh-

sungguh dalam berdoa, beliau mengucapkan,
a

o-e -Lir 
,;i -;" 4t j

"Demi Dzat yang jiwo Abul Qasim beradq di tangan kekunsaan-Nya. "2

Kalimat AimullAhi, Amrallithi, dan Agsamtu' alaika

Termasuk Sumpah

Kala Aimulldlr termasuk kata sumpah karena maknanya sama dengan kata
'Walldhi (den-ri Allah)' atau 'Wahaqqulldhii (demi kebenaran Allah).

KataYaminullhhmerupakan kata sumpah menurut ulama mazhab Hanafi

dan Maliki karena maknanya Aku bersumpah demi Allahl Para ulama mazhab

HR Bukhari, kitab" al-Aitnd wa an-Nudzun" bab " Kaifu Kdnat Yaminu an-Naby," |J;\dYlll
hal: 16o. Abu Dawud, kitab" al-AimAn wa an-Nudzur" bab, " Md lda fu Yamtni an-Naby,"
jilid III, hal: sZt,lsz6ll. Nasai, kitab" al-Aimdn wa an-Nudzur."Tirmidzi, kitab" al-AimAn
wa an-Nudzur,"bab "Mk ld'a Kaifa KdnaYamini an-Naby," jilid IV hal: r r3, [r54o]. Menurut
Tirmidzi, hadits ini hasan dan shahih.
HR Abu Dawud, kitab" al-Aimdn wa an-Nudzur," bab "MA JAb f Yamini an-Naby Mi
Kdnat," jilid l, ha: 577. bz64l.

:!Ai,i
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Syaf i mengatakan bahwa kata ini tidak termasuk kata sumpah kecuali jika

disertai dengan niat. Apabila orang yang mengucapkannya berniat untuk

bersumpah dengan menggunakan kata ini, maka sumpahnya dinyatakan sah.

Dan, apabila tidak berniat sumpah, maka sumpahnya tidak sah. Imam Ahmad

memiliki dua riwayat dan yang paling benar adalah riwayat yang mengatakan

bahwa kata Yamtnullhh termasuk bagian dari kata sumpah..

Amralldhi merupakan kata sumpah menurut pada ulama mazhab Hanafi

dan Maliki karena maknanya demi kehidupan Allah atau demi kekekalan

Allahl Sementara, Syaf i, Ahmad, dan Ishaq mengatakan bahwa kata ini bukan

termasuk kata sumpah kecuali jika disertai dengan niat bersumpah.

Kata 'Aqsamtu 'qlaika (Aku bersumpah kepada-Mu)" dan 'Aqsamtu

biltahi (Aku bersumpah demi Allah)" merupakan kata sumpah secara mutlak

menurut sebagian ulama. Sementara mayoritas ulama tidak memandangnya

sebagai sumpah kecuali disertai dengan niat. Mayoritas ulama mazhab Syaf i

berpendapat bahwa setiap kalimat yang di dalamnya disebutkan nama Allah

swt. merupakan sumpah. Sementara kalimat yang di dalamnya tidak disebutkan

nama Allah, kalimat tersebut tidak termasuk sumpah meskipun orang yang

mengucapkannya berniat untuk bersumpah.

Imam Malik mengatakan bahwa apabila orang yang bersumpah meng-

ucapkan, Aqsamtu billahi, " maka kalimat ini adalah sumpah. Dan apabila dia

mengucapkan, Aqsamtu'alaiko,' maka kalimat ini tidak bisa diartikan sebagai

sumpah kecuali jika disertai dengan niat.

Bersumpah dengan Sumpahnya Kaum Muslimin

Dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bersumpah

dengan sumpah-sumpah yang biasa diucapkan oleh kaum Muslimin, menurut

Imam Syaf i dia harus membayar kafarat jika melanggarnya, tetapi Imam Malik

menyatakan bahwa sumpah ini tidak berpengaruh apapun. Misalnya bersumpah

dengan berkata, 'Apabila aku melakukan ini, maka aku wajib berpuasa selama

sebulan atau berhaji ke Baitullahl' 'Apabila aku melakukan itu, maka yang halal

bagiku akan menjadi haraml'atau,'Apabila aku melakukan ini dan itu, maka

semua yang aku miliki akan aku sedekahkanl'

Orang yang bersumpah dengan sumpah semacam ini wajib membayar

kafarat sumpah apabila melanggarnya. Pendapat yang menyatakan hal ini

merupakan pendapat yang paling kuat. Pendapat lain mengatakan bahwa

tidak ada sesuatu pun kewajiban yang harus dilakukan. Dan, pendapat ketiga
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mengatakan bahwa apabila orang yang bersumpah dengan kalimat tersebut,

maka dia w'ajib nrelaksanakau apa yang telah diucapkannya.

Bersumpah dengan Pernyataan bahwa Dirinya bukan Muslim
atau Terbebas dari lslam

Bagi yang bersumperh bahwa dirinya adalah orang Yahudi atau orang

Nasrani atau dia terbebas dari Allah dan rasul-Nya apabila dia nrelakukan ini ,

sekelompok ulama -di antaranya adalah Syaf i mengatakan bahwa hal semacam

ini tidak termasuk sumpah dan tidak ada kafarat di dalamnya karena nash-trash

yang ada hanya sebatirs mengecam dan mencelanya dengan keras.

Abu Daud dan Nasai meriwayatkan dari Buraidah dari ayahnya bahwa

Rasulullah saw. bersabda,

;tf ;1; Ju ui ,..* rrrS ,'S ,f

UJU- ,)U.\'1 -lt '.--"u. i 9:! /,

"Sirya yarrg bcrstttrrytnlt kerrtutlisn dis harkstn, 'Aku terhehrts tlsri Islnttt,'

apabila dia dustn, ntaka dio scbngnhtttuta yattg dikatnkatmyat dan apabila tlia bennr,

maka dia tidak akan kernhnli pttdn Islarn tlettgnn selatrrat"2

Tsabit bin Dhahhak meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

Ju Li # r>u), t* a *ii-- j/
" SiapLt rynng bcrsuntTtnlt delrgttn selttitt agunla Islant, ntnkn din ndalnh

sebn gaim att a t1 o tr g Llik o t oko r r nq n. " )

Ulama mazhab Hanafi, Ahmad, Ishaq, Sufyan, dan al-Auza'i berpendapat

bahwa pernyataan sernacam ini merupakan sumpah dan orang yang me-

ngucapkannya harus rnembavar kafarat apabila melanggar.

Artinya, dia sebagaimana varrg diucapkannya sebagai bentuk hukuman atas kebohongannya.
Apabila dia bennaksud untuk melaknat dirinya sendiri maka dia tidak kafir tapi hendaknya
segera mengucapkan, "Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhamrnad adalah utusalt-Nya.,"
memohon ampunan kepada Allah, dan bertaubat kepada-Nya. Tapi, apabila yang dia
maksud adalah bahrva dia kahr apabila r.nelakukan apa yang dia sumpahkan, maka dia
telah kafir. Semoga Allah su't. nemberi pellindungan-Nya.
H R Abu Dawud, k it a b " dl-A t rn hn n, a tr n - N u dz ur" b ab " M tt l ih fi al - flal afi b i al - B ardhati w a
bi MillatiGhairi al-Islim,l'iilic1 III, hal: 574, [;zs8l. Nasai, ktt;b" al-Aiidnwaan-Nudzur,"
bab " al-Halfu bi ol-Bariaii min al Islarnl' jilicl VII, hal: 6.
HR Nasai, kitab" al-Ainldn u'a tn-Nudzur," bab al-Halafu bi Mit tati Sittd al-Isldrnl' jllid.
VII, hal: 6.
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Larangan Bersumpah dengan Selain Nama Allah

Apabila sumpah hanya boleh dilakukan dengan menyebut nama Allah atau

menyebut salah satu dari sifat-sifat-Nya, maka bersumpah dengan selainnya

hukumnya haram. Konsekuensi dari sumpah adalah pengagungan sesuatu yang

dijadikan sumpah dan hanya Allah swt. yang berhak diagungkan. Siapa yang

bersumpah dengan selain nama Allah, seperti bersumpah demi nabi, wali, bapak,

Ka'bah, dan sejenisnya, maka sumpahnya tidak sah dan yang bersangkutan

tidak wajib membayar kafarat apabila melanggar sumpahnya, tapi tetap berdosa

karena mengagungkan sesuatu selain Allah swt..

Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. mendapati Umar

ra. dalam sebuah kafilah bersumpah demi bapaknya. Rasulullah pun menyeru

para sahabat dan bersabda,

.-::J :i 4q -"r;i, LJ\-- Jrr;, ;*!I 'ii" ;i ,Sr-t "L' i1

"srruTggrtmya' AUah ,.t. *rlororg kulim Urrrr*pon denti bnpak-bapak

kolion. Barnngsiapa qang bersuntpalq lrcndaknya betsumpah dengan nama AIIU4

srLtt. atnu Llis."

Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak lagi pernah bersumpah dengannya

sejak aku mendengar Rasulullah saw. melarangnya. Tidak dari diriku sendiri

dan tidak pula meriwayatkan dari orang lain."'

Ibnu Umar ra. mendengar seorang laki-laki bersumpah, "Tidak,

demi Ka'bahJ' Dia pun mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah saw.

bersabda,

' .: "-!.\ ^;; 
A, +. -n; J/

"Barangsiapa yang bersunryah dengan selqin AIIcrh, maku din telah syirik. "2

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

.n

"---LJ Ju j";,1r )l JI i -u;E s"l\':.-)tJ! "il| .2 Ju, ts -jJ-- :*

33;* !"f\J\ J\;
"Bnrangsiapa di antara kalian ynng bersumpalt kemudian dia mengntnkan

' HR N"."i, ktt"b " al-Aimdn wa an-Nudzur," bab, " al-Halafu bi al-Aba' il\idY II, hal: +. Abu
Ou*"a, ktub" ol-Ai*dn wa an-Nudzur," bab "Ji Karaiiyati al-Hali'bi al-Ab6'l' jilid III,
hal: 569-57o, i749 dan 32591., HR A-6u Du*.ra,' tituU; oilAi^an wa an-Nudzur," bab "Ji Kardhiyati al-Half bi al-Ab6',

iilid III, hal 57o, l3z5rl.
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dalam sumpnhnya, derni Letttt dan Uzza,t hendaknya din segern meng;ataknn,

'Tidak ada Tulnn yang beilnk disernbalr selain AIIah.' Dan barangsiapa berkata

kepada temannya, 'Kemsrilah, agar aku dapat berjudi denganmu,' mnkahendaknya

din bersedekqh.."z

Abu Dawud meriwayatkan dengan redaksi,

.i
Lr" _*Ji ;iU!U: -.i-i- j/

"Barangsiapa yang bersuttpnlt derrti nrnsrvrt, nnka tlia tidak tcrntssuk baginrr

dsri kami."s Artinya, dia tidak mengikuti jalan kami.

Rasulullah saw bersabda.

"langnnlah knlisn bersurrtpalt deni bapok-bapak knlian, ibu-ibu ksliart dmt

duni berhala-berlmln. Dan jangnrilah kalinn bersuntpnh kecusli derni Allslt Dntt

janganlahbersunt2tah dcttti AIIsltkecunlikalianbenar (dnlanr stunpnlmya)."4

Bersumpah demi Selain Allah Tanpa Disertai Pengagungan

Larangan bersumpah demi selain Allah swt. apabila penyebutannya

dimaksudkan sebagai bentuk pengagungan sebagaimana orang yang bersumpah

demi Allah swt. yang memaksudkan untuk pengagungan. Tapi jika penyebutan

selain Allah swt. tidak dirnaksudkan sebagai bentuk pengagungan, dan hanya

dimaksudkan untuk menegaskan ucapan, maka hukumnya makruh karena

adanya keserupaan dan karena mengesankan pengagungan selain Allah swt..

Rasulullah saw. berkata kepada seorang Badui,

4-l q -lel

Latta dan Uzza adalah dua berhala yang dirniliki oleh penduduk Mekah. Pada nrasa
jahiliah, mereka biasa bersumpah demi keduanya. Karenanya, barang siapa bersumpah
denri keduanya, hendaknva dia segera mengueapkrrn. "Tiada Tuhan selain AIlah. Hendaknya
bersedekah apabila nreminta temannya untuk melakukan perjudian dengannya.
HRMuslim, kitab" al-Ainhn wa an-Nudzur,"bab" Man Halafa bi al-Lata," jilid lll, hal z7[5].
Nasai , kitab " al-Aimdn wa ail-Nudzw'," bab " ol-flalafu bi al-L:.td' jtlid VII, hal: z.
HR Abu Dawud, kitab" al.AimAn wa nn-Nudzur,"ba6," Fi Karahiyati al-Half bi al-Mannal'
iilid III, lral: 5zr. [:,z5tl.
HRNasai, kit^b" al-AimAn wttan-Nudzrlr,"bab" al Haaifubi al-{Jntmahdr," jili{VII,hal: 5.
Abu Dawud, kitab" al-Aimdn wa an-Nudzur," bab "Fi Kardhiyati al-Halifi bi al-Abd," jllidlll,
hal: S6q, Irz+8].
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" Beruntungloh, dsn denti bap akny n."'

Imam Nawawi sependapat dengan pendapat ini seraya berkata, "Ini adalah

jawaban yang dapat diterimal'

Sumpah Allah demi Makhluk'Makhluk-Nya

Orang-orang Arab senantiasa memperhatikan pembicaraan yang dimulai

dengan sumpah dan membuka telinga rnereka lebar-lebar untuknya karena

mereka memandang sumpah dalaru pettrbicaraan sebagai sesuatu yang

menunjukkan perhatiannya yang besar pada apa yang hendak dibicarakannya

dan bahwa dia bersumpah untuk menegaskan pembicaraannya. Mengingat

hal yang demikian, Al-Qur'an bersumpah demi banyak hal. Di antaranya demi

Al-Qur'an sendiri, seperti firman Allah swt.,

'y 2,3i u(j(t'--3
"Qfrf. Demi Al-Qur'nn yong swrgrtt rnulis," (Qaf [50]: 1)

Di antaranya juga derni beberapa makhluk Allah, seperti firman Allah swt.,

OG;*P,;
"Detni nntolmri tlnn cnlnynnyn di pngilnri," (Asy-Syams [91]: 1)

(O 
J*,1 t tt1:6( 

g 6i.\1,LJli;
"Denri mslsrn apttbiln nrcnutu1ti (colmya siang), dnn siang apnbiln tcrang

b en de r a n g. " (Al-Lail l92l:1-21

Surnpah-sumpah yang terdapat dalarn Al-Qur'an banyak mengandung

hikmah, baik atas apa yang dijadikan sumpah maupun atas apa yang

disumpahkan.

Di antara hikmah-hikmah yang ada adalah untuk memalingkan perhatian

manusia kepada pelajaran-pelajaran yang ada pada benda-benda yang disebut-

kan dengan dijadikannya sebagai sumpah dan untuk rnendorong mereka

agar merenLlngkannya sehingga mereka dapat sampai pada pemahaman yang

benar.

Allah swt. bersumpah demi Al-Qur'an untuk menjelaskan bahwa ia

Hn et" Dawud, kitab" al-Aimtin wa an-Nudzur," bab "fi Karahiyati al'Halaf bi al-al-
Abak," jilldlll, hal: 57t.Baca kisah orang Dadui.dan perkataan.al-Kh.aththabi,atas.hadits
ini dalim Mahlim ot-Suro, bi Hhmisy ai Sunan," Abu Dawud, kitab"ash-ShalAH'bab"f
Fardhi ash Shalkhl' jilid r, hal: zzr, [:sr].
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adalah kalam Allah yang sebenarnya dan padanya terdapat segala jalan menuju
kebahagiaan.

Allah swt. bersumpah demi para malaikat bertujuan untuk menjelaskan
bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah swt. yang tunduk kepada-Nya dan
bukan Tuhan-Tuhan yang patut disembah.

Allah swt. bersumpah demi matahari, bulan, dan bintang-bintang karena di
dalamnya terdapat banyak manfaat. |uga karena perubahannya dari satu kondisi
pada kondisi lain menunjukkan sifat kebaruannya dan menunjukkan bahwa
dia memiliki Pencipta dan pembuat, yaitu Dzat yang Mahabijaksana sehingga
kita tidak boleh lalai dari bersyukur dan menghadap kepada_Nya.

Allah swt. bersumpah demi angin, bukit, pena, dan langit yang mempunyai
gugusan bintang karena semuanya adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran
Allah yang harus dipikirkan dan direnungkan.

Adapun dari apa yang disumpahkan, yang terpenting adalah keesaan
Allah, risalah Rasulullah saw., kebangkitan jasad untuk kedua kalinya, dan
hari kiamat, karena semuanya adarah dasar-dasar agama yang akar-akarnya
harus ditancapkan dalam jiwa.

Bersumpah demi makhluk termasuk sesuatu yang khusus bagi Allah swt..
Adapun kita sebagai manusia, tidak diperbolehkan bersumpah kecuali demi
Allah swt. atau salah satu dari sifat-sifat-Nya sebagaimana yang telah dijelaskan
sebelumnya.

Syarat dan Rukun Sumpah

Dalam bersumpah terdapat beberapa syarat, yaitu akal, balig, beragama
Islam, disertai kemampuan untuk melaksanakan sumpahnya, dan kebebasan
kehendak. Apabila seseorang bersumpah dalam keadaan terpaksa, maka
sumpahnya tidak sah. Sementara rukun sumpah adalah kalimat yang digunakan
saat mengucapkan sumpah.

Adapun konsekwensi bersumpah terbagi menjadi dua bagian. pertama,
orang yang bersumpah melaksanakan apa yang telah disumpahkannya sehingga
dia dapat bebas. Kedua, bila yang bersangkutan tidak melaksanakan apa yang
telah disumpahkannya, maka dia harus membayar kafarat.
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Ad Pembagian Sumpah bzs

Sumpah terbagi menjadi tiga bagian:

r. Sumpah yang hanya sebatas mainan (al-Yamin al-Laghwu)

2. Sumpah yang sah (al-Yamin al-Munhqidah)

3. Dan sumpah palsrt (al-Yamin al-Ghamus).

Sumpah yang Hanya Sebatas Mainan dan Hukumnya

Sumpah yang hanya sebatas mainan adalah sumpah yang tidak dimaksudkan

sebagai sumpah, seperti perkataan, "Demi Allah, kamu harus makan." "Demi

Allah, kamu harus minum," "Demi Allah, kamu harus hadiri' dan seterusnya.

Dia tidak bertujuan untuk bersumpah. Karenanya, kalimat sumpah semacam

ini termasuk perkataan yang sia-sia.

Aisyah Ummul Mu'minin ra. berkata, 'Ayat ini, AIIah tidak menghukum

kamu disebabkan sumpahmu yang tidak disengaja." diturunkan berkaitan

dengan perkataan seseorang,'Tidak, demi AIIahl'Ya, demi Allahl dan'Sekali-

kali tidak, demi Allahl"

Imam Malik, ulama mazhab Hanafi, Laits, dan al-Auza'i mengatakan bahwa

sumpah yang hanya sebatas mainan adalah bersumpah atas sesuatu yang diduga

kebenarannya, tetapi yang terjadi adalah kebalikannya. Hal ini termasuk jenis

kesalahan.

Imam Ahmad memiliki dua riwayat yang sama dengan ke dua mazhab di

atas. Sementara hukum sumpah semacam ini tidak dikenakan kafarat dan tidak

ada hukuman (lain) atasnya.

Sumpah yang Sah dan Hukumnya

Sumpah yang sah adalah sumpah yang dimaksudkan sebagai sumpah bagi

orang yang bersumpah dan yang bersangkutan berniat untuk melaksanakan

sumpahnya. Ini adalah sumpah yang disengaja dan diinginkan, bukan sumpah

yang bersifat main-main yang terucap oleh lidah berdasarkan kebiasaan dan

tradisi. Ada yang mengatakan bahwa sumpah yang sah adalah sumpah atas

, HR B"kh*i dalam bentuk mauquf,htab "at-Tafsir," bab 'wa min Surati al-Mh'ida.h," illid
VI, hal: 66. Abu Dawud secara irirfu'kitab" al'-Aimhn wa an-Nurlzur," bab "Laghwu aI-
Yamin," llzS4.
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sesuatu yang akan dikerjakan atau ditinggalkan pada masa yang akan datang.

Hukum sumpah semacam ini adalah membayar kafarat apabila sumpah

ini dilanggar.

Allah swt. berfirman,

@ V:;e xr,'& i;,;5u $ u f.,Ss s -#i 
e +u{i'i S +ri'J

"Allalr tidak nrcngltukum kamu disehabkan swnpclwtu tlang tidak dinnksurj

(untuk berstrnrynlt), tetnpi Allah rrrcrtglrukum katru disebahkatt (sunrpalrmu) yang

disengnja (untukberswnpnlt) olelthstinru. Dmr Allalr Maha Pengantpunlagi Maha

P er ty n t tun." (Al-Baqarah l2l: 225)

Allah swt. berfirman,

.A;&xiJ3"6tK-6:';r&--':iruf 'y-$a;.ii*{atj;)6+*
@t;Kxsii

"Allah tidak menglrukum knnnL disebabkqn sumpabsuntpalmru yang tidak

dimskstLd (untuk bersumptth), tetapi Dia ntenglrukum knmu disebctbkan sumpah-

sumpah yang kamu sengaja, mnka kffirnt (melnnggar) atmpah itu, ialsh memberi

trrakon sepulult ornng miskin, tlaitu dari mrtkansn yang biasa ksmu beriknn kepttda

kelunrganu, ntmt menrlteri pnkaian kepadn mereka atnu trtemerdeknkLm seorang

hudnk. Barangsinytn titlnk sanggup rnelakukart yang dernikiatt, nakn kttffarnhrya

puasa selatrn tign lmri. Yarrg tlenikittn itu odalnJtkaffnrat vnnpnbsuntpnhnrubila

kamu bersumpnh (dan knnru langgnr). Dan jagnlah sumpahrnu. Dernikianlsh AIInh

nrenernngkarr kepndamu lruktnrrlrukunt-Nya agnr kantu berx1ukur (kepada-Nya)."

(Al-Mdidah [s]:89)

Sumpah Palsu dan Hukumnya

Al-Yanin al-Ghamus juga dinamakan al-yamin ash-Shdbirah yang
artinya adalah sumpah dusta yang dengaannya hak-hak dirampas atau yang

dimaksudkan untuk menipu dan berkhianat.

Sumpah palsu semacam ini termasuk salah satu dari dosa-dosa besar dan
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tidak ada kafarat atasnya' karena terlalu besar untuk ditebus dengan kafarat.

Dan, dinamakan dengan ghamiskarena sumpah ini membenamkan (taghmisu)

orang yang melakukannya ke dalam neraka |ahanam. Orang yang melakukannya

harus bertaubat dan mengembalikan hak-hak orang lain yang diambilnya

kepada para pemiliknya apabila sumpah ini mengakibatkan kehilangan hak-

hak tersebut. Allah swt. berfirman,

j;* (":"A\ w!t/;:'f ;7 i* H; {''Q)\;rt\'
@';#3'iK'7i,9,;

"Dnn jangarrlsh kamu jadikan surrpah-sumpahmu sebagai alat penipu di

antarannt, yang menvebsbksn tergelincir knki (mu) sesudsh kokoh tegaknya, dan

krnnu rasakan keffielaratan (di dunia) karena kamu menglnlnngi (rnanusia) dari

jalan AIIah dan bagimu azab yang bessr." (An-Nahl 11'61:9a)

Imam Ahmad dan Abu Syaikh meriwayatkan bahwa Abu Hurairah ra.

berkata, Rasulullah saw. bersabda,

J o t , o. o-t, ', o-. ', t 
' t t'

),;5,:f i cif ..;- fi u-a:tt -l-l ."i,! irJ' , ;tK .A # -i*l-
- 1. ', i.:- ro

i- j+ \L + ,az'.;iW;L:9 ,.J,--;\ t-Y-

"Ads limn lul yang tidak ada knfarntnya: Menyekutukan Alkth, membunuh

jizua tanpa lnk, membuat kebolrcngan kepado seorang Mukmin, ftrelorikan diri dzri

peperlngan, dan sumpah palsu yang dengannya horto diqmbil tanpa hsk. "2

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. bahwasanya

Rasulullah saw. bersabda,

t o t'', ro ,o, :', 
l,o-' 

" , i N ! n ' 'Jpr :"J'l --.1' J:lr;Jrlrl' i"f': nt -Cr;)r il-.-(J,

"Di crrttora dosl,n-dosa hern, n,lrloiu Menyekutukon Orro,r, *rrdrrtnkoi kedurt

orang tua membunuh (tanpa hak) dan sumpah pnlsu."3

Abu Dawud meriwayatkan dari Imran bin Hushen bahwasanya Rasulullah

saw. bersabda,

ir,.,"...,..'--. r". :.' ;
\,n+l-e q)tS o),*:*'- -)e -.ol> '*//t'

Menurut imam Syaf i dan salah satu riwayat dari Ahmad, sumpah ini bisa ditebus dengan
kafarat.
HR Ahmad, iilid II, hal: 362. Dalam Musnad Ahmad dengan redaksi ,"aw Nahbu mukminin."
HR Bukhari, kitab" al-Aimdn wa an'Nudzur"bab"al-Yamin al Ghamus." iilid Vlll' hal: r7r.

,at. a l..o-.
,LJl .-, 6Jt.r'. tu2.-> 4)

J t) e J'
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"Barangsiapta ntangucLtpkln suntpoh yang berlaku dari segi lru\tm secara

dusta, lrcndnknyn dia rnenyinpkan tenrpat urrtuk rnukanyn di neraka"l

Sandaran Sumpah adalah Tradisi dan Niat

Masalah sumpah didasarkan pada tradisi pada suatu masyarakat, tidak
pada makna-malara dibalik ungkapan bahasa dan tidak pula pada istilah-istilah

dalam syariat. Barangsiapa bersumpah untuk tidak memakan daging, lantas

dia memakan ikan, maka dia tidak melanggar sumpahnya meskipun Allah
swt. menamakan ikan dengan daging, kecuali apabila dia meniatkan itu atau

apabila ikan rnasuk ke dalarn cakupan kata daging nlenurut tradisi kaumnya.

Barangsiapa bersurnpah atas sesuatu dan menyembunyikan sesuatu yang lain,

maka yang dianggap adalah yang diniatkannya, bukan kalimat yang terungkap.

Kecuali apabila orang lain rnenyumpahnya atas sesuatu, maka yang dianggap

adalah niat orang yang menyumpah, bukan niat orang yang disurnpah. )ika
tidak, maka sumpah tidak berlaku dalam pengadilan.

Imam Nawawi berkata, "Sumpah didasarkan pada niat orang yarlg

bersumpah dalam semLra kor-rdisi, kecuali apabila hakim atau wakilnya

memintanya untuk bersurnpah pada suatu dakwaan yang ditujukan kepadanya,

maka sumpah didasarkan pada niat hakirn atau wakilnya. Dalam masalah ini,
tauriyah (rnenyatakan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu yang lain) tidak
sah. Tauriyaft dinyatakan sah pada kondisi-kondisi lainnya dan orang yang

melakukannya tidak melanggar surnpah karenanya. Dan, apabila tauriyah

dilakukan untuk kebatilan, maka hukumnya adalah haram."

Dalil yang rnenunjukkan bahwa yang dianggap adalah niat orang yang

bersumpah, kecuali apabila orang lain menyumpahnya, adalah hadits yang

diriwayatkan oleh Abu Daud dan lbnu Majah dari Suwaid bin Hanzhalah. Dia
berkata, "Kami keluar untuk menemui Rasuluilah saw. bersama Wa'il bin Hujr.

Di perjalanan, Wa'il ditangkap oleh seorang musuhnya. Orang-orang menolak

untuk bersumpah. Aku pun bersumpah bahwa Wail adalah saudaraku. Akhirnya,

orang itu membebaskan Wail. Lalu kami menemui Rasulullah saw dan aku

memberitahukan kepada beliau bahwa orang-orang menolak untuk bersumpah

dan aku bersumpah bahwa Wail adalah saudaraku. Beliau lantas bersabda,

'Kamu benar. Orang Muslim adalah saudara-orang Muslim yang lain."'

HR Abu Dawud, kitab" al-Aintdn wa an-Nudzur,"bab"at-Taghlithf al-Aimdn al-Fdjirah,"
jilid III, hal: 563, [tz+zj.
HR Abu Dawud, kitab " al-Aiman wa an-NudzAr,' bab "al-Mahridh f al-YaminJ' jilid r r r,
hal: s73, [3256]. Ibnu Majah, kitab "al-Kafiriitl' jilid I, hal: 68s, [zrrg].

Sumpah-137



Dalil yang menunjukkan bahwa yang dianggap adalah niat penyumpah

apabila seseorang diminta untuk bersumpah atas sesuatu adalah hadits yang

diriwayatkan oleh imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah

bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

" Sumpnh berdasorkan pada niat oran4

Dalam riwayat lain dengan redaksi,
. ,, , | ,

,,sumpnhmun,,f,:,fr,;,;;r"0,ff *ff *an,nL,",

Yang dimaksud dengan teman adalah orang yang menyumpah.

Tidak Disebut Pelanggaran ketika Lupa atau Khilaf

Bagi orang yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, lantas dia

melakukannya karena lupa atau khilal maka dia tidak dinyatakan melanggar

sumpahnya. Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah saw., "sesungguhnya Allah

mengampuni dari umatku: kekhilafonnya, kelupaan, dan apa yang dipaksakan

pada mereka."

Allah swt. berfirman, "Dan tidak adq dosa (ttasmu terhadap apa yangkamu

khilaf padanya," (Al- Ahzab (: : I' s)

Sumpah Orang yang Dipaksa

Sumpah yang dipaksakan pada seseorang tidak wajib ditepati dan dia tidak

berdosa apabila sumpah tersebut dilanggar.3 Sebagai dasarnya adalah hadits di

atas. Di samping itu, orang yang dipaksa sudah tidak ada beban taklifbaginya.

oleh karena itu, tiga imam selain Abu Hanifah berpendapat bahwa sumpah

orang yang dipaksa tidak sah.

'' 
lo .t,

-lr .-Jl

berruirpatr."'

' HR M,"t""frtt"b " al-Aimhnl' bab " Yaminu al-Hdlif hla Niyyati al-Mustahlif,' jilid III, hal:

n74, lzrl.
' ffp.ivf"sfi-,krt^b"al-Aimrin,'bab "Yaminu al-Hdlif hla Niyyari al-Mustahlif' jilid III,.hal:

n74,lzol.Abu Da*ud, "al-Aiman wa an-Nudzur,'"bab,"al-Mahridhf al-Yaminj' jilid lll'
hal 572,13255)., F"iunlgriin sumpah dilakukan dengan mengerjakan apa yang telah d,inyatakan untuk
diting!"3kan dalain sumpah arau denlgan meninggalkan apa yang telah dinyatakan untuk
dikerjakan.
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Pengecualian dalam Sumpah

Siapa yang bersumpah kemudian mengucapkan, "Insya Allah," maka dia

telah membuat pengecualian dan tidak ada konsekwensi baginya.

Ibnu Umar berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Bnrongriopn hersumpnh oto, ,rruot, tonkrrgurapkan, 'Insya Allah,' mnka

tidak ada konsekwensi baginya." I HR Ahmad dan yang lain. Ibnu Hibban
menyatakan bahwa hadits \ni shahih..

Sumpah yang Dilakukan secara Berulang

fika seseorang bersumpah atas beberapa perkara lalu melanggarnya,

menurut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya, dia

wajib membayar kafarat atas setiap sumpah yang diucapkannya. Sementarapara

ulama mazhab Hambali berpendapat, jika kafarat-kafarat yang wajib dibayar

karena sumpah-sumpah ini sama, maka dia wajib membayar satu kafarat saja

karena kafarat-kafarat yang harus ditunaikan berasal dari satu sebab. Dan apabila

kafarat-kafarat yang wajib dibayar karena sumpah-sumpah ini berbeda, seperti

kafarat zhihar dan kafarat sumpah dengan kalimat 'demi Allahlmaka dia wajib
membayar dua kafarat dan keduanya tidak saling memengaruhi.

Ad Kafarat Sumpah ba
Defrnisi kafarat

Kata kafdraft merupakan bentuk hiperbola dari kata kufr yang berarti
penutup. Maksudnya, adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menghapus dan

menutupi beberapa dosa sehingga dosa-dosa ini tidak meninggalkan sisa yang
dengannya seseorang dapat dihukum di dunia atau di akhirat.

Perbuatan-perbuatan yang dapat menghapus sumpah yang sah apabila

^l; eL };.lr

' HR Tirmidzi, kitab " al-Aiman wn an-Nudzur," bab , 'Mri Jah fi t-lstitsna' al-Yamin." iilid
IV, hal: rr, Ir53r]. Abu Dawud, kitab" al-Aiman wa an-Nudzur:"bab'hl-lstitsna'fi al-
Yamin," jilid III, hal: 5 75, l3 z6 r l. Ahmad, iilid ll, hal: 6. Menurut Trrmidzi. haditsini hasan.
Abu Dawud meriwayatkan dengan redaksi, "Siapa yang bersumpah atas sesuatu lalu dia
me ngu capkan,' In sya Allah,' maka dia telah membuat pengecualian."
Ahmad meriwayalkan dengan redaksi, "Siapa yang bersumpah lantas memberi pengecualian,
maka.dia memiliki pilihani. Apabila dia miu, dia"boleh melanjutkan sumpahnyalDan jika
berkehendak, dia juga boleh mengabaikannya.
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dilanggar oleh orang yang melakukannya adalah: memberi makan orang miskin,

memberi pakaian orang miskin, atau memerdekakan budak. Bagi yang tidak mampu

melakukan ketiga jenis kafarat di atas, hendaknya dia berpuasa selama tiga hari.

Ketiga kafarat ini tersusun secara vertikal, arlinya dimulai dari yang paling rendah

menujuyangpalingtinggi. Memberi makan orangmiskin adalahyangpalingrendah,

memberipakaian orangmiskin adalahyangpertengahan, dan tnemerdekakanbudak

adalah yang paling tinggi. Allah swt. berhrman, "Allah tidak menghukum kamu

disebabkan sumpah-sumpahmuyangtidak dimaksud (untukbersumpah), tetapiDia

menghukum kamu disebabkan sumpah-xmryah yang kamu sengaja, maka kffirat
(melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari

makananyangbiasakamuberikankepadakeluargamu, ataumemberipakaiankepada

mereka atau memerdekakan seorangbudak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan

yang demikian, meka kaforatnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu qdalah

kaforat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). D an iagalah

sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar

kamu b ersyukur (kep ada-Nya) ;' (N-Mdidah I S ] : 8q)

Hikmah Kafarat

Melanggar sumpah berarti tidak menepatinya' Jika itu yang terjadi' maka

orang yang bersumpah diwajibkan membayar kafarat sebagai penebus atas

sumpahnya untuk memperbaikinya.

Memberi Makan Orang Miskin

Dalam nash syara' tidak ditemukan dalil yang menunjukkan jumlah dan

jenis makanan. Sehingga, jumlah dan jenis makanan dikembalikan pada tradisi

yang berlaku. Makanan disesuaikan dengan apa yang biasa diberikan oleh

seseorang kepada keluarganya, tidak dari jenis yang paling tinggi yang biasa

dihidangkan pada hari raya, acara besar dan tidak pula dari jenis paling rendah

yang kadang dimakannya dalam beberapa kesempatan.

fika kebiasaan seseorang di rumahnya adalah memakan daging, sayuran,

dan roti gandum, maka jenis makanan yang lebih rendah darinya tidak

mencukupi. Yang mencukupi adalah jenis makanan yang serupa dengannya

atau yang lebih tinggi darinya karena makanan yang serupa adalah pertengahan

dan makanan yang lebih tinggi memuat tambahan. Hal ini berbeda-beda sesuai

dengan perbedaan orang dan daerah.

Menurut Imam Malik, satu mud mencukupi di Madinah. Dan dia berkata,

'Adapun di negeri-negeri lain, mereka memiliki makanan yang berbeda dengan
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makanan kita. Oleh karena itu, aku berpendapat agar mereka membayar kafarat

dengan jenis pertengahan dari makanan mereka, sebagaimana firman Allah

swt., "...dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu." Inilah

pendapat Dawud dan para pengikutnya.

Ulama fikih mensyaratkan agar kesepuluh orang miskin (yang diberi makan

sebagai bentuk kafarat) beragama Islam, kecuali Abu Hanifah. Dia membolehkan

membayar kafarat kepada orang-orang fakir dari Ahli Dzimmah. fika orang

yang berkewajiban membayar kafarat memberi makan satu orang miskin selama

sepuluh hari, maka hal semacam ini sama dengan memberi makan sepuluh

orang miskin menurut pandangan Abu Hanifah. Sementara menurut para ulama

lainnya, hal semacam ini terhitung satu orang miskin.

Kafarat dengan memberi makan orang miskin hanya wajib atas orarlg yang

mampu, 1.aitu orang yang memiliki kelebihan dari apa yang dinafkahkannya

untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Sebagian ulama membatasi kemampuan

dengan keberadaan lima puluh dirham padanya, sebagaimana pendapat

Qatadah, atau dua puluh dirham, sebagaimana pendapat an-Nakha'i.

Memberi Pakaian Orang Miskin

Setiap sesuatu yang bisa disebut dengan pakaian, bisa dijadikan sebagai

pembayaran kafarat. Paling tidak, barang tersebut biasa dipakai oleh orang-orang

miskin karena ayat ini rnenjelaskan tentanghal ini tidakmembatasinya dengan jenis

pertengahan atau jenis yang biasa dipakai oleh keluarga. Gamis panjang dan celana,

mantel,atau sarungdan selempangsudah cukup digun'akanuntukmembayarkafarat.

Sementara peci, serbart, sepatu, sapu tangan, atau handukbelum rnencukupi. Hasan

dan Ibnu Sirin berpendapat bahrva yang wajib adalah dua potong pakaian untuk

setiap orang miskin. Said bin Musyayyab rnengatakan, cukup dengan sebuah serban

untuk melilit kepala dan sebuah mantel untuk menyelimuti t9buh. Atha: Thawus,

dan an-Nakhdi mengatakan, cukup dengan sehelaikainyang meliputi tubuh, seperti

selimut dan selempang. Ibnu Abbas mengatakan, sebuah mantel atau jubah untuk

setiap orang miskin sudah cukup. Sementara Malik dan Ahmad berkata, "Dia harus

membayarkan kepada setiap orang miskin apa yang sah dipakai untuk shalat, baik

laki-laki maupun perempuan. Masing-masing sesuai dengan kondisinyal'

Memerdekakan Budak

Memerdekakan budak artinya membebaskan dari perbudakan. Menurut Abu

Hanifah, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir, budak yang dimerdekakan boleh orang kafir
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berdasarkan kemutlakan ayat. Sementara mayoritas ulama mensyaratkan keimanan

karena yang mutlak di sini disarnakan dengan yang dibatasi dengan keimanan

dalam kafarat pembunuhan dan zhihar, sebagaimana disebutkan dalam ayat, "...

m emerdekakn t h amb a s ah ay a y an g b e r i m an." (An-Nisf l+l g z)

Berpuasa Jika Tidak Mampu

Bagiyang tidakmampu rnengerjakan salah satu dari ketigakafaratini, maka dia

berkewajiban berpuasa selama tiga hari. )ika tidak mampu berpuasa karena penyakit

atau sejenisnya, maka hendaknya dia berniat untukberpuasa ketika rnampu. Apabila

dia tidak mampu juga, sesungguhnya ampunan Allah swt. sangat lnas.

Kontinuitas dalam berpuasa tidak menjadi syarat. Puasa boleh dilakukan

secara berurutan dan juga boleh dilakukan secara terpisah-pisah. Pendapat

para ulama mazhab Hanafi dan Hambali tentang disyaratkannya keberurutan

tidaklah benar. Mereka berdalil dengan qira'ah yang di dalamnya terdapat

kata' mutatdbiht.' Ini adalah qira'ah Sy adzdzah. Dan, qira ah Sy adzdzah tidak
bisa dijadikan sebagai dalil karena bukan Al-Qur'an. Qiraah ini juga bukan

merupakan hadits yang shahih sehingga tidak dapat dianggap sebagai'tafsir

Rasulullah saw atas ayat ini.

Membayar Harga Makanan atau Pakaian

Tiga imam selain Abu Hanifah menyepakati bahwa membayar harga

makanan dan pakaian dalam membayar kafarat sumpah belum mencukupi.

Sementara, Abu Hanifah membolehkan hal itu.

Membayar Kafarat Sebelum dan Sesudah Pelanggaran

Semua ulama fikih menyepakati bahwa kafarat tidakwajib dibayar kecuali

dengan adanya pelanggaran. Perselisihan yang terjadi diantara mereka adalah

tentang dibolehkannya mendahulukan kafarat sebelum pelanggaran. Menurut

pendapat mayoritas, boleh mendahulukan kafarat sebelum pelanggaran dan

mengakhirkannya setelah pelanggaran. Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi
meriwayatkan sebuah hadits,

o oo

-W, *";" :';* qt ''k r{; si;s :.^+ -; ;
"Barangsiaploiurr-por, atns sesuntulalu melihat sr*orutTartglain lebihbaik

742 - FikihSunnahV



darirlyn tnska lrcndaknya rlia nrcntbayar kafnrat ntas surnpahnyn dnn nrengerjnkart

(sesuatu yong lt:bih baik itu)."1

Hadits ini menjelaskan bolehnya untuk rnendahulukan kafarat sebelum

pelanggaran.

Jika kafarat didahulukan sebelum pelanggaran, maka pelanggaran sumpah

bukan merupakan perbuatan dosa karena didahulukannya kafarat menjadikan

sesuatu yang boleh. Mengakhirkan kafarat juga dibolehkan berdasarkan sabda

Rasulullah saw., "Barangsiapa bersumpah atas sesuatu lalu melihat sesuatu yang

lain lebih baik darinya, maka hendaknya dia mengerjakannya dan membayar

kafarat atas sump ahny a."'

Para ulama mengatakan bahwa barangsiapa mendahulukan pelanggaran,

maka dia telah melakukan maksiat. Dan bisa jadi dia akan mati sebelum sempat

membayar kafarat. Mungkin inilah hikmah petunjuk Rasulullah saw. untuk
mendahulukan kafarat.

Abu Hanifah berpendapat bahwa kafarat dinyatakan tidak sah kecuali jika

pelanggaran sudah dilakukan karena sesuatuyangmewajibkannyabaruterjadi ketika

pelanggaran terjadi. Dan sabda Rasulullah saw., "Hendaknya dia membayar kafarat

atas sumpahnyn dan mengerjakan (sesuatu yang lebih bnik)," maknanya menurut

Abu Hanifah hendaklah dia berniat untuk membayar kafarat. Hal sama dengan

firman Allah swt., "Apabila kamu membaca Al- Qurhn, hendaklah kamu meminta

perlindungankepada Lltah dari setan yangterkutuk." (An-Nahl Ir6]: q8)

Artinya, apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an.

Diperbolehkannya Melanggar Sumpah untuk Maslahat

Pada dasarnya, orang yang bersumpah harus menepati sumpahnya. Tapi,

dia boleh tidak menepatinya apabila jika dipandang ada maslahat yang besar.

Allah swt. berfirman,

KGivi6\h33\,'r;U;tJ '14&;J,i\\KlJi
l\r ,,6.
\(fftrl 'L-j!c. 

^-{.!:=t ' -. V-
"langnnlnh knmu jadikttn (wxn) AIIsh dnlqn n,npnlunu sebngai penglmlnng

HR Muslim. kitab"al-Aimnn| jlid III. hal: r z7 z, Ir r]. Lihat hrdits yang sanra vang diriwayatlian oleh
llrmidzi didalam Sunan llrmidzi, kitab kitab"d/-Aiman wa Lm-Nudzur"bab"f Man Hal4fahlaYamin

faRah Ghairahd Khairan nfurhd| [r 529]. Abu Dawud, kitab "al-Atff in wa an-Nudzurl'bab"al-Yamin

f Qathihhar-Rahiml' [.r:z+].Nasai,htab"an-NudzurwalAiman| jilidVII,hal: n,j79rl.
HR Muslim, "al-Aiman,'bab"Man flalafa Yaminanfa Rah Ghairaha Khairan i' jilid III, hal:
t z7z, ltrl.
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untuk berbust kebajikan, bertakwt dan mengadakan isltlah di antnra manusia' Don

AIIah Msha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarahl2l:22a)

Artinya, janganlah kamu jadikan sumpah demi Allah sebagai penghalangbagimu

dari berbuat kebajikan, ketakwaan, dan kemaslahatan. Allah swt. berfirman,

@ 't''l:vK'ai;;;
"sesunggultrya AIInh telah meutniibkan kepada kanru sekalinn membebaskan

diri dari surnpaltmu." (At-Tahrim [66]:2)

Artinya, Allah telah menetapkan bagimu sekalian pembebasan sumpah

dengan membayar kafarat.

Rasulullah saw. saw. bersabda, 'Apabila kamu bersumpah atas sesuatu lalu

melihat sesuatu yanglainlebihbaikdarinya, makakerjakanlah sesuatuyanglebih

baik darinya itu dan bayarlah kaforat atas sumpahnya." HR Ahmad' Bukhari

dan Muslim. Pendapat pertama lebih kuat.

Pembagian Sumpah Berdasarkan sesuatu yang Diiadikan Sumpah

Berdasarkan sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah, maka bentuk sumpah

terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya:

1. Sumpah untuk mengerjakan sesuatu yang wajib dan meninggalkan sesuatu

yang haram. Sumpah semacam ini haram dilanggar karena merupakan

penegasan atas ibadah yang telah dibebankan oleh Allah swt'.

2. Sumpah untuk meninggalkan sesuatu yang wajib atau mengerjakan sesuatu

yang haram. Sumpah semacam ini wajib dilanggar dan membayar kafarat

karena merupakan sumpah atas perbuatan maksiat'

3. Sumpah untuk mengerjakan suatu yang mubah atau meninggalkannya.

Sumpah semacam ini hukumnya makruh melanggarnya dan disunnahkan

untuk menepatinya.

4. Sumpah untuk meninggalkan sesuatu yang sunnah atau mengerjakan

sesuatu yang makruh. fenis sumpah semacam ini di anjurkan agar dilanggar

dan makruh melanjutkannya. Tapi wajib membayar kafarat.

5. Sumpah untuk mengerjakan sesuatu yang sunnah atau meninggalkan sesuatu

yang makruh. Sumpah semacam ini merupakan bagian dari ketaatan kepada

Allah swt. sehingga dianjurkan untuk menepatinya dan makruh untuk

melanggarnya.
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NA"AR

Definisi Nazar

Nazar artinya rnewajibkan pada diri sendiri untuk melaksanakan

sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syara dengan mengucapkan kalimat

yang menunjukkan hal itu. Misalnya ucapan, 'Aku wajib bersedekah

dengan jumlah sekian wajib karena Allahl' 'Apabila Allah merryembuhkan

keluargaku yang sakit, maka aku berpuasa tiga haril'dan kalimat-kalimat

yang sejenis. Nazar tidak sah kecuali diucapkan oleh orang yang balig,

berakal, dan memiliki kebebasan berkehendak, meskipun dia adalah

orang kafir.

Nazar Merupakan Bentuk lbadah Zaman Dulu

Allah swt. menyebutkan ibu Maryam yang menazarkan janin yang

ada dalam perutnya untuk Allah. Allah berlirman,

li3i,gS*(ig au4i t:i jLr; o* t;i ';u ty-

6;*iilBi
" (lngatlalt), ketika isteri 'Intran berkatn: "Yn Tultrtnku, sesunggulmrla

nku menszerkan kepada Engknu nnak yang ada dalmn knndunganku

menjadi hnmbn yttng salelt dan berkhidrnat (di Baitul Mnqdis). Karena itu,

terimaloh (nazor) itu daripadaku. Sesunggulurya Engkaulah Yang Malm

Mendengar lagi Malut Mengetaltui."(Ali' Imrin [3]: 35)

Allah swt. memerintahkan nazar kepada Maryam. Dia berfirman,
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"Mokn rnnkan, ninunt dnrr bersenang hatilah kantu. lika ksmu melihnt

seorang mnrrusia, mokn katttkanlqh: "Sesunggulnryn aku telnh bernazsr berpuasa

untuk Tuhan Yarrg Maha Pemurah, mttka nku tidqk akanberbicarn dengan seorang

manusiaputt pnda lmri ini." (Maryam [19]:26)

Nazar pada Masa Jahiliah

Allah swt. menyebutkan beberapa nazar yangdilakukan oleh orang-orang
jahiliah untuk rnendekatkan diri mereka kepada tuhan-tuhan mereka agar

rnendapatkan pertolongan dari tuhan-tuhan mereka dan agar tuhan-tuhan
mereka mendekatinya. Allah swt. berlirman,

)+j:, ity\:IA ilLA L "*; g$ i, t- filr aVt v4 ;r1 %
*or'.--6j9';\ 6t1 6tvi -_1 t J4" fr et4A 514 a!6-(a, S4 >3 ePr::. OL'.^ t- qYJ.u- | ;u-b)

-, 
t2 ..1 1--t, i/- .), 4, 4 z z)(-

-'C(Ar1:!{,

@; <,r:Lx-(, ia:$)uj J y M *
"Dan mereka nrcmperuntukkan bagi Allalt satu bahagian Llari tsnanmn dan

ternak yang telah diciptnkan AIIalt IaIu mereka berkata sesuai dengan persangkaan

nrcrekn: "Ini untuk AIIah dsn ini untuk berholo-berhalo kami". Maka saji-sajian

yang diperuntukkan ltagi lterhaln-berlmla nrcreka tidnk sanpni kepadn Alltth; dttn

stjisajinn ytng diperurttukknn bagi Allnh, nrnka sajian itu snmpoi kepadaberhctla-

berhsln mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu." (Al-An'Am [6]:136)

Disyariatkannya Nazar dalam Islam

Nazar disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw..

Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman,

"Apa saja yang kamu naftahkart atau apn saja tlang kamu

sc sun gguhny n Al I sh n rc n ge t oltu i r ry a. O r an g- or a n g y a n g b e rbu at

s e o r an g p en ol on gp un h a giny a." (Al-B aqarah [2]: 27 0)
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Dan harangsiapa

mendurhakni-Nt1n.

@ Fti eiV;U; "r3'';iV'J es \yfr1,
"Kenrudian lrcndsklah mereka nrcnghilnngkan kotornn yang ada pada bndan

mereka dnnhendaklnltmereknnrcnyenpurnakan rraznr-rraznr mereka danhendaklah

mereka melakuknn tlmiuaf sekeliling runrah yartg tua itu (Baitullah)," (Al-Hajj

l22lz29\

@w**;ru5.166)A\li.
"Mereka menunaiknn nazar dsn tnkut skan suatu hari yang aznbnya rnerato

di msna-mana. " (Al-Insan [76]: 71 1

Dalam Sunnah, Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Barnng siapa bentnzttr untuk menttati Allah, hendakruln dia nenantinya.

hernnzar untuk rnendurhakai-Nya, hendnk-Nr.1a din tidnk
"']HR Bukhari dan Muslim.

Meskipun Islam membolehkan nazat, tapi tidak menganjurkannya. Ibnu
Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melarangnazar. Beliau bersabda,

u-ir .- * : ;;l u;r. :*, ,L ..,' i'\r-t)g/'c))''\t'-

"sestrnggtrhtryo-nnror'ftu ildnk mendtttTrgfon' kririknrr. Don sesunggulmqn

sesttntu yang dikeluarkan knrena nazar (nrcrupakan bentuk) kebakltilnn."3

HR Bukhari dan Muslim.

Kapan Nazar Dinyatakan Sah dan Tidak Sah?

Nazar dinyatakan sah apabila ia berupa ibadah untuk mendekatkan diri
kepada Allah. Nazar sernacam ini harus ditepati. Sementara nazar dinyatakan
tidak sah jika ia berupa kemaksiatan kepada Allah. Seperti nazar kepada kubur,
nazar kepada para pelaku maksiat, nazar untuk ntinum khamar, membunuh,
meninggalkan shalat, atau menyakiti kedua orang tua.

' Mengenai ayat ini, Qatadah berkata, "Nlereka menazarkan ketaatan kepada Allah, yaitu
shalat, puasa, zakat, haji, umrah, dari apa saja yang diwajibkan atas mereka. Oleh karena
itu, Allah menamakan mereka dengan orang-orang yang berbakti (abrar).' Diriwayatkan
oleh Thabrani dengan sanad yang sahih.

' HR Bukhari, kitab, "al-Aimdn wa an-Nudzirl' bab "an-Naznru fi ath-Thhhf,l' jilid VIII,
hal'. rlz. Abu Dawud kitab. "a/-Airran wa an-Nudzilrl'bab"Ma lA'a fi an-Nadzrfi fi al-
MashiyaH' jilid Itl, hal: ss.1. [32891. Tirmidzi, jilid IV hal: ro4. Nasai,.lilid VIt. hai: r7.
Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini hasan shahih.

' HR Bukhari, kitab, "al-Aitndn wa an-Nudzfir|' bab "al-\{af6' bi an-Nazhart,", jilid VIII,
hal: ry7. Muslim, kit^b,"al-Aimdn wa an-NudzArl"'an-Nahyu an an-Nadzri wa Annahu
Lit Yaruddu Syaihnl' jilid lll, hal: rz6o.
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fika seseoran gbernazar dengan sesuatu dari perbuatan-perbuatan di atas,

maka dia tidak wajib menepatinya, bahkan haram baginya untuk melkukannya.

Dia juga tidak wajib membayar kafarat' karena nazar ini tidak sah' Sebagai

dasarnya adalah sabda Rasulullah saw.,

{.;; e ti i
l/

"Tidak ada nszrtr dalam kenaksiatan."2

Pendapat lain mengatakan bahwa dia wajib membayar kafarat sebagai

hukuman baginya.s

Nazar yang Diperbolehkan

Dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa nazar dinyatakan

sah jika temasuk amalan yang dapat mendekatkan kepada Allah swt. dan

dinyatakan tidak sah apabila berupa kemaksiatan.

Contoh nazar yang diperbolehkan adalah seperti perkataan seseorang, "Demi

Allah, aku harus menaiki kereta ini," atau, "Demi Allah, aku harus memakai

pakaian ini." Mayoritas ulama mengatakan bahwa perkataan semacam ini tidak

termasuk nazar dan tidak ada konsekwensi yang harus ditanggungnya.

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melihat seorang Badui

berdiri di bawah terik matahari ketika beliau sedang berkhutbah. Beliau lantas

bertanya kepadanya, 'Ada apa denganmu?" Orang Badui tersebut menjawab,'Aku

telah bernazar untuk tetap berada di bawah terik matahari sampai engkau selesai

khutbahl' Rasulullah saw lantas bersabda, "Ini bukanlah nazar. Sesungguhnya

nazar adalah atas sesuatu yang mendatangkan ridha AIIah swt."a

Imam Ahmad mengatakan bahwa nazar semacam ini dinyatakan sah dan

mengikat. Orang yang bernazar diberi pilihan untuk menepati \azarnya atav

mengabaikannya. Tapi dia wajib membayar kafarat jika meninggalkannya.

Penulis ar-Reudhah an-Nadiyyah sependapat dengan pendapat ini. Dia

berkata, "Nazar yang mubah mencakup apa saja yang dinamakan dengan nazar.

Dengan demikian, ia masuk dalam cakupan dalil-dalil yang bersifat umum dan

memuat perintah untuk menepati nazarl'

' Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi dan Ahmad.
' HR Nisai dari Imran bin Hushain, kitab," al-Aimdn wa an-Nudzirl'bab "an-NadzruJi Ma

La Yamlikul'iilid VII, hal: r9. Abu Dawud dari Aisyah. kitab,"al-Aimdn wa an-Nudzitrl'
bab"Man Rah hlaihi Kaffarah ldza Kana fi Ma'shiyatin." iilid lll' hal: s9+.

' Pendapat ini merupakaripendapat mayoritas ahli fikih, di antaranya adalah mazhab Imam
Malik dan Svaf i.

a HR Ahmadljita rr hal: zrr
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Pernyataan ini diperkuat dengan riwayat Abu Dawud bahwasanya seorang

perempuan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar apabila

engkau pulang dari peperangan dengan selamat, maka aku akan memukul
rebana di hadapanmu." Beliau pun bersabda,

It,.- ;1i
" P et rulil nlr nazarrr tu." l

Lantas perempuan tersebut memukul rebana. Jika memang memukul rebana

termasuk hal yang tidak rnubah, tentunya hal itu makruh bahkan lebih dari
makruh dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan ibadah. Dan jika memang

memukui rebana termasuk hal yang mubah, maka hal ini dapat dijadikan sebagai

dasar atas diwajibkannya melaksanakan nazar atas sesuatu yang rnubah. Dan,

apabila memukul rebana makruh, maka izin untuk melaksanakan nazar tersebut

menjadi dasar bahwa nazar yang mubah lebih pantas untuk ditunaikan.

Nazar yang Bersyarat dan yang Tidak Bersyarat

Nazar kadang bersyarat dan kadang tidak bersyarat. Adakalanya nazar

dilakukan dengan disertai syarat tertentu dan ada pula yang tidak.

Nazar yang bersyarat bisa berbentuk mewajibkan sesuatu sebagai sarana

untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. atas dirinya ketika mendapatkan suatu

nikmat atau terhindar dari bencana. Contoh: ")ika Allah swt. menyembuhkan

keluargaku yang sakit, maka aku harus memberi rnakan tiga orang miskin,"
atau, "]ika Allah swt. mewujudkan harapanku, maka aku harus melakukan ini
dan itu." Nazar semacam ini wajib ditunaikan ketika sesuatu yang diinginkan
menjadi kenyataan.

Nazar yang tidakbersyarat adalah mewajibkan sesuatu untuk mendekatkan

diri kepada Allah swt. atas dirinya tanpa digantungkan pada sesuatu. Contoh:
'Aku harus melaksanakan shalat dua rakaat karena Allah swtl'Nazar semacarn

ini wajib ditunaikan karena masuk dalam cakupan sabda Rasulullah saw, "Siapa

yang bernazsr untuk menaati AIIah, hendaknya ia ntentenuhinya.."'

' HR Abu Darvud. kitab,"al-Aimdn wa an-Nudzirl'bab"Ma Yu'maru bihi min al-Wafai bi
an-Nadzrl'iilid III. hal: r6.

' Lihat takhrij hadits sebeiumnya.
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Nazar terhadap Orang yang Meninggal Dunia

Dalam beberapa kitab ulama mazhab Hanafi disebutkan bahwa nazaryang
ditujukan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia oleh kebanyakan
masyarakat urnurrr dan diarnbilkan dari benda-seperti dirham, lilin, minyak,
dan sejenisnya-yang diletakkan di atas makam-makam para wali dengan
mengatakan, misalnya, "Wahai Tuan Fulan, apabila keluargaku yang hilang
dikembalikan, atau apabila keluargaku yang sakit disembuhkan, atau apabila
hajatku dipenuhi, rnaka bagirnu sebanyak sekian dari uang, atau rnakanan,
atau lilin, atau minyaki' disepakati sebagai sesuatu yang tidak sah dan haram.
Dengan alasan,

1 . Ini adalah nazar untuk makhluk dan bernazar untuk makhluk tidak diboleh-
kan karena nazar adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya
kepada Allah swt..

z. Orang yang dituju atas nazar tersebut adalah orang yang sudah meninggal
dunia, sementara orang yang sudah meninggal dunia, dia tidak memiliki
apa-apa.

3 . Apabila orang yang b ernazar meyakini bahwa orang yang sudah meninggal
dunia dapat mengurusi berbagai perkara selain Allah swt., maka keyakin-
annya adalah bentuk kekufuran. Semoga Allah rnelindungi kita.

Berbeda jika dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku bernazarkepadamu
apabila Engkau menyembuhkan keluargaku yang sakit, atau mengembalikan
keluargaku yang hilang, atau memenuhi hajatku, maka aku akan memberi
makan orang-orang fakir yang ada di pintu makam wali Fulan, atau membelikan
tikar untuk masjid ini, atau membelikan minyak untuk lampu-lampunya, atau

menyerahkan beberapa dirham kepada orang yang menghidupkan syiar-
syiarnyal'dan hal-hal lain yang di dalamnya terdapat manfaat bagi orang-orang
fakirl' Nazar ini ditujukan kepada Allah swt. dan disebutkannya wali tidak lain
adalah pada tempat penunaian nazar kepada yang berhak menerimanya di
antara orang-orang yang menempati kediaman atau masjid sang wali. Dengan
demikian, nazar semacam ini diperbolehkan.

Nazar tidak boleh dibayarkan kepada orang kaya dan orang mulia,
sebagaimana ia juga tidak boleh dibayarkan kepada orang yang memiliki
kedudukan, nasab, atau berihnu selama dia bukan orang fakir. Dalam syariat,
tidak ada nash yang membolehkan menunaikan nazar kepada orang-orang
kaya.
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Nazar untuk Beribadah di Tempat Tertentu

fika seseorangbernazar untuk mengerjakan shalat, berpuasa, membaca

Al-Qur'an, atau beri'tikaf di tempat tertentu, apabila tempat tersebut memiliki
keistimewaan dalam syariat, seperti tiga masjid suci, maka nazar tersebut harus

ditunaikan. fika tempat tersebut tidakmemiliki keistimewaan, maka pelaksanaan

nazar yang diperintahkan oleh Allah swt. agar ditunaikan tidak terbatas pada

tempat yang dinazarkannya.

Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syaf i. Mereka mengatakan bahwa

apabila seseorang bernazar untuk menyedekahkan sesuatu kepada penduduk
negeri tertentu, maka dia wajib melakukannya demi menunaikan apa yang

telah diwajibkan atas dirinya sendiri. Apabila dia bernazar untuk berpuasa di
negeri tertentu, maka dia hanya wajib berpuasa karena puasa adalah ibadah.

Sementara tempat puasa tidak harus di negeri sebagaimana yang dinazarkannya.

Dia boleh berpuasa di negeri lain. Dan, apabila dia bernazar untuk mengerjakan

shalat di negeri tertentu, maka pelaksanaan shalat tidak terbatas pada negeri

sebagaimana yang dinazarkannya. Dia boleh mengerjakannya di negeri lain
karena shalal tidak berbeda antara di satu tempat dengan di tempat lain, kecuali

di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha. Apabila dia bernazar

untuk mengerjakan shalat di salah satu dari ketiga masjid ini, maka shalat harus

dikerjakan di dalarnnya karena keutanaannya yang besar berdasarkan sabda

Rasulullah saw., "Tidaklah lanyak untuk diziarahi kecuali tiga masjid: Mas.iidil

Haram, masjidku ini (MasjidNabawi), dan Masjidil Aqsha. "'

Mengenai kewajiban untuk menunaikan sedekah di tempat yang ditentukan
dalam nazar, mereka berlandaskan pada dalil naqli, yaitu riwayat Amru bin
Syuhib dari bapaknya dari kakeknya bahwa seorang perempuan menemui
Rasulullah saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah

bernazar untuk menyembelih ini anu dan itu di sebuah tempat di mana orang-

orang jahiliah biasa menyembelih kurban mereka." Beliau berkata, "Patung?"

perempuan itu berkata, "Bukan." Beliau berkata, "Berhala?" Perempuan itu
berkata, "Bukan]' Rasulullah saw. lantas bersabda, "Tunaikan nazArmtt."'

Ulama mazhab Hanafi rnengatakan bahwa siapa yang berkata, "Mengerjakan

shalat dua rakaat di tempat anu wajib atasku j' atau, 'Aku harus bersedekah

kepada orang-orang fakir di negeri anu," maka dia boleh menunaikannya di

' Lihat takhji hadits sebelumnya.
' Hadits ini merupakan bagian dari hadits yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara

perempuan yang dimaksud adalah peremptian lang menernui Rasulullah sa#. dan meminta
izin kepada beljau untuk memukul rebana di hadapan beliau.
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tempat lain, menurut Abu Hanifah dan kedua sahabatnya, karena tujuan dari

nazar adalah untukmendekatkan diri kepada Allah swt., sementara tempat tidak

memiliki pengaruh dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah swt..

Apabila seseorang bernazar untuk mengerjakan shalat dua rakaat di Masjidil

Haram, lalu dia menunaikannya di masjid yang lebih sedikit kemuliaannya

daripada Masjidil Haram atau di tempatyang tidakmemiliki kemuliaan, maka

hal itu sudah cukup baginya. Sebab, yang menjadi tujuan adalah mendekatkan

diri kepada Allah swt. dan itu dapat dilakukan di tempat mana pun.

Nazar kepada Orang Tertentu

fika seseorang bernazar kepada orang tertentu yang masih hidup dan

orang yang bernazar berniat untuk bersedekah kepadanya karena kefakiran

atau kebutuhannya selama hidupnya, maka nazar semacam ini dinyatakan

sah. Sebab, hal semacam ini termasuk perbuatan baik yang dianjurkan oleh

Islam. Tapi, apabila orang tersebut sudah meninggal dunia dan orang yang

bernazar berniat untuk meminta pertolongannya dan memohon pemenuhan

hajat darinya, maka nazar semacam ini termasuk suatu kemaksiatan dan tidak

boleh ditunaikan.

Bernazar untuk Berpuasa dan Tidak Mampu Melaksanakannya

Bagi orang yang bernazar untuk melaksanakan puasa yang disyariatkan dan

tidak mampu menunaikannya karena usianya sudah lanjut atau karena adanya

penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia boleh berbuka (tidak

puasa) dan membayar kafarat sumpah atau memberi makan orang miskin setiap

hari. Ada yang berpendapat, untuk kehati-hatian, hendaknya dia mengerjakan

keduanya.

Bersumpah untuk Menyedekahkan Harta

Siapa yang bersumpah untuk menyedekahkan semua hartanya atau

mengatakan, 'Aku akan menyedekahkan semua hartaku di jalan Allahl' maka

ucapan semacam ini termasuk nazar dan harus membayar kafarat sumpah

jika tidak ditunaikan. Imam Syaf i sependapat dengan pendapat ini. Imam

Malik berpendapat, dia wajib mengeluarkan sepertiga hartanya. Abu Hanifah

berpendapat bahwa dia harus menyedekahkan harta yang harus dikeluarkan
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zakatnya dan tidak wajib menyedekahkan harta yang tidak wajib dikeluarkan
zakatnya, seperti rumah, kendaraan, dan sejenisnya.

Kafarat Nazar

Apabila orang yang bernazar melanggar atau mencabut nazarnya, maka

dia wajib membayar kafarat sumpah. Uqbah bin Amir meriwayatkan bahwa

Rasulullah saw. bersabda,

. :.,'.- ' . t oi ... ".',. !..'.-
;9o2 o;Li5 5.; f 

\:\ ,J.Jl c;Li5

"Kafarat naznr jika tidttk ditunsikan sdalsh sehogaimana ka.farat sutnpalt"l

HR Ibnu Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi menyatakan bahwa hadits inihasan
gharib.

Orang yang Meninggal Dunia dan Memiliki Nazar untuk
Berpuasa

Ibnu Majah meriwayatkan bahwa ada seorang perempuan bertanya kepada

Rasulullah saw. Dia berkata, "Ibuku meninggal dunia dan dia memiliki nazar

untuk berpuasa. Dia rneninggal sebelum rnenunaikan nazar tersebut." Beliau

lantas bersabda,

2.;,w&.
" Hen d nkny a zn aliny a b e:u asa unt ukny a. " 2

HR Tirmidzi, kfiab," al-AimAn wa an-Nudzirl' bab " Mn IAh fi Kaffarah an-Nadzr ldzd Lam
Yusammal' jilid IV hal: o6. Ibnu Majah, kitab " al-Kafl:ardl ba6" Man Nadzara Nadzran
wa Lam Yusammihil'lilid I, hal: 687. Menurut Tirmidzi. hadits ini hasan sahih pharib.
HR lbnu Majah, kitab "al-Kafarhti' bab "Man Marta wa hlaihi Nadzr)' jilid I; hal: 6s9.
Ustadz Muhammad Fuad Abdu menyebutkan dalam Mai'ma' az-Zawdidbahwa di antara
sanad hadits ini adalah Ibnu Lahiah dan dia dinyatakan hha'if .
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luAL BELr

Anjuran Bergegas untuk Mengais Rezeki

Tirmidzi meriwayatkan dari Shakhr al-Ghamidi, bahwa Rasulullah

saw. berdoa,

brr( J ',:,! irt r-d\
"Ya AlIalL berkslilah unntku pnda pagi lnrinya."l

Dia berkata, setiap kali Rasuiullah saw. mengirimkan sebuah pasukan,

beliau mengirimnya di pagi hari. Shakhr adalah seorang pedagang. Setiap

kali dia mengirim barang dagangannya, dia mengirimkannya di pagi hari

sehingga dia menjadi kaya dan banyak harta.

Penghasilan yang Halal

Ali ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

,16' *e"7 "iEsa
"Sesunggulmya AIInh swt. senong

mencqri rezeki ryang lmlal."z HR Thabrani
nrcIihat hambn-Nya berusaha

dan Dailami.

j\ Jl

HR Tirmidzi, kitab "al-Buyi'bab "Md lha Jt at-Tabklri bi at-Tijdrah," jilid III, hal: 5o8.
Abu Dawud, kitab " al-Jihddl' bab " al'llttikhr f as-Safar)' jilid III, hal: 79-8o. Ibnu Majah,
kirab"at-Tijarat," bab "Afui Yurln mitr al-Burakahf al-Bukir, " Tirmidzi berkata, "Hadits
Sakhr al-Ghamidi adalah hadis hasan. Kita tidak mendapatkan hadits yang diriwayatkan
oleh Shakhr dari Rasulullah sarv. selain hadits ini "
Dinisbatkan dalam Kanzu al-Ummkl, jilid IV [9zoo]. Dailami dari Ali ra., dalam Musnad
al-Firdaus.DalamTakhrij Abhditsi al-Ihyd"' jllid III, hal:63, al-Hafizh al-Iraqiberkata, "Di
antara sanadnya terdapat Muhammad bin Sahal alAththar. Daruquthni mengatakan bahwa
dia memalsukan haditsl'



Anas bin Malik ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Mencsri harto ya'ng halnl adnlnh wnjib bagi setiap Muslirtt.

Rafi'bin Khadij meriwayatkan bahwa dikatakan kepada Rasulullah, "Usaha

apakah yang paling baik'?" Beliau nenjawab,

t JJ' !_-.

"Pekerjaan seseorang dengan tangannyn sendiri dan setiaTt junl heli ynng hsik."3

Kewajiban Mengetahui Hukum Jual Beli

Bagi orang yang bekerja untuk mencari penghasilan, dia berkewajiban

mengetahui dasar-dasar muamalah sehingga muamalah yang dijalankannya

benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan.

Diriwayatkan dari Umar ra. bahwasanya dia pernah berkeliling di pasar dan

memukul sebagian pedagang dengan tongkatnya seraya berkata, "Tidak boleh

berdagang di pasar kami kecuali orang yang rnenahami agama. fika tidak, maka

dia akan memakan riba, baik dia kehendaki maupun tidak dia kehendakil'o

Saat sekarang, banyak di antara kaum Muslimin yang mengabaikan ilmu
tentang muamalah dan melalaikannya. Mereka tidakpeduli jika memakan harta

yang haram, asal keuntungan yang didapatkannya bertambah dan penghasilannya

berlipat. Hal semacam ini merupakan kesalahan besaryangharus dihindari oleh

setiap orang yang menekuni perdagangan, agar dia dapat membedakan antara

yang halal dan yang haram, dan agar penghasilannya menjadi baik dan jauh

dari perkara-perkara yang syubhat. Rasulullah saw. bersabda,

' Lihat dalam at-Targhib wa at-Tnrht{r, jilid II, hal: 546. Al-Mundziri berkata, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Thabrani dalam al-Ausath dengan sanad hasan, insya AllahJ'

' Maksudnya usaha yang paling banyak diberkahi.
r Maksudnya, jual beli yang bersih da,ri perbuatan haram dan tipu daya. Sumber penghasilan

adalah pertanian, perdagangan, dan pertukangan. Penghasilan yang paling baik adalah
yang dihasilkan dengan tangan dan yang diperoleh dari ganimah melalui jihad.Ada yang
mengatakan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah berdagang.
Dalam Majma az-Zawdid,jilid IV, hal: 63. Al-Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan
oleh Ahmad, Bazzar,danThabrani dalam al-Kabir dan al-Ausath. Dalam sanadnya terdapat
al-Mas'udi. Dan dia tsiqah tapi sudah terbilang pikun. Sementara rawi-rawi lainnya dalam
sanad Ahmad adalah rawi-rawiShahiil'Lihat dalam Kasyfu al-Astdr'anZawiid,al-Bazzar,
jilid II, hal: 83. At-Targhib wa at-Tarhib, jilid Il, hal: 523-i24.a HR Tirmidzi, kitab "ash-Shaldhl' bab "Ma lab f Fadhli ash-Shalah ala an-Nabiy," dalam
Tuhfat al-Ahwadzi, jilid II, hal: 499. Tirmidzi berkata, hadits ini hasan.
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"Menuntut ilnru u,ttjib atas setiap muslint dnn nmslimnh. "1

Sudah semestinya hal ini diperhatikan oleh orangyang ingin memakan harta

yang halal, memperoleh per-rghasilan yang baik, dan mendapatkan kepercayaan

manusia dan ridha Allah swt..

Nu'man bin Basyir meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

. ' . t .. I t-.o t + ,l,.r... o-., ,o,. ''

- t ..:..

-ru-lr r-. prri ;i La')i e)' -. \'t;-v J'-?i, i"s l;i jtJ.r uJ

"*tr:. ii Jt;lr J;8r.,, "l\ u-- oec;t1
"sesutttu yorg t otot itu jelas; lo,, yorrg lwrunt juga jetns.3 Da'n, di antara

kefunnytt terdapnt sesustu ynng sytfulmta. Sinpn yang netinggalkan sesuatu

yang syublwt dari perkarn yattg nrcttdatatgknn dosa, maka utenirtggalknn sesunht

yang nyata (dosanya) hqrus lebih ditinggnlkan. Siapa yang berani mengerjakan

sesuatu yang syublmt ynng mendatangkan dosa, makn dia akan ntengerjaknn

dosa yang jelns. Kemaksiatan merupakan dnerah yang dilarnng AIInh. Siapa yang

berttda di dnerah larongart Allnlt, diklwwatirknrt din nkatt terjerunrus pudnnya."5

HR Bukhari dan Muslim.

Definisi lual Beli

Secara bahasa, kata bai'berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing

dari kata bai' dan syirh' digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh

yang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih

dengan makna-makna yang saling bertentangan.

HRIbnuMajah,kitab"al-Muqaddimah,"bab"FadhluUlamdwaal Hatstsu'aldThalabiaI-
Ilr:ril'Thabranidalam al-Kabir, jilid X, hal: z4o dengan tid akadakata"wa nruslimah".Dalam
Tadzkirat al-Maudhuat,hal: ry, al-Maqdisi berkata, "Sebagian penulis menambahkan kata
'wa muslimah'di bagian akhir hadits. Dan tambahan ini sama sekali tidak memberikan
tambahan maknai'Mengenai hadits ini, Baihaki berkata, "Matannya masyhur dan sanadnva
dhu'iJ. Hirdits ini diriwayatkan dari beberapa jalur yang semuanya dhu'if' Ahnad berkata,
"Tidak ada satu hadits pun yang sahih dalam bab inil'Al-Mizzi berkata, "falurnya tidak
mencapai derajat httsail' Lihat: al-Haitsatni, Majma' az-Zawd'id, jilid r, hai: r19-L2o.
Sesuatu yang halal itu jelas: Artinya, sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat agar
dikerjakan.
Sesuatu yang haram itu jelas. Artinya, sesuatu yang telah dil.etapkan syariat agar di)auhi.
Perkara yang landasan hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama.
HR Bukhari, kitab "ai-BLtytt'l' bab 'hl-Hal6lu Bayyinun wa al-flardmu Bayyinun...:' jllid
III, hal: 7o, dank)tab "al-Aimdn wa an-Nudzur" bab "Man Istabrah li Dinihil' jilid I, hal:
zo. Muslirn, kitab" al-Mushqahl'bab" Akhdzu al-Haldli wa Tarkuasy-Syubuhat,"Tirmidzi,
kitab " al-Buyi'l' bab " Md ldla Ji Tarki asy-Eyubuhati' iilid III, hal: 5oz. Abu Dawud, kitab
"al-Buyi' wa al-ljarat,"bab" ljtinabu asy-Syubuhat." jilid IlJ, hal:62+. Nasai, kitab 'bl-Buyf i'
bab " iltindbi asy-Syubuhat f al-Kasb," iilid, Vl I, hal: z4:,. Ibnu Majah, kitab 'hl-Fitarr'' bab
'hl-Wuqfif inda asy-Syhubuh,'hal: r 4.
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fual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta"
dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan, dengan penukaran3
dalam bentuk yang diizinkan'i+

Disyariatkannya Jual Beli

Dasar disyariatkannya jual beli adalah Al-eur'an, Sunnah, dan ijma'kaum
Muslimin.

Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman, "Ailah telah menghalalkan jual
beli dan mengharamkan riba." (Al-Baqarah lz): 275)

Dalam Sunnah, Rasulullah saw. bersab da, "sebaik-baik usaha adalah
pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik"'s

Semua urnat juga sepakat atas diperbolehkannya jual beli dan transaksi,
sejak zaman Rasulullah salv. sarnpai zaman kita sekarang.

Hikmah Jual Beli

Allah swt. mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada
hamba-hamba-Nya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak
kebutuhan berupa rnakanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya
selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan
itu, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain. Dan, tidak ada cara
yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran. Dia
memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas
apa yang diarnbilnya dari orang lain yang dibutuhkannya.

Konsekuensi Jual Beli

Apabila akad" jual beli sudah dilaksanakan dengan syarat-syarat dan
rukun-rukun yang telah terpenuhi, maka konsekuensinya adalah perpindahan
kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli dan perpindahan

- 
,-ry--- l.qlla sesuatu yang dirniliki da-n clapat dimanfaatkan. Dinamakan dengan
harta karena kecenderungan hati tabiat kcpadanva.

' Kata ini mengeluarkan se"gala sesualu yang tidak'dimiliki dan batasan iuar beli.
1 Suln ini.mengeluarkar hibah dar segala sisrraru yang ridak dapat dija<iikan penukar.o Kata ini mengeluarkan iual heli yang dilrrarrg'daii

batasan jual beli.
' Artinya, jual beli yang tidak rnengandu.g unsur penipuan. Lihat takhrij hadits

sebelum nva.6 Akad artiirya kesepakatan bersama yang mengikat.



kepemilikan pembeli atas penukarannya kepada penjual. Di antara keduanya

boleh melakukan tindakan terhadap kepemilikannya setelah berpindah

kepadanya selama masih sesuai dengan syariat.

Ad Rukun Jual Beli brs

Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qabul'kecuali

jika sesuatu yang dipertukarkan adalah sesuatu yang remah karena cukup

dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar sama-sama rela. Hal ini

dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.

Dalam ijab qabul tidak disyaratkan adanya kalimat tertentu yang harus

digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dari akad yang

dilakukan, bukan kalimat yang diucapkan. Sesuatu yang penting dalam hal ini

adalah kerelaan' untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan

pengambilan dan pemberian kepemilikan; seperti perkataan penjual,'Aku telah

menjuall' 'Aku telah menyerahkan,.. 'Aku telah memberikan kepemilikanl'

"Barang ini milikmui' atau, "Bayarkan harganyal' dan perkataan pembeli,'Aku

telah membelii' 'Aku telah mengambili' 'Aku telah menerimal' 'Aku telah relal'

atau,'Ambillah uangnya."

Syarat-Syarat liab Qabul

Ijab dan kabul yang merupakan bentuk akad, disyaratkan memenuhi

berikut ini.

1. Di antara penjual dan pembeli berada pada satu tempat yang tidak

dipisahkan dengan sesuatu.

z. Di antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan bersama yang saling

menerima baik dari sisi barang ataupun harganya. Apabila tidak ada

kesepakatan di antara keduanya, maka jual beli dinyatakan tidak sah.

lu"t U.li dun -uamalah-muamalah lainnya di antara manusia adalah. perkara-perkara yang
didasarkan pada keridhaan Dan, keridhaan ini tidak.dapat diketahui karena bentuknya
yang tersemibunyinya. Karenanya, syariat menempatkan perkataan yang menunjukkanVang tefsembunylnya. Kafenanya, Syaflal menemPatKall PelKataarr ydrrB rrr(rrurrusdrr
L".""I""r, dalam iiwasebasai saniinya dan mengganiungkan hukum-hukum padanya. Ijab

adalah apa vane diu.upkin tirlebih dahulu dairi salah iatu pihak. Dan, qabul adalah apa

yane diutapkan"kemudian oleh pihak lain. Tidak ada perbedaan baik yang mengucapkan
iiab"adalah'peniual dan Vanq mengucapkan qabul adalah pembeli, ataukah sebaliknya'
6erkenaan il.nlun akad yan"g dila[ukai dalam keadaan teipaksa akan diuraikan pada bab

berikutnya.
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iika penjual berkata, 'Aku telah rnenjual baju ini kepadamu dengan harga

seratus ribu rupiahl'lalu pernbeli berkata,'Aku telah menerimanya dengan

harga lima puluh ribu rupiahj' maka jual beli di antara keduanya belum

sah karena antara ijab dan qabul terdapat perbedaan.

3. Kalimat yang dipergttnakan adalah bentuk kalimat masa lampau, seperti

ucapan penjual, 'Aku sudah menjuall'dan ucapan pembeli,'Aku sudah

menerimanya." Atau menggunakan kalimat masa datang yang dimaksr'rdkan

untuk masa sekarang, seperti perkataan penjual, 'Aku rnenjual sekarang,"

dan ucapan pembeli, 'Aku membeii sekarangi' Apabila kalimat yang

digunakan berbentuk masa sekarang tapi dimaksudkan untuk masa yang

akan datang atau dimasuki oleh huruf yang menjadikannya khusus untuk

masa yang akan datang, seperti sin, saufa, dan sejenisnya, maka kalirnat

tersebut merupakan janji dalam akad. Dan, janji untuk melakukan akad

tidak dianggap sebagai akad dalam syariat. Oleh karena itu, akad yang

sedemikian dinyatakan tidak sah.

Akad dengan Tulisan

Akad yang dilakukan dengan tulisan dinyatakan sah sebagainrana akad sah

jika dilakukan dengan perkataan. Begitu halnya dengan beli yang dilakukan

dengan tulisan, dengan syarat kedua orang yang berakad saling berjauhan atau

orang yang berakad dengan tulisan adalah orang bisu yang tidak bisa berbicara.

Apabila kedua orang yang berakad berada dalam satu tempat dan tidak ada

sesuatu pun yang menghalangi mereka untukberbicara, maka jual beli tidak sah

dilakukan dengan tulisan. Akad jual beli harus menggunakan perkataan yang

merupakan bentuk ungkapan yang paling jelas kepada orang lain kecuali apabila

ada alasan kuat yang mengharuskan akad dilakukan selain dengan kata-kata.

Agar akad yang dilakukan dengan tulisan dinyatakan sah, maka orang yang

menerima surat hendaknya mengucapkan qabul di tempat ketika dia membaca

tulisan ( akad yang diterimanya).

Akad dengan Mengirim Utusan

Sebagaimana sah dilakukan dengan ucapan dan tulisan, akad juga sah

dilakukan dengan perantaraan seorang utusan dari salah satu pihak yang

berakad kepada pihak lain, dengan syarat orang yang Inenerima utusan harus

mengucapkan qabul setelah pesan disampaikan kepadanya. Ketika qabul

sudah diucapkan pada kedua bentuk akad ini, akad dinyatakan sah tanpa
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bergantung pada pengetahuan orang yang n-rengucapkan ijab bahwa qabul

sudah diucapkan.

Akad Tuna Wicara

fual beli juga sah dilakukan dengan isyarat yang dikenal dari orang

bisu karena isyaratnya mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya, yang

memiliki makna yang sama dengan perkataan melalui lidah. Bagi tuna wicara,

dia diperbolehkan melakukan dengan tulisan sebagai ganti isyarat jika dia

bisa menulis. I)an, keharusan menggunakan kalimat-kalimat tertentu yang

disyaratkan oleh sebagian ahli fikih tidak didasarkan pada dalil yang bersumber

dari Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah saw..

Ad Syarat Jual Beli b4
Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada saat jual beli, sehingga jual

beli yang dilaksanakan dinyatakan sah. Di antara syarat-syarat jual beli ada yang

berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan

barang yang dijadikan sebagai akad, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari

salah satu pihak kepada pihak lain, baik dari sisi harga (alat penukar, red) atau

barang yang akan ditukarkan (dijual, red).

Syarat-Syarat Orang yang Melakukan Akad

Bagi orang yang melakukan akad, dia harus berakal dan mumayiz. Akad

yang dilakukan orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayiz

dianggap tidak sah. Apabila seseorang terkadang sadar dan terkadang hilang

kesadarannya (gila), maka akad yang dilakukannya ketika sadar dinyatakan

sah dan akad yang dilakukannya ketika tidak sadar (gila) dinyatakan tidak

sah. Akad yang dilakukan anak kecil yang sudah mumaryiz dinyatakan sah,

tetapi bergantung pada izin wali. )ika walinya memberi izin kepadanya untuk

melakukan akad, maka akadnya dinyatakan sha oleh syariat.
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_l
A@ Syarat-syarat Barang yang Diakadkan bzg

Ada enam hal yang menjadi syarat atas barang yang diakadkan, di antaranya
adalah:

l. kesucian barang,

2. kemanfaatan barang.

3. kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut.

4. kemampuan untuk menyerahkan barang.

5. pengetahuan tentang barang, dan

6. telah diterimanya barang yang dijual.

Uraian selengkapnya sebagaimana berikut:

Kesucian Barang

Barang yang ditransaksikan harus suci. Hal ini berdasarkan pada hadits
Jabir, bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

..;
lu-vrj ;l,i ^';\i;;' ij ;; :l;-i: 

^' 
it

"sesunggutmya AIki don ,orrl-Nyo trtrt, menglmramko, *rnluot khamar,
bangkai, khinzir dan patung."

Ada yang bertanya kepada Rasulullah saw., "wahai Rasulullah, bagaimana
dengan lemak bangkai yang digunakan untuk mengecat kapal, meminyaki kulit
yang disamak, dan menyalakan lampu oleh orang-orang?" Beliau menjawab,

"Tidak, itu adalah hzram."1

Kata ganti ini (ra) kembali pada jual beli dengan dasar bahwa jual beli yang
dicela oleh Rasulullah saw dari orang-orang yahudi dalam hadits yang sama.
Berdasarkan hal ini, lemak bangkai boleh dimanfaatkan selain untuk dijual,
misalnya untuk meminyaki kulit yang disamak, menyalakan lampu, dan hal-hal
lain, asalkan tidak dimakan dan tidak masuk ke dalam tubuh manusia.

Dalam A'lamu al-Muwaqqi'in, Ibnu ealyim berkata, "Mengenai sabda
Rasulullah saw, "ia haraml' terdapat dua pendap at. pertama, perbuatan-

' I{R B.*h".ijtt"C IV hal: lSr-:Sz. Muslim, hal: r58r. Abu Dawud.

| , .''
clr -r^ !
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perbuatan ini haram. Dankedua, penjualan lemak ini haram, meskipun pembeli

membelinya untuk hal-hal sebagaimana yang disebutkannya. Perbedaan kedua

pendapat ini didasarkan pada pertanyaan, apakah yang ditanyakan oleh para

sahabat adalah jual beli untuk pemanfaatan tersebut ataukah pemanfaatan itu

sendiri. Yang pertama dipilih oleh Ibnu Qa1ryim karena Rasulullah saw. tidak

memberitahukan kepada mereka sejak awal tentang keharaman pemanfaatan ini

sampai mereka menceritakan kepada beliau tentang kebutuhan mereka padanya.

Sebelumnya beliau hanya memberitahukan kepada mereka tentang keharaman

jual beli barang-barang tersebut, lalu mereka memberitahukan kepada beliau

bahwa mereka memperjualbelikan lenrak bangkai untuk pemanfaatan ini.

Beliau tidak memberikan keringanan kepada mereka untuk memperjualbelikan

dan tidak melarang mereka untuk memanfaatkannya dengan cara yang telah

disebutkan. Tidak ada hubungan antara larangan untuk memperjualbelikan

dan bolehnya untuk mengambil manfaat darinya."

Setelah itu, Rasulullah saw. bersabda,

LJ
, t.',t'.'.o'zl',

4!"J ljJ5 \-9

.a

,ir\ i! )J+il n\ J$
" semoga AIIah membinos{tkon or0n8-ora178 Ynltudi. Sesunggulmya ketika

Allnh mengharanlkan lennk bangkni bagi nrcrekn, merekn mencsirkannya lalu

menjualnya dan memakan uangnya. "'l

Alasan diharamkannya jual beli tiga barang pertama adalah karena ketiganya

najis, menurut mayoritas ulama.' Karenanya, pengharaman ini berlaku juga bagi

setiap barang yang najis.

Para ulama mazhab Hanafi dan Zahiriah mengecualikan segala sesuatu

yang bermanfaat secara syar'i. Menurut mereka, boleh menjualbelikan kotoran

binatang yang najis untuk digunakan di kebun-kebun dan dimanfaatkan sebagai

; K"ltt""t ttrt 
"d"lah 

kelaniutan hadits sebelumnya. AI-Khaththabi berkata, "Maksudnya,

mereka mencairkannya tringga menjadi minyaksehinggatidak lagi disebut lemak. Sabda

Rasulullah saw. ini menghilangkan segala bentuk tipu daya dan cara untuk mencapai sesuatu

yang haram.", iremlbahasan tentang najisnya khamar dapat dilihat pada pembahasan.sebelumnya.
Tampaknya, diharafrkanhya jual beli khanrir adalah _kaiena iamenghilangkan anugerah
Allah yang paling besar ke'paila manusia. yaitu akal. di samping bahaya-bahaya.lain yang

telah liita ieiaskai dalam pimbahasan sebelumnya. Adapun babi. di sarnping najis, ia juga

mengandirng mikroba yang berbahaya dan tiddk bisa mati-hanya dengan direbus. Babi

-e--b"*a cicing pita ying.-menghisap nutrisi yang bermanlaat bagi manusia. Sementara

diharamkannyaldat U'eti b'angkii adalah karena b-iasanya_kematiannya disebabkan oleh

penyakit sehirigg'a akan memb"ahayakan kesehatan apabih dikonsums.i, di samping bangkai
i".-as,rk r"ruiiu yang menjiiikkan. Binatang yang mati mendadak akan ce.pat mem.busuk

karena darah bekul Oin dari6 adalah tempat-yang paling bagus bagi pertumbuhan mikroba
yang tidak mati dengan direbus. Oleh karena itu,'darah binatangyang disembelih haram
untuk dimakan dan diperjualbelikan.



bahan bakar dan pupuk. Begitu pula, boleh menjualbelikan segala sesuatu yang

najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum, seperti

minyakyang najis untuk menyalakan lampu dan mengecat, Pewarna yang najis

untuk mewarnai, dan sebagainya, selama pemanfaatannya bukan dengan cara

dimakan.

Ibnu Umar ditanya tentang minyak yang kejatuhan seekor tikus. Dia

berkata, "Gunakanlah untuk menyalakan lampu dan meminyaki kulit binatang

kalian yang disamak.'

Rasulullah saw. melewati seekor kambing milik Maimunah dan men-

dapatinya dalam keadaan mati dan terbuang. Beliau pun bersabda,

^t^..o' t lto,, to .1 t '

+ lii;{iu it};at' iiital l;-r-*i X^

"Mengapa kalian tidak mengambil kulitruln lalu menyamakttya dan me-

manfnatkannya?"

Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah bangkai."

Beliau bersabda,

tol ,
,4{i i; t t

" SesLLngguhnya vang lmram hanya rrtemnkannya. "2

Dari sini dapat dipahapi bahwa memanfaatkan kulit bangkai yang sudah

di samak diperbolehkan selain untuk dimakan. Dan, karena memanfaatkannya

boleh, maka rnemperjualbelikannya juga boleh selama tujuannya adalah untuk

mendapatkan manfaat yang dibolehkan.l

Kemanfaatan Barang

Barangyang ditransaksikan harus memiliki manfaat. Tidakboleh memperjual-

belikan sarang ular, atau tikus kecuali jika bisa diambil manfaatnya. )uga

diperbolehkan memperjualbelikan kucing dan lebah. Boleh memperjualbelikan

macan, singa, dan binatang yang bisa digunakan untuk berburu atau untuk

kemanfaatan yang lain. Boleh memperjualbelikan gajah untuk mengangkut

HR Baihaki, kitab " al-Buyit"' bab " Tahrimu Bai'i hl-Khamri, wa al-Maitati wa al-Khinztri,
iilid VI, hal: zo, 1t rc47).
Lihat takhrij hadits sebelumnva.
Merek. -e#bantah hadits Jabi'r seraya mengatakan bahwa pada mulanya memperjualbelikan
bangkai memang dilarang ketika para sahabat masih dekat dengan masa jahi]iah di saat

meriakan bangkii diangglp halal.-Namun ketika Islam telah tertanam dalam diri mereka,
Rasulullah ru*l -.-p.r"btlehkan mereka untuk memanfaatkannya selain untuk dimakan.
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barang. Boleh memperjualbelikan burung beo, burung merak, dan burung-

burung yang bagus bulunya meskipun tidak boleh dimakan tapi menikmati

suaranya dan memandangnya merupakan sesuatu yang mubah.

Tidak diperbolehkan rnemperjualbelikan anjing disebabkan Rasulullah saw.

melarangnya. Ini berlaku pada selain anjing yang terdidik dan boleh dipelihara,

seperti anjing penjaga dan anjing ladang. Abu Hanifah rnemperbolehkan

memperjualbelikannya. Sementara metrurut Atha' dan an-Nakhai, yang boleh

diperjualbelikan hanya anjing pemburu bukan yang lain karena Rasulullah saw.

melarang untuk memakan hasil penjualittr anjing kecuali anjing pemburu."'

Ibnu Hajar berkata, Semua perawi dalau haclits ini adalah tsiqah.

Apakah Nilai Aniing Waiib Dibayar Bagi yang Membunuhnya?

Asy-Syaukani berkata, "Orang yang mengharamkan untuk memperjual-

belikannya mengatakan bahwa mengganti nilainya tidak wajib. Orang yang

memperbolehkan untuk memperjualbelikannya mengatakan bahwa orang yang

membunuhnya wajib mengganti. Sementara, bagi orang yang merinci atas di-

perbolehkannya memperjualbelikan merinci pula kewajiban untuk membayar

n ilainyal'

Diriwayatkan dari Malik bahwa anjing tidak boleh dijualbelikan, tetapi

nilainya wajib dibayar oleh orang yang rnembunuhnya. Dan, diriwayatkan

darinya juga bahwa hukum memperjualbelikan anjing hanya makruh.

Abu Hanifah berkata, anjing boleh diperjualbelikan dan orang yang

membunuhnya menanggung nilai clari anjing tersebut.

lual Beli Alat-Alat Musik

Masuk dalam pembahasan ini adalah memperjualbelikan alat-alat

musik. Nyanyian diperbolehkan pada tempat-telnpat tertentu. Nyanyian yang

dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang mubah adalah halal dan hukum

mendengarkannya mubah. Karenanya, memperjualbelikan alat-alat musik juga

diperbolehkan karena alat-alat ini memiliki nilai. Di antara contoh nyanyian

yang diperbolehkan adalah: Nyanyian para perempuan untuk menghibur

anak-anak mereka; Nyanyian para pekerja saat bekerja untuk meringankan

kelelahan mereka dan membangun kerja sama di antara mereka; Nyanyian saat

memperoleh kesenangan untuk merayakannya; Nyanyian pada hari-hari raya.

Nyanyian untuk memotivasi jihad; Begitu pula dengan nyanyian dalam setiap

ketaatan agar jiwa menjadi giat dan terdorong untuk mengerjakannya.

' HR Nasai dari }abir, I:rtab"al-Buyit'l'bab"Mh Utstutsniya," jilid VII' hal: 3o9.
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Pada dasamya, nyanyian berbeda dengan perkataan. Nyanyian yang baik

dikatakan baik dan sebaliknya. Apabila nyanyian disertai dengan sesuatu yang

mengeluarkarrnya dari kehalalan, misalnya nyanyian yang membangkitkan syahwat,

mengajakpadakef'asikan, mengarah pada kejahatan, atau melalaikan dari ketaatan,

maka nyanyian semacam ini tidak diperbolehkan. Pada dasarnya, nyanyian adalah

boleh, harrya saja terkaclang disertai dengan sesuatu yang menjadikannya tidak

boleh. Berdasarkan hal ini, barryak hadits yang melarangnya.

Beberapa dalil yang menunjukkan atas diperbolehkannya nyanyian

adalah:

1. Imam Br.rkhari dan Mr-rslim meriwayatkan dari Aisyah bahwa Abu Bakar

memasuki tendanya ketika bersamanya ada dua orangbudakperempllan yang

sedang bernyanyi dan menrukul rebana, Saat itu, Rasulullah saw berselimut

dengan kain beliau. Abu Bakar lantas membentak keduanya. Melihat hal

ittr, Rasulullah saw membuka n'ajah beliau lantas bersabda, "Biqrkqnlah

keduanya, wohei Altu Bqkor, sesungguhnya sekarang adalelr hari raya." '

2. Imam Ahnad dan Tirrnidzi meriwayatkan dengan sanad shahih, bahwa

Rasulullah saw. keluar pada salah satu peperangarr. Ketika beliau kembali,

seorang budak perempuan hitam menemui beliau dan berkata, "Wahai

Rasulullah, sesurrgguhnya aku telah bernazar apabila Allah mengembalikanmu

dalam keadaan selamat, maka aku akan memukul rebana darr bernyanyi di

hadapanrnul' Beliau lantas bersabda,'Apabilo kamu telah bernazar, maka

pukullah (rebanamu)."' Lantas dia mulai memukul rebananya.

HR Btrkhari, kitab 'hl-.ldlrini," iilicl r r, hal: zo. Muslim, kitab "Shdldtu al-Idaini," bab
"ar-Rukhshah J'i al-La'bi al-Ladzi la Ma'shiyata fihi fi Ayvdmi ql-'ta,".
Dalar-n riwayat Hisyar-n terdapat. tanrbahan redaksi,ur.o ts; t-u.' ;r;'p( -'1 -< rei I
Dalam riwavat ini terdapat alasirn agirr nrembiarkan mereka berdua bernyanyi dan
ntenjelaskan bahrva rlta lang dilakukap Rasulullah saw. melrghilangkan prasangka Abu
Bakar bahwa apa yang nrereka lakukan belurn diketirhui oleh Rasulullah saw. karena sat
itu, abu Bakar masuk senrentara Rasulullah saw dalanr keadaan be'rselimut dan Abu Bakar
mengira beliau sedang tidur. Lantas Abu Bakar mengingkari apa yang dilakukan anaknya
karena beranggapan bahrva nyanyian dilarang.
Ibnu Haiar berkata, "Dibolehkannya rnenrukul rebana dalam pernikahan dan sejenisnya
tidak berarti dibolehkannya rnemainkan alat-alat lainnya, seperti kecapi. Ibnu Hajar juga
berkata, "Ptida dasarnya, kita hirrus nrembersihkan diri dari permainan dan senda gurau.
Oleh karena itu, kita hartrs membatasi pada apa )'ang dibolehkan oleh nash baik dari sisi
waktu atau caranya demi untuk r"neminimalkan penyimpangan dari hukum pokok.
Nash-nash yar.rg nrengharamkan altrt-alat musik adalah sebagai berikut:
Rasulullah saw. berstrbda, "Sungguh akon ada di antarn utnatku yang menghalalkan
perzinaan, sutera, khomar, dan alat-alat rnusikl'HR Bukhari.
Rasulullah sarv. bersabda, "Sungguh okan ado pada umat ini penenggelanran, pelemparan
(dengan batu), dan pengubahan rupa. Yang demikian itu ketiktt mereka meminum khamar,
memelihura para penyanyi, dan memainkan alat-alat musik." Lihat dalan kitab Shahihu
al-Jdni,' r'ath al-Bhri, jilid lI, hal: S i z, 5 i.t dan kitab lghnr sar u al- HoJan, hal'. 229-27o.
HR Abu Dawud, kltab "al-AimAn wa an-Nudzir," bab "Md Yu'maru bihi min al-Wafdi bi
an-Nazari", jilid Y hal:356.
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3. Riwayat yang sahih dari banyak sahabat dan tabi'in bahwa mereka men-
dengarkan nyanyian dan memainkan alat-alat musik. Di antara para
sahabat adalah Abdullah bin Zubair, Abdullah bin )afar, clan lainnya.
Dan, di antara para tabi'in adalah Umar bin Abdul Aziz, Svuraih sang
qadhi, Abdul Azizbin Maslamah, mufti Madinah, dan lainnva.

Kepemilikan Orang yang Berakad atas Suatu Barang

Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleli orang yang sedang me-
langsungkan akad atau mendapatkan izin dari yang memiliki barang (yang akan
diakadkannya). Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapatkan
izin, nraka hal semacarn ini termasuk akad fudhirli.

lual Beli Fudhhli

Fudhirli adalah orang vang rnelakukan akad untuk orang lain tanpa izinnya.
contoh: Suami menjual apa yang dimiliki istrinya tanpa izin dari sang istri atau
membeli barang untuknya tanpa izin darinya untuk melakukan pembelian. contoh
lain, seseorang menjual barang milik orirng lain ketika dia tidak sedangbepergian atau
membeli barang untuknya tanpa izin darinya, sebagaimana yang biasa terjadi.

Akad fu dl fili dianggap sebagai akad yang sah. Hanya saj a, pemb erlakuannya
tergantungpadaizinpemilikatar,rwalinya.'Apabilasipemilikmemberikanizil,
maka akad tersebut bersifat mengikat dan apabila tidak maka akadnya batal.

Sebagai dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari
Urwah al-Bariqi. Dia berkata, "Rasulullah saw. mengutusku dengan membawa
uang satu dinar untuk rnembeli seekor kambing untuk beliau. Dengan uang itu,
aku membeli dua ekor kambing. Kemudian aku menjual satu kambing darinya
dengan harga satu dinar. Dan, aku kembali kepada beliau dengan membawa
uang satu dinar dan seekor kambing. Beliau berkata kepadaku,

ll; a;* J .ir\ irr
"Semoga Allnlt rumrbcrknli jual ltelinru."z

Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Hakim bin Hizam, bahwa
Rasulullah saw. menglltusnya untuk membeli seekor kambing kurban untuk

' Pendapat ini dikemukakan oleh ularna mazhab Maliki, Ishaq bin Raharvaih, dan salah
g4u-da1i dua riwayat mazhab Syaf i dan mazhab Hambali.

r UD b..-r-L--,-: t:- t n t t,HR Bukhari, kitab 'hl-ManAqibl' bal " Haddatsni lvluhammad ibnu Mrttsna," iilid IV, hal:
25.2. Tinnidzi, kitab, "/r/-Rrllri'," iilid I

Mudharibu Yuklnlifui' jilid il, hal o77.

t tuuuuttut tvrunuUuiluu tanu tvl(ltslla, llllo lv
I, hal: 34. Abu Dawud, kitab'hl-Bu1,it', bab "', bab "f nl
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beliau dengan harga satu dinar. Dia pun membeli seekor kambing kurban.

Dan, dia mendapatkan untung satu dinar dari kambing itu setelah menjualnya

dengan harga dua dinar. Kemudian dia membeli seekor kambing lagi sebagai

gantinya dengan harga satu dinar dan menbawanya bersama uang satu dinar

itu kepada Rasulullah saw. Beliau pun bersabda kepadanya,

t* e t) nr -d;6

" Semoga Allsh trrcmberi kebarkllnrr dslart juol beli yang knmu lnkukan."l

Dalam hadits pertama, Urwah membeli karnbing kedua dan menjualnya

tanpa izin pemiliknya, ,vaitu Rasulullah saw. Ketika dia kembali kepada beliau

dan memberitahukan hal itu, beliau tidak memarahinya, bahkan mendoakan

kepadanya agar mendapatkan berkah. Hal ini menunjukkan sahnya pembelian

dan penjualan karnbing kedua yang dilakukan oleh Urwah. Hal ini sebagai

dasar atas sahnya jual beli vang dilakukan oleh seseorang atas hak milik orang

lain meskipun tanpa seizinrrya. Hanya saja, jual beli semacarn ini bergantung

padaizin pemiliknya karena dikhawatirkan dia malah mendapat kerugian dari

transaksi yang dilakukannya.

Sementara hadits kedua, Hakim menjual kambing setelah membelinya

dan setelah kambing itu menjadi milik Rasulullah saw. Kemudian dia membeli

kambing kedua untuk beliau tanpa meminta izin kepada beliau. Dan Rasulullah

salr,. membenarkan transaksinya. Beliau memerintahkannya agar mengurbankan

kambing yang dibawanya dan rnendoakan keberkahan kepadanya. Hal in
menunjukkan bahwa penjualan kambing pertama dan pembelian karnbing kedua

yang dilakukannya adalah sah. Jika saja transaksi yang dilakukan Hakim tidak sah,

tentunya Rasulullah saw. akan mengingkarinya dan membatalkan transaksinya.

Kemampuan untuk Menyerahkan Barang

Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahterimakan secara syar'i dan

secara lisik. Barang yang tidak bisa diserahterimakan secara fisik tidak sah untuk
diperjualbelikan. Misalnya, ikan vang masih berada di dalam air.

' HR Abu Dawud, l<ttab 'hl-Buyu'," bab "ad-Mudhdrib Yrkhal,J" jilid III, hal: 679. Tirmidzi,
kttab' al - Buytt'\" iilid III, hal: 5 49.
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Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra. bahwa Rasulullah saw.

bersabda,

); iV,*i' j :r'lr t r'p; \
"langanlah ksliqn ntetrhirr'rOon (yang ntasih berada) rli Isut knrencr lul yang

se demikiun tenns suk p enip u an. " I

Hadits ini bersumber dari Imran bin Hushain yang bersambung kepada

Rasulullah saw.

fuga diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melarang dharbatu al-Ghaidhi

(selaman penyelam).' Maksudnya, perkataan orang yang biasa menyelam ke

dalam laut kepada orang lain, 'Apa yang aku hasilkan saat menyelam ini adalah

milikmu dengan harga sekian. serupa dengannya adalah janin yang masih

berada dalam perut induknya.

Termasuk dalam masalah ini adalah jual beli burung yang lepas dan

tidak biasa kembali ke sangkarnya. Kalaupun burung tersebut biasa pulang ke

sangkarnya pada malam hari, jual beli ini tetap tidak sah menurut mayoritas

ulama, kecuali lebahs, karena Rasulullah saw. melarang seseorang untuk menjual

sesuatu yang tidak ada padanya. Sementara menurut para ulama mazhab Hanafi'

jual beli ini sah karena bisa diserahterimakan, kecuali lebah.

fuga termasuk dalam masalah ini adalah jual beli air mani binatang

pejantan, baik kuda, unta, maupun kambing. Rasulullah saw. melarangnya

karena tidak dapat ditentukan nilainya, tidak diketahui kuantitasnya, dan tidak

bisa diserahterimakan. Mayoritas ulama mengharamkannya, baik dalam bentuk

jual beli maupun penyewaan. Tapi, diperbolehkan memberikan sesuatu sebagai

imbalan air mani pejantan dengan tanpa terikat syarat apapun. Pendapat lain

mengatakan, boleh menyewakan pejantan untuk mengawini betina dalam kurun

waktu tertentu. Pendapat ini dianut oleh Hasan dan Ibnu Sirin, diriwayatkan dari

Malik, dan merupakan salah satu pendapat yang dimiliki para ulama mazhab

Syafi'i dan Hambali.

HR Ahmad jilid r, hal: 388.
H R IbnuMailh.kitab'ht-Tiidh"'bib'hn-Nahvu'an Svira'i Ma fi Buthinial-AnamiwaDhuriiha
wa Shurbati at-Ghaidh, " iitia It, hal: t4o,' lzrgol. Dalam k:tab an-Nihayaft disebutkan,

maksudnya adalah perkatain penyelam di laut kepada padagang,'Aku akan menyelam lima.
Apa yang'aku hasillian adalah'milikmu dengan harga sekian."

fin" l-ulm selain Abu Hanilah membolehkin iual bili ulat sutera dan lebah yang terpisah dari
s#ang apabila ia terkurung di tempatnya dan dapat dilihat oleh penjual dan pemheli.

HR Bukhari, ki tab" aI liarahl'bab" Ashbu al-Faftf ' jilid II, hal:. r zu. Abu Dawu d,kJtab" al-Buyu',i'

bab "fi Asbi al-Fahl," iilid, IIl, hal: 7 r r. Tirmidzi,'kitab "al-Buyi', " bab 'Mri la'a fu Karahiyati
Ashdial-Fahl."jilidilt;hd:563.Nasai,kitab"al-Buyu',"bab"Bau Dhirabi al-lamai"jilid.Vll,hal:
jro. Ibnu Majih,krrab"a;-Tijdrah," bab" an-Nahyu an Tsamani al-Kalb wa ashbi al-Fahl."
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Di antara jualbeliyang tidakboleh adalah jualbeli susuyang masihberada di
puting binatang atau sebelum diperah, sebab di dalamnya terdapat ketidakjelasan

dan ketidaktahuan. Syaukani berkata, "Kecuali apabila ia dijualbelikan dengan

takaran. Misalnya seseorang berkata, Aku menjual kepadamu satu sha'susu
dari kambing sapikuJ"

Hadits ini menunjukkan diperbolehkannya jual beli dengan cara seperti

ini karena hilangnya ketidakjelasan dan ketidaktahuan. Yang juga dikecualikan
adalah susu inang (perempuan yang menyusui anak orang lain). Susunya boleh

diperjualbelikan karena sangat dibutuhkan.

fual beli wol yang masih berada di punggung kambing kibas (domba, red) juga

tidak boleh karena yang tidak dijual bercampur dengan yang dijual sehingga tidak
bisa diserahterimakan. Ibnu Abbas ra. berkata, "Rasulullah saw melarang menjual

kurma sampai matang, wol di atas punggung kambing kibas,"' susu yang masih

berada di puting kambirrg, atau mentega yang berada di susul"' HR Daruqutni.

Sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan secara syari tak ubahnya seperti

barang yang digadaikan sehingga memperjualbelikannya tidak diperbolehkan.

Dalam masalah ini terdapat pemisahan antara indr,rk dan anak binatang

dalam penjualan karena Rasulullah saw. rnelarang menyiksa binatang. Tapi

sebagian ulama membolehkan hal itu dengan mengiaskan pada penyembelihan.

Tampaknya pendapat ini lebih bagus.

lual Beli Utang

Mayoritas ulana rnembolehkan penjualan barang yang diutang kepada

orang yang berutang. Sementara menjualnya kepada selain orang yang berutang,

para ulama mazhab Hanafi, Hambali, dan Zahiriah menganggapnya tidak sah

karena orang yang menjual tidak bisa menyerahkannya. Kalaupun penyerahan

disyaratkan sebagai kewajiban- orang yang berutang, jual beli ini tidak sah

karena syarat penyerahan dibebankan kepada selain penjual sehingga menjadi
syarat yang batal dan membatalkan jual beli.

Antara Barang yang Dijual dan Harganya sudah diketahui

Barang yang dijual dan harga barang tersebut sudah diketahui. |ika keduanya

tidak diketahui atau salah satu darinya belum diketahui, maka jual beli tidak

' Para ulama mazhab Han.rbali berpendapat bahwa menjual wol yang masih berada pada
punggungkambing tapi sudah dipotonghukun.rnya boleh karena woltersebut sudah dikeiahui
dan bisa diserahterimakan.

' HR Daruquthni, jilid XllI, hal: r4. Dia berkata, "Waki'meriwal,atkannya dalambentuk rnlrsal
dari Farukh. Lihat dalam at-Ta'liq al-Mughnikarya Adzim Abadi, jilid III, hal: r5 .
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sah karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan. Untuk mengetahui barang

yang dijual cukup dengan melihatnya, meskipun jumlahnya belum diketahui,

sebagaimana dalam jual beli barang yang tanpa ditimbang. Adapun barang

yang ada dalam tanggungan, kuantitas dan ciri-cirinya harus diketahui oleh

kedua orang yang melakukan akad. Sementara penukar wajib diketahui ciri-
ciri, kuantitas, dan batas waktunya.

Mengenai jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, jual beli barang

yang akan menimbulkan kesulitan atau kerugian apabila dilihat, dan jual beli

barang tanpa ditimbang. masing-masing dari ketiganya memiliki hukum-

hukum yang akan dijelaskan sebagaitnana berikut:

lual Beli Barang yang Tidak Ada di Tempat Akad

Diperbolehkan memperjualbelikan barang yang tidak ada di tempat akad

dengan syarat harus dijelaskan dengan penjelasan yang memungkinkan bagi

(pembeli) mengetahui tentangnya. Jika kemudian barang tersebut sesuai dengan

penjelasannya, maka jual beli yang dilakukan bersifat mengikat (sah, red). Tapi,

jika barang yang dimaksud tidak sesuai dengan penjelasannya, maka pihak

yang belum melihat barang tersebut saat akad memiliki hak untuk memilih,

antara meneruskan akad atau membatalkannya. Dalam hal ini tidak ada bedanya

antara penjual dan pembeli.

Imam Bukhari dan yang lain meriwayatkan dari Ibnu Umar ra., dia berkata,

'Aku pernah menjual kepada Amirul Mukminin, Utsman ra. barang yang berada

di lembah dengan penukar sebuah barang yang dimilikinya di Khaibari''

Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah saw., "Siapa yang

membeli sesuatu yangbelum dilihatnya, maka dia diperbolehkan untuk memilih

ketika melihatnya. "'HR Daruqutni dan Baihaki.

Jual Beli Barang yang Menimbulkan Kemudharatan lika Dilihat

Memperjualbelikan barang yang tersembunyi jika dijelaskan atau diketahui

ciri-cirinya hukumnya boleh berdasarkan tradisi dan kebiasaan. Misalnya,

makanan-makanan yang disimpan, obat-obatan yang dikemas dalam botol,

tabung-tabung oksigen, kaleng-kaleng bensin, gas, dan sejenisnya yang tidak

dibuka kecuali saat penggunaan karena apabila dibuka akan menimbulkan

HR Bukhari di, kitab "al-Buyu'," bab "Idza Isytard Syai'an fa Wahaba min Saatihi,"
jilid IV hal: 392.
HR Daruqutni, jilid IIl, hal: 5. Baihaki di dalam Sunan Baihaql, jilid V hal: zTS.Dtantara
sanadnya ierdapat Umar bin Ibrahim yang dikatakan sebagai orang Kurdi dan dha'if.Llhat
komentar Adzim Abadi dalam at-Ta'liq al-Mughni, jilid V, hal: 3.
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kerugian atau kesulitan. Masuk dalam masalah ini adalah tumbuh-tumbuhan

yang buahnya berada dalarn tanah, seperti wortel, kentang, bawang, dan

sejenisnya. Barang-barang ini tidak bisa dijual dengan mengeluarkannya

sekaligus karena hal itu akarr menimbulkan kesulitan bagi perniliknya. Dan,

barang-barang ini tidak bisa dijual sedikit derni sedikit karena hal itu akan

menyusahkan dan bisa jadi akan mengakibatkan kerusakan dan kesia-siaan.

Pada umumnya, barang-barang ini dijual melalui akad atas ladang-ladang yang

luas dan tidak mungkin dijual hasil panennya kecuali dalam satu waktu.

fika pada kenyataannya barang yang dijual berbeda dengan barang-barang

sejenisnya dengan perbedaan nyata yang mendatangkan kerugian kepada

salah satu pihak yang berakad, maka dia memiliki hak untuk memilih; dia

diperbolehkan melanjutkan akad atau membatalkannya. Hal ini serupa dengan

apabila seseorang membeli sebutir telur lalu n'rendapatinya dalam keadaan

busuk. Dia memiliki hak untuk rnemilih; menerima atau mengembalikannya,

demi menghindari kerugian.'

lual Beli Barang Tanpa Ditimbang (lizen

lizdJ adalah barang yang tidak diketahui jumlahnya secara terperinci.

]ual beli jenis ini dikenal di kalangan sahabat di zaman Rasulullah saw. Kala

itu, penjual dan pembeli biasa melakukan akad atas barang yang dapat dilihat

tapi tidak diketahui jumlahnya kecuali hanya berdasarkan pada terkaan dan

perkiraan orang-orang tertentu yang pada umumnya perkiraan mereka selalu

benar dan jarang salah. Kalaupun ada ketidakjelasan, biasanya bisa ditoleransi

karena jurnlahnya yang sedikit.

Umar ra. berkata, "Dulu mereka memperjualbelikan gandun-r tanpa ditakar

di bagian atas pasar. Dan, Rasulullah saw melarang rnereka untuk n-renjualnya

kembali sarnpai mereka memindahkannyai" Rasulullah saw. rnengesahkan jual

beli tanpa ditakar yang mereka lakukan dan hanya rnelarang untuk menjual

kernbali barang yang dibeli sebelum dipindahkan.

Ibnu Qudamah berkata, "Boleh memperjualbelikan seonggok gandum

tanpa ditakar. Dalam masalah ini, tidak ada perselisihan apabila penjual dan

pembeli tidak mengetahr"ri jumlahnya. Apabila pembeli membelinya tanpa

ditakar lalu ingin menjualnya kembali sebelum dipindahkan, mengenai hal

' Pendapat ini dikemukakar.r olel.r nrazharb Imam Malik dan dipilih oleh lbnu Qayyim
dalam A'lamu al-Muwaqqin. Menurut mayoritas ulama, jual beli dalam bentuk seperti ini
dinyatakan tidak sah karer.ra di dalamnya terdapat ketidakjelasan dan ketidaktahuan yang
dilarang. Sementara para ulama rnazhab Hanali memperbolehkan jual beli semacarn ini
dan rnemiliki hak pilih saat barirng dilihat.

' HR Abu Dawud, kitab "al-Buyit'l'bab "Bai'uth ath-Thshm Qabla an Yustaufa," [z+gql.
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ini terdapat dua riwayat dari Ahmad. Dipindahkannya gandum tersebut berarti

pembeli sudah menerimanyal'

Telah Diterimanya Barang yang Sudah Diiual

Barang yang akan dijual harus sudah diterima oleh penjual apabila

sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan pertukaran. Mengenai

masalah ini, terdapat penjelasan yang lebih rinci yang akan diuraikan berikut

ini.

Diperbolehkan menjual warisan, wasiat, titipan, dan segala sesuatu

yang dimiliki dengan selain pertukaran, baik sebelum diterima maupun

setelahnya. Orang yang mernbeli sesuatu diperbolehkan menjualnya kembali,

menghibahkannya, atau melakukan tindakan terhadapnya dengan segala

macam tindakan yang dibolehkan oleh syariat setelah menerimanya. Adapun

sebelum dia menerimanya, dia boleh melakukan tindakan terhadapnya dengan

segala macam tindakan yang dibolehkan oleh syariat selain penjualan. Semua

tindakan selain penjualan dinyatakan sah karena pembeli telah memiliki barang

yang dibelinya begitu akad dilangsungkan. Dan, di antara haknya adalah

memperlakukan apa yang dimilikinya sesuai dengan yang dia mau.

Ibnu Umar berkata, 'Apa yang didapati dalam keadaan hidup dan utuh

pada saat akad adalah bagian dari harta pembeli.' Sernentara memperjualbelikan

barang sebelum barang diterima tidak sah karena bisa jadi barang tersebut

rusak di tangan penjual pertama. Dengan demikian, ini adalah jual beli yang

tidak jelas, sedangkan jual beli yang tidak jelas tidak sah, baik barang yang

diperjualbelikan adalah barang yang diam (properti, red)'maupun barang yang

bergerak. fuga baik jumlah barang tersebut diketahui ataupun tidak. Imam

Ahmad, Baihaki dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadits dengan sanad hasan,

bahwasanya Hakim bin Hizam berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku

melakukan berbagai jual beli. Apa yang halal bagiku di antaranya dan apa yang

haram?" Beliau bersabda,

';; e- l; N u+ J;' 'r1

"lika engkau ,unr,rhrii sesuatu,'trmka iangnnloh etrgknu rnenjunlnya sarnpai

engkau ntenerinmnya.'

' HR Bukhari, secara muallaqkitab "al-BulA'," jilid III, hal: 9o.
' Seperti tanah, rumah, kebun, dan pohon.
, Hi{ Ahmad, jilid III, hal 4oz. Bai6aki di dalamsunan Baihaql, jilid { him. 3 r3.Baihaki berkata

bahwa haditsinihasan danbersambung sampai ke Rasulullah saw.
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Pada masa Rasulullah saw, orang-orang dipukul apabila membeli gandum

tanpa ditakar lalu menjualnya kembali di tempat yang sama sebelum mereka

membawanya ke rumah mereka.'

Kaidah ini mengecualikan jual beli salah satu dari dinar dan dirham dengan

yang lain sebelum penerimaan. Ibnu Umar pernah bertanya kepada Rasulullah

saw tentang hukum menjual unta dengar dinar dan mengambil dirham sebagai

ganti dinar. Dan, beliau mengizinkan hal itu "'

Maksud Penerimaan

Penerimaan dalam jual beli barang yang tidak bergerak ditandai dengan

pengosongannya bagi orang yang memilikinya dan sudah berpindah, dalam

bentukyang memungkinkan orang itu untuk memanfaatkannya sesuai dengan

fungsinya, seperti menanami lahan tanah, menempati rumah, berteduh di

bawah pohon atau memetik buahnya, dan sebagainya. Adapun penerimaan

dalam jual beli barang yang bergerak, seperti makanan, pakaian, binatang, dan

sejenisnya ditandai dengan: r - Pemenuhan takaran atau timbangannya apabila

jumlahnya diketahui. z -Pemindahannya dari tempatnya apabila jumlahnya

tidak diketahui. 3 - Dikernbalikan pada tradisi dalam kondisi selain itu.

Sebagai dasar bahwa penerimaan dalam jual beli barang yang bergerak

ditandai dengan pemenuhan jumlah adalah sabda Rasulullah saw. kepada

Utsman bin Affan ra., "lika engkau sudah menentukan takarannya, maka

makanlah."'

Hadits ini menjelaskan kewajiban untuk melakukan penakaran apabila

telah disyaratkan untuk menentukan jumlah dengan penakaran. Yang serupa

dengannya adalah timbangan karena takaran dan timbangan sama-sama

merupakan ukuran untuk mengetahui jumlah suatu benda. Dengan demikian,

setiap barang yang dibeli dengan jumlah yang ditentukan, penerimaannya harus

ditandai dengan pemenuhan jumlahnya baik barang tersebut berupa gandum

ataupun yang lain.

Dan, dalil yang menunjukkan kewajiban untuk memindahkan barang

yang jumlahnya tidak diketahui dari tempatnya adalah perkataan Ibnu Umar,

' HR Bukhari, futab " al-BuyA',bab " Ma Yudzkar f Ba'i ath-Thahmi wa al-Hukrah," jilid III, hal:
89-9o. Muslim, l<ttab "al-Buyit,',bab "Buthliinu Bai'i al-Mabi'i qabla al-Qabdhi," ilid IiI, hal:
u,6y[37 dan 38].

' HR Abu Dawud Wtab 'hl-BuyI'," bab ',f Iqtiddi adz-Dzahab min al-Wariq" jilid III, hal 65r.
Tirmidziu ktrab'hl-Bu/i"'bab"f ash-Sharf,"jilid IIl, hal: 335. Nasai, kitab 'hl-Buyfi',bab"Akhdzu
al-Wariqmin adz-Dzaha&," jilid VII, hal: zBz-283. Ibnu Majah, l<rtab'ht-Tijardf," jilid II, hal: 76o.r HR Bukhari, tutab "al-Buyit'. bab 'hl-Kail hla al-Ba'i'," jrlid III, hal 88. Ibnu Majah, kitab
'bt-TijArAL"bab "Bai'u al-Majdzafati," jfid II, hai: 75o.
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"Dulu, kami membeli gandum dari orang-orang yang berkendaraan tanpa

ditakar dan Rasulullah saw. melarang kami menjualnya kembali sebelum

kami memindahkan dari tempatnya. Hal ini tidak berlaku pada gandum saja,

tetapi mencakup gandum dan lainnya, seperti kapas, rami, dan sejenisnya,

apabila diperjualbelikan tanpa ditimbang, karena di antara keduanya tidak

ada perbedaan.

Adapun barang-barang lainnya yang tidak ada nash yang menjelaskan

tentang hal itu, maka dikembalikan pada tradisi masyarakat dan kebiasaan yang

berlaku di daerah masing-masing. Dengan demikian, kita telah menerapkan

nash dan mengembalikan apa yang tidak ada nashnya pada tradisi.

Hikmah Dibalik Pemberlakuan Hukum

Hikmah larangan menjual barang sebelum menerimanya, di samping

apa yang telah dijelaskan di atas-adalah bahwa apabila penjual menjual

barang dan belum diterima oleh pembeli, maka barang tersebut masih berada

pada tanggung jawabnya. Apabila barang tersebut rusak, maka yang harus

menanggung kerugiannya adalah pemilik barang, bukan pembeli. Apabila

pembeli menjualnya dalam kondisi ini dan memperoleh keuntungan, maka dia

memperoleh keuntungan dari sesuatu yang belum dia tanggung kerugiannya.

Penulis kitab as-Sunan meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melarang

mengambil keuntungan dari barang yang belum ditanggung (kerugiannya).

Pembeli yang menjual apa yang dibelinya sebelum menerimanya' sama seperti

orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain untuk mengambil

jumlah yang lebih besar darinya sebagai ganti. Hanya saja, dia ingin membuat

penipuan untuk mencapai keinginannya dengan memasukkan barang di antara

dua akad. Dengan demikian, hal semacam ini menyerupai riba.

Hal ini telah dipahami oleh ibnu Abbas ra. ketika ditanya tentang sebab larangan

untuk menjual barang yang belum diterima, dia berkata, "Itu adalah dirham dengan

dirham. Sementara gandum (yang dijualbelikan) diakhirkanl"

' HR B,rkh"rtJ.,tt"b " Md Yudzkaru f Ba'i ath-Thahmi wa al-Hikrati." Lihat dalam Fath Bdri
jilid IV hal 4o7.

I
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Adanya Saksi Saat Akad Jual Beli

Allah niemerintahkan agar dalam transaksi jual beli disaksikan oleh saksi.

Allah berfi rm an, " D an amb illah s anksi ap ab ila kam u b er j ual b eli, dan j an ganlah

penulis dipersulit dan begitu jrtga saksi." (Al-Baqarah (z): z8z)

Dalam ayat di atas, arti dari perintah untuk disaksikan pada saat akad jual

beli berlangsung nerupakan anjuran pada sesuatu yang di dalamnya terdapat

maslahat dan kebaikan, bukan perintah yang menunjukkan wajib sebagaimana

yang dipahami oleh sebagian orang.'

Ai-lashshash mengatakan sebagaimana yang terdapat dalam Ahkdm al-

Quran, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama fikih bahrva perintah

untuk menulis, rnempersaksikan, dan menrberikan barang jaminan yang

semuanya disebutkan dalam ayat ini adalah anjuran pada sesuatu yang terdapat

kebaikan dan maslahat bagi kita, serta pemeliharaan terhadap agama dan dunia

dan tidak yang rvajib. Dari generasi ke generasi, umat telah menukil akad-

akad utang piutang, pernbelian, dan penjualan di kota-kota mereka tanpa

dihadiri saksi. Ulama fikih mengetahui hal itu dan tidak menyalahkannya.

Seandainya kehadiran seorang saksi adalah wajib, tentunya para ulama fikih
akan menyalahkan orang yang meninggalkannya selagi mereka mengetahuinya.

Ini menunjukkan bahwa mereka memandangnya sebagai anjuran dan ini
dinukil sejak masa Rasulullah saw. sampai sekarang. Sekiranya para sahabat

dan tabi'in rnenghadirkan saksi dalam akad jual beli mereka, tentunya hal itu

akan dinukilkan secara mutawatir, dan tentunya mereka akan menyalahkan

orang yang tidak menghadirkan saksi saat akad berlangsung. Dengan demikian,

menulis dan menghadirkan saksi utang piutang dan jual beli hukumnya tidak

wajib.

' Di antara orang yang mengatakan bahwa saksi dalam jual beli hukumnya wajib adalah
Athal dan an-Nakha'i. Pendapat ini dikuatkan oleh Abu la'far ath-Thabari.
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BERBAGAI MACATvI

luAr BELI

Iual Beli di atas fual Beli yang Lain

Jual beli terhadap akad yang sedang dilakukan oleh orang lain

hukumnya haram. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah saw.

bersabda,

"langanlah salolr seorang di nntara kaliatt melakukan jual beli atLts

jual beli snudaranya. " /HR Ahmad dan Nasai.

Dalarn Shahih Bukhari, Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa

Rasulullah saw. bersabda,'janganlah seseorang melakukan jual beli di

ntas jual beli saudaranya."'

Imam Ahrnad, Nasai, Bau Daud dan Tirmidzi rneriwayatkan hadits

dan dinyatakan hnssn, bahwa Rasr,rlullah saw bersabda,

,'ro ';! ' t: "' I
L-E-. J-:)U ,".6i :J)^: J," U*

" Siap a nt enj u nl' (h o, at, g) t rp oA o,t, o o,, on g,

nilik orang yang pertama tli nttora keduanyn." l

; f, :_;',
(-' !, /

maka barang itu menjadi

HR Ahmad, jilid II, hal: 277 dan -1r8. Nasai, kitab "al-Buyl')' bab "Bai' ar-Rajul alh
Bai'i Akhihil' jilid VII, hal: 258
HR Bukhari, kitab " al-Buy|'l' b"b "ro Yabi'u'ala Bai' Akhihil'iilid III, hal: 9o. Muslim,
kitab "al-BuyL," brb "Tafuiimu Ba| ar-Rajuli hld Ba'i Akhihi." 

'

HR Abu Dawud, kitab "an-Mkhhl'bab"Idza Ankaha al-IValiyyhni," jilid II, hal:75t.
Tirmidzi, kitab "an-NikAhl' bab "MA ldh fi al-Waliyyani Yuzawwijdn;'iilid III, hal:
4ro. Nasai, kitab"al-Buyri'j' jilid VII, hal: 3r4. Ahmad, jilid IV, hal: r49. Tirmidzi
mengatakan bahwa hadits ini hasan.



Bagaimana bentuknya? Imam Nawawi berkata, yaitu seseorang menjual

barang dengan syarat khiar. Lalu ada orang lain yang datang menawar kepada

si pembeli agar membatalkan akad tersebut karena dia akan menjual barang

yang serupa kepadanya dengan harga yang lebih murah.

Contoh pembelian atas pembelian yang lain adalah: Khiar dimfiJruoleh penjual.

Lalu seseorang menawarkan kepadanya agar membatalkar-r akad karena dia akan

membeli darinya apa yang telah dijualnya dengan harga yang lebih tinggi.

Bentuk jual beli semacam ini merupakan perbuatan dosa dan dilarang.
Meskipun demikian, jika seseorang melakukannya, rnaka penjualan dan

pembeliannya sah, menurut para ulama mazhab Syaf i, Abu Hanifah, dan ulama

fikih lainnya. Menurut Dawud bin Ali dan para Ahli Zahir mengatakan tidak
sah. Dalam hal ini, Imam Malik memiliki dua riwayat. Hal ini berbeda dengan

penawaran yang lebih tinggi saat jual beli karena hal tersebut diperbolehkan
karena akad belum terjadi. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. menawarkan

sebuah barang dan berkata, " Siapa yang rnenqwar lebih tinggi?""

Menjual Barang kepada Dua Orang

fika seseorang menjual barang lantas dia menjualnya lagi kepada orang lain,

maka penjualan yang kedua tidak memiliki hukum dan batal karena dia rnenjual

sesuatu yang bukan rniliknya. Barang yang dijualnya menjadi milik pembeli
pertarna baik penjualan yang kedua terjadi selama masa khiar atau setelahnya

karena barang telah keluar dari kepemilikannya begitu jual beli terjadi.

Samurah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabd a, " Perempuan mana

saja yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka dia untuk yang pertama. Dan
siapa saja yangmenjual barangkepada dua orang, makabarangtersebut menjadi

milik orang pertatna di antara keduanya."'

Penambahan Harga Sebagai Kompensasi
Penambahan Batas Waktu

]ual beli dengan harga yang berlaku ketika akad berlangsung (kontan) atau

harganya menyusul (kredit) . |uga diperbolehkan membayar sebagian harga

' HR Bukhari, jilid IV, hal: 4r5. Nasai, iilid VII, hal: 259. Tirmidzi dalam Tuhfatul
Ahwadzi,jilid'lV, hal: 34jo. Ibnu Majali Izrq8l.

' HR Tirmidzi , kitab "nn-Nikrifi,"bab" MA IA',tJi al-Waliyyani Yuzawwijanil' )ilid III, hal: 4r o.
Abu Dawud, kitab"an-Nikdhl'bab"Idza Ankahf al-Waliyyinil' jilidli,hal: 57r. Nasai, kitab
'hl-Buyi'." bab ",tr-Rajul Yabi'u al-Baihta fa Yistahiqqu Mustdhiqqun " jilid VII. hal: 3 r4.
llrrrridzi rnengatakan bahwa hadits ini lnsan dan jadikan pegangan oleh para ualama.
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secara langsung dan sebagiannya dibayar pada waktu yang akan setelahnya

(sesuai dengan kesepakatan) selama di antara kedua belah pihak saling ridha.

lika pembayaran atas harga (barang) yang di lakukan pada masa yang akan

datang, dan penjual r-nenaikkan harganya karena adanya penambahan waktu

(tidak dibayar secara langsung saat akad), maka aka semacam ini diperbolehkan.

Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi, mazhab Syah'i, Zaidb\n
Ali, Mr.r'aryad Billah, dan mayoritas ulama hkih berdasarkan keumuman dalil-

dalil yang membolehkannya. Pendapat ini juga dipilih oleh asy-Syaukani.

Diperbolehkannya Meniadi Perantara

Imarn Bukhari berkata, "Ibnu Sirin, Athal Ibrahim, dan Hasan tidak rnelihat

adanya larangan untuk memberi upah keprada perantara.'

lbnu Abbas berkata, "Tidak apa-apa jika seseorang berkata,'fuallah pakaian

ini. Dan, apa yang lebih dari harga yang sudah ditentukan, rnaka kelebihannya

itu n-renjadi hakmul'

Ibnu Sirin berkata, 'Apabila seseorang berkata, 'fuallah barang ini dengan

harga sekian dan keuntungan yang kamu dapatkan menjadi nrilikmul atau'kita

bagi sama rataj maka tidak apa-apa."

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Orang-

orang muslim itu berpegang pada syarat mereka."' HR Ahmad, Abu Dawud

dan Hakim.

lual Beli Orang yang Dipaksa

Mayoritas ulama mensyaratkan agar jual beli dilakukan dengan tanpa

paksaan. Apabila dia dipaksa agar menjual barangnya tanpa alasan yang

dibenarkan, maka jual beli tersebut tidak sah. Allah swt. berfirman, "Kecuali

dengan jalan perniagaan yangberlaku dengan suka sama-suka tli antara kamul'

(An-NisA' [+),zg)

Rasulullah saw. bersabd a, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilqkuken

dengan suka sema suka. -.

Rasulullah saw. juga bersabda, "Diangkut dari umotku kesalahan, kealpaan,

' HR Abu Dawud, kitab " al-Aqdhiynh."bab "Ji ash-Shulhl' jllid IV hal: zo. f irmidzi, kitab '?rl-

Altkdm," jilid I ll, hal: 626. Bukhari, A'ltnb " al-ljiruli'l:ab" Ajru as-Santsarah)' jilld lll, hal: r zo.
Hakim, kttab'hl-Buyu';' iilid II, hal: +g. Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan-sahlh.

' HR Ibnu Majah, kiiab'hi-filanitl' bab "Bai'u al-Khidr."
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dan apa yang dilakukan dengan terpaksa."'HR lbnu Majah, Ibnu Hibban,

Daruqutni, Thabrani, Baihaki dan Hakim. Mengenai derajat hadits ini,

antara hasan dan dha'if, terdapat perbedaan pendapat. Adapur-r jika seseorang

dipaksa untuk menjual hartanya dengan alasan yang benar, maka jual beli yang

dilakukannya sah. Contoh: Seseorang dipaksa agar menjual rumahnya untuk

perluasan jalan, masjid, atau untuk dijadikan sebagai tempat pemakaman,

atau dipaksa agar menjual barangnya untuk membayar utangnya' atau untuk
memberi nafkah istrinya atau kedua orang tuanya. Dalam kondisi seperti

ini dan yang sejenis dengannya, maka jual beli dinyatakan sah karena untuk
mendapatkan syariat di atas ridhanya.

Abdurrahman bin Kaab berkata, "Mu'adz bin )abal adalah seorang pemuda

yang dermawan. Dia tidak pernah menyatakan tidak untuk mendermakan apapun

(yang dinilikinya). Dan, dia terus berutang sampai harta yang dimilikinya
habis untuk membayar utang. Dia menemui Rasulullah saw dan memohon

kepada beliau agar berbicara kepada orang-orang yang telah mengutanginya.

Seandainya mereka melepaskan seseorang, niscaya mereka akan melepaskan

Mu'adz demi Rasulullah saw. Akan tetapi, Rasulullah saw. justru menjual harta

Mu'adz hingga tidak tersisa sesuatupun padanya.",

Jual Beli Orang yang Terdesak Kebutuhan

Terkadang seseorang terpaksa menjual apa yang dimilikinya untuk
membayar utangnya atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia menjual apa yang

dimilikinya dengan harga yang lebih rendah daripada nilai yang sesungguhnya

karena keterdesakannya. jual beli semacam ini dibolehkan dan tidak dianggap

batal, tapi makruh. Yang disyariatkan dalam kondisi seperti ini adalah agar orang

yang terdesakkebutuhan dibantu atau diberi pinjaman sampai dia terbebas dari

kesulitan yang menimpanya.

Mengenai hal ini, ada satu riwayat yang di dalamnya terdapat seorang

rawi yang tidak dikenal. Seorang syekh dari Bani Tamim berkata, 'Ali bin Abu

Thalib berkhutbah kepada kami dan berkata, Akan datang kepada manusia

suatu masa yang sangat kejam. Orang yang kaya enggan mendermakan apa

HR Ibnu Majah, kitab "ath-Tholhq," bab "Thalhqu aI-lvlukrah wa an-Nisn," jilid I, hal: 659.
Baihaki, jilid VlI, hal 365, dan jilid X, hal:6r. Hakim, jilid r r, r98. Daruquthni di dalam Sunan
Daruquthni, jilid IV, hal: r7r. Thabrani dalam al-Mujam ash-Shaghir, jilid I, hal: :7o.
Tanpa pembedaan antara satu utang dengan utang yang lain dan antara satu harta dengan
harta yang lain.
HR Hakim dalam Mustadrak Hakim, jilid III, hal: 273. Menurut Hakim, hadits ini sahih
berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Adz-Dzahabi berpendapat sama.
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yang dimilikinya, padahal dia tidak diperintahkan untuk melakukan itu. Allah
swt. berfirman,"Dan jangctnlah kamu ntelupakan keutqmaan di antara kamu."

(Al-Baqarah [zll. 237). Dan orang-orang yang terdesak kebutuhan melakukan
jual beli, padahal Rasulullah saw. melarang jual beli orang yang terdesak

kebutuhan, jual beli yang tidak jelas, dan jual beli buah sebelum matangl"

lual Beli untuk Menjaga Diri

Manakala seseorang takut atas kesewenang-wenangan orang yang zalim

atas hartanya, lantas dia berpura-pura menjualnya demi untuk melepaskan diri
dari orang zalim itu dan rnelakukan akad jual beli dengan syarat-syarat dan

rukun-rukun yang terpenuhi, maka akad ini tidak sah karena kedua pihak yang

berakad tidak berniat untuk melakukan jual beli sehingga keduanya seperti dua

orang yang bercanda. Pendapat lain mengatakan bahwa akad ini sah karena

telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

Menurut Ibnu Qudamah, jual beli untuk melindungi diri dinyatakan ti-
dak sah. Abu Hanifah dan Syaf i berpendapat, jual beli ini sah karena telah

memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta bersih dari sesuatu yang

merusaknya. Sama halnya dengan ketika keduanya menyepakati syarat yang

tidak sah lantas melakukan akad dengan tanpa syarat.

Menurut saya (Saiyid Sabiq, red) keduanya tidak bermaksud untuk melakukan

jual beli, sebagaimana dua orang yang bercanda sehingga jual beli ini tidak sah.

lual Beli dengan Pengecualian Sesuatu yang Diketahui

Diperbolehkan menjual barang dan mengecualikan darinya sesuatu yang

diketahui. Misalnya, dia menjual beberapa pohon dan mengecualikan satu

pohon, menjual beberapa rumah dan mengecualikan satu rumah di antaranya,

atau menjual sebidang tanah dan rnengecualikan sebagian darinya..

fabir meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melarangmuhaqalah (jual beli

biji gandum yang masih berada di bulirnya dengan tepung gandum), muzdbansh

(jual beli kurma basah yang masih berada di mayangnya dengan kurma kering
(tamar), mukhabarah (perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah), dan

tsunya (pengecualian dalam jual beli) kecuali jika diketahui.' Redaksi ini dari

' HR Abu Dawud, kitab'al-Buyi,'bab "fi Bai'I al-Mudhtharr,"ly8z).
' tIR Bukhari, kitab 'hy,-S1,urbah wa al-Musdqah," bab 'hr-Rajulu Yakinu Lahu Mamarrun

au Syarib Ji al-Hhith, jilid IIl. hal: r 5 r. Muslim, kitab" al-Buyit'," bab "Kirhu al-Ardhi.
Tirmidzi .kitab"al-BuyA',bab "Md ldhfi an-Nahyi hn ats-Tsunya," jilid III, hal: 576. Ibnu
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Tirmidzi. fika dia mengecualikan sesuatu yang tidak diketahui, maka jual belinya
tidak sah karena terdapat ketidaktahuan dan ketidakjelasan.

Menyempurnakan Takaran dan Timbangan

Allah swt. memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan.
Allah swt. berfirman, "Dan sempurnakanrah takaran dan timbangan dengan
adil." (Al-An?m [o]: r5z)

Dalam ayat yang lain, Allah swt. juga berfirman, "Dan sempurnakanlah
takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yangbenar.
Itulah yanglebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Al-Isra, [rz], ls)

Allah melarang untuk mempermainkan dan mengurangi takaran dan
timbangan. Dia berfirman,

i"E "j;t i $)Air'@3;;;1 e-\1)i 6;\jKr ril i"rr r@ ira;f- l;;
'&ii 5),;6ii6.it@ * p:;p i,j 4 e ej jg-J i @

"Kecelskasn besnrlah bagi orang-orang yang curang, eaitu) orang-ornng
yang apabilo tnenerima taksran dari orang lqin mereka minta dipenulti, rlcm npabila
mereka menakar stau menimbang untuk orang lain, mereks mengurangi. Tidr*kah
orang-orang itu ynkin, bahwn sesungguhnyo mereka nknn dibangkitkan, padn suatu
lmri ynng besar, (yaitu) luri (ketika) msnusia berdiri menghndap Tuhnn semesta
qlam? " (Al-Muthaffifin [83): 1-6)

Anjuran Melebihkan Timbangan

Suwaid bin Qais berkata, "saya dan Makhrafah al-Abdi mendatangkan pakaian
dari Hajar dan membawanya ke Mekah. Rasulullah saw. mendatangi kami dengan
berjalan kaki dan menawar beberapa celana panjang. Kami pun menjualnya kepada
beliau. Di sana, ada seorang laki-laki yang bertugas menimbang. Rasulullah saw
berkata kepadanya, 'Timbang dan lebihkanrah"'HLTirmidzi, Nasai dan Ibnu
Majah. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits inihasan shahih.

Majah, kitab 'ht-TijArAL"bab "al-Muzhbanah wa al_Muh6qalah)'Menurut Tirmidzi, haditsini hasan shahih gharib.
HR Tirmidzi, kitab 'hl-Buyi."'bab.."Mri 

lah f ar-Rujh_an.f al-waznt," jilid III, hal: 589.Abu Dawud, kitab 'ht-Buvu')'bab "ar-Rujhah tr ot-tiiini,"jiiia rii, r,"r,'i3i.'Nasai, kitab'.'all3vnl" bab 'ar-Ruihdi li ar-wazni|' jiita vir, r,.r, ,at. r[,"" vJ;"rr, r.iiJ ;at-Tijhrdt,,,
bab " ar- Rujhhn f al - Wazi,
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Mempermudah Jual Beli

Imam Bukhari dan Tirmidzi meriwayatkan dari Jabir' Dia berkata,

Rasulullah saw. bersabd a, 'Allah merahmati seorang yang mudah ketika menjual,

ketika membeli, dan ketika menuntut hak. "'

lual Beli yang Tidak Jelas

Jual beli yang tidak jelas maksudnya adalah setiap jual beli yang mengandung

unsur ketidaktahuan atau pertaruhan dan perjudian. Syariat melarang dan

mencegah jual beli semacam ini. Imam Nawawi berkata, "Larangan untuk

melakukan jual beli yang tidak jelas adalah salah satu pokok syariat yang

mencakup permasalahan-permasalahan yang sangat banyaki'

Ada dua hal yang dikecualikan dari jual beli yang tidak jelas: Pertama'

sesuatu yang melekat pada barang yang dijual sehingga apabila dipisahkan, maka

penjualannya tidak sah. Misalnya, fondasi rumah yang melekat pada rumah dan

susu dalam kambing yang melekat pada binatan g. Kedua, sesuatu yang biasanya

ditoleransi, baik karena jumlahnya yang sedikit atau karena kesulitan untuk

memisahkan atau menentukannya. Contohnya, masuk ke tempat pemandian

umum dengan membayar, padahal waktu dan banyaknya air yang digunakan

berbeda antara satu dan lain orang. Contoh lainnya, minum dari air yang

disimpan dan jubah yang di isi dengan kapas.

Syariat telah mengupas berbagai macam jual beli yang di dalamnya

mengandung unsur ketidakjelasan. Dalam bab ini, saya hanya akan mengupas

sebagian darinya sesuai dengan apa yang terjadi pada masa jahiliah'

1. Larangan jual beli kerikil. Dulu, orang-orang jahiliah melakukan akad atas

tanah yang tidak diketahui luasnya. Mereka melemparkan kerikil hingga

terjatuh di sebuah tempat. Dan, tempat terjatuhnya kerikil tersebut, itu lah

batas luas tanah yang dijual. Atau, mereka menjualbelikan sesuatu yang

tidak diketahui bendanya. Mereka melemparkan kerikil pada barang-

barang yang ada. Dan, barang yang terkena lemparan kerikil, itulah barang

yang dijual. |ual beli ini dinamakan dengan bai'u al-hashah.'

2. Larangan jual beli penyelaman seorang penyelam. Pada masa jahiliah,

banyak di antara mereka membeli dari penyelam apa yang ditemukannya

' HR Brkh.ttJ"t"b "al-Buyrt'l'bab"as-suhvlah wa as-samdhah f asy-Sy*d' wa al-Bai"' jfidlY,
hal 3o6. lbnu Majah, kit6b"at-Tii6rdt," bab "as-San dhah f al-Bai"" jilid II'hal: 7az.

' HR taustm, L141l5" a'l-Buyi'," babt'Buthldnu Bail al-Hashdhi' jiId X' hal: r 56. Abu Dawud, kitab
"al-Buytt"'bab"fiBai'i al-Ghararl' Ir:z6l' Nasai,|atab"al-Buy'i','bab"Bai'u al-Hashdhi jfidYll'
hal: z6z. Tirmiazi, jilid IV hal 355.Ibnu Majah,lzZS+1.
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J.

4.

5.

6.

dari barang-barang yang tenggelam di laut saat menyelam. Kemudian

mereka mengharuskan penjual dan pembeli untuk melakukan akad. Pembeli

harus membayar harga meskipun tidak mendapatkan sesuatu. Dan, penjual

harus menyerahkan apa yang ditemukannya meskipun nilainya mencapai

beberapa kali lipat dari barang yang diterimanya. Jual beli semacam ini
dinamakan dharb atu al-Ghaw dsh.

]ual beli hasil. Maksudnya, akad atas anak binatang ternak sebelum induknya

beranak. Termasuk di dalamnya adalah jual beli susu yang masih berada

pada kambing si induk.

|ual beli saling menyentuh, maksudnya masing-masing dari penjual dan

pembeli menyentuh pakaian atau barang rekannya, dan dengan demikian
jual beli harus dilaksanakan tanpa pengetahuan tentang kondisi barang

dan tanpa ridha terhadapnya.

|ual beli saling membuang, maksudnya masing-masing dari kedua pihak
melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai dasar jual

beli tanpa ridha keduanya.3

)ual beli biji gandum yang masih berada di bulirnya dengan tepung

gandum.'

fual beli rathb (kurma basah yang masih berada di mayangnya) dengan

tamar (kurma kering).

Jual beli buah yang masih hijau sebelum tampak tanda,tanda
kematangannya.2

|ual beli wol yang masih berada di atas punggung kambing kibas.3

Iual beli mentega yang masih berada di susu.

|ual beli anak yang berada dalam perut induknya. Pada masa jahiliah,
jual beli binatang yang dipersiapkan untuk disembelih sampai habalil-
habalah. Dan, habalil-habalah, artinya seekor unta betina melahirkan

anak yang ada dalam perutnya, lalu anak yang dilahirkan itu bunting.
Rasulullah saw. melarang jual beli semacam ini?a

7.

9.

10.

77.

8.

HR Bukhari, kitab"al-Buyn"i jilid IV hal:42o. Muslim, kitaab"al-Buyri'," jilid X, hal r64. Nasai,
jilid VII, hal: zss-2oo. Tirmidzi, jilid IV hal: aa7.
HR Bukhari, kit^b "al-Buyt'l' bab "Bai'u al-Mukhadharalrl' Lihat dalam Fathu al-Bdri,
jilid IV, hal: 472.
HR Daruquthni, jilid III, hal: r4- r 5. Baihaki berkata, menurut salah satu riwayat, derajat
hadits ini terhubung sampai Rasulullah saw., padahal ia mauquf. Lihat daldm Nashbu
ar-Rdyah, jilid lV, hal:457-458.
HR Bukhari, kitab "al-Buyt", bab "f Ba'i al-Gharar wa Habal al-Habalahl' jilid III, hal:
8 r. Musli m, kitab' hI - B uy i'," b ab " Tahr i m u B a i' i H ab al i I - H ab aI ah l'

JuaI Beli - 185



Larangan Membeli Barang Rampasan dan Curian

Diharamkan bagi seorang Muslim untuk membeli suatu barang, sedangkan

dia tahu bahwa barang tersebut diambil dari pemiliknya dengan cara yang

tidak benar. Pengambilan barang tersebut dengan cara yang tidak benar tidak
rnemindahkan kepemilikan dari tangan pemiliknya. Oleh karena itu, apabila dia

membelinya, maka dia telah membelinya dari orang yang tidak memilikinya.

Di samping itu, dia telah membantu orang itu melakukan dosa. Baihaki

meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

?- ,' .' .,.':. ::'::' ,':1 ,''"- '- ::. .'l
k-*il: b;b e !.p, r-ae ai e> LS,i iE p] fi"r 6'F\ 

'"Barangsiapa menrbeli barang curiart semerttara tlia mengetalui baltwastnya

hnrang tersebut adalnh curinn, maka dia ikut serts dalam aib dan dosanyn."l

Menjual Buah Anggur kepada Pembuat Khamar dan Menjual
Senjata untuk Menebar Fitnah

Tidak diperbolehkan menjual buah anggur kepada orang yang akan

menjadikannya sebagai khamar. Juga tidak diperbolehkan menjual senjata

kepada orang yang akan dipergunakan untuk menyebar fitnah, atau kepada

orang kafir harbi, atau untuk tujuan yang haram. Apabila akad berlangsung,

maka akad tersebut tidak sahl'

Adanya akad bertujuan agar masing-masing dari kedua orang yang berjual

beli dapat mengambil manfaat dari barangyang diterimanya. Penjual mengambil

manfaat dari uang yang didapatkannya dan pembeli mengambil manfaat dari

barang yang dibelinya. Sementara dalam masalah ini, tujuan untuk mendapatkan

manfaat atas suatu barang tidak tercapai karena jual beli ini berakibat pada

perbuatan yang diharamkan dan karena di dalam akad jual beli yang mereka

lakukan terdapat tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan

yang dilarang oleh syariat. Allah swt. berfirman,"Dan tolong-menolonglah kamu

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

berbuat dosa dan pelanggaran " (Al-Ma'idah [5]: z)

Ibnu Umar rneriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,'Allah melaknat

khamar orang yang meminutnnya, orang yang menghidangkannya, orang yang

' HR Baihaki, kitab "al-BuyA')' jilid V, hal: 336
' Abu Hanifah dan Syafi berpendapat bahwa akadnya sah karena syarat-syaratnya sudah

terpenuhi. Tujuan yang haram adalah sesuatu yang tersembunyi. Dan ini diserahkan
kepada Allah yang akan memberi hukuman kepada orang yang melakukannya.
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menjuawa,orangyangfttembelitryaorangyangmemerasnyqorangyangmemintaagar

diperaskan, orang yang mentbawanya, dan orang yang dibawakan kepadanya.'\

Rasulullah saw juga bersabda, "Barangsiapa menyimpan buah anggur pada

saat pemetikan sanpai dia menjualnya kepada orang Yahudi, orang Nasrani,

atau orang yang menjadikarutya sebagai khamar, maka dia telah menceburkan

dirinya ke neraka dengan sepengetahuannya."'

Imran bin Hushain berkata, "Rasulullah saw. melarang untuk menjual

senjata pada saat terjadi fitnah.": HR Baihaki.

Ibnu Qudamah berkata, "Menjual hasil perasan anggur kepada orang

yang diyakini akan menjadikannya khamar adalah haram. Apabila ini telah

jelas, maka perlu diketahui bahwa penjualan ini hanya haram dan batal apabila

penjual mengetahui tujuan pembeli untuk melakukan itu, baik dari perkataannya

maupun dari hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Akan tetapi, apabila hal

ini diragukan, misalnya perasan buah anggur tersebut dibeli oleh orang yang

tidak diketahui kondisinya atau orang yang biasa membuat khamar dan cuka

sekaligus, dan dia tidak mengucapkan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia

ingin membuat khamar, maka penjualannya tidak boleh.

Hukum ini berlaku pada segala sesuatu yang dimaksudkan untuk sesuatu

yang haram, seperti menjual senjata kepada orang kafir harbi, kepada perampok

atau pada saat terjadi fitnah, menyewakan rumah untuk dijadikan tempat

penjualan khamar, dan sejenisnya. Semua ini haram dan akadnya batal.

Jual Beli Barang yang Bercampur dengan Sesuatu yang Haram

)ika barang yang ditransaksikan bercampur antara yang mubah dan yang

haram, maka akad yang dilangsungkan sah pada sesuatu yang mubah dan batal

pada sesuatu yang haram. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling kuat

di antara dua pendapat Syafii. Dan pendapat ini disetujui oleh Malik. Pendapat

lain mengatakan bahwa akad batal pada keduanya.

HR Baihaki, jilid V, hal: 327. Disebutkan oleh al-Haitsami dalam bentuk mauquJ dalan't
Majma' az-Zawkid,lY,hal:9o. AI-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Thabrani dalanr
al-Kabir. Dalam sanadnya terdapat Laits bin Abu Sulaim. Dia termasuk orang yang dapat
dipercaya, tapi tidak jelas.
Ibnu Jauzi menyebutkan dalam al-Ilal al-Mutanahiyah, jilid II, hal: r88. Abu Hatim berkata,
hadits ini diketahui rawinya. Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Thabrani dalam aI-
Ausath. Sanadnya terdapat Abdul Karim bin Abdul Karim. Abdu Hatim mengatakan bahwa
haditsnya menunjuklian kebohongan." Lihat dalam Majma' az-Zawdid, jllid,IV hal: 9o
HR Baihaki, jilid V. hal: 327. Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Bazzar. Sanadnya
lerdapat Bahr bin Kaniz as-Saqqa'dan riwayatnya matruk. Dengan begitu, hadits ini dha'if'
Lihat dalam Majma'nz-Zawa'id,jilid fV, hal: 87.
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Larangan Memperbanyak Sumpah

Rasulullah saw melarang memperbanyak sumpah ketika jual beli karena

hal yang demikian termasuk bentuk meremehkan keagungan Allah swt. dan

karena bisa jadi yang bersangkutan dikenai hukuman ta'zir atas sumpahnya.

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

-t..i,:'" .' --i.,, !'-'.,' t., -o,,:aY^'yy,Y+'
"sumpah dapat melariskan barang dagnngan dan menghapus berkah. "1

HR Bukhari.

Rasulullah saw. bersabda,

I t tn.. ta' o t ,

i;- '- ; .r'4 *V *, e -;,l-Jt ;';{ ) €Ui
"Berhati-hatilnh kalian banyak bersumpah dnlam jual beli knrens sumpah

dapat melariskan tlagangan kemudian menglilangkan keberkahnt ."2

Rasulullah saw. bersabda,

, o'1 ,, , z!, t
jt-.,iJt f$ jti;Jt rt

" Sesungguhtrya para pedagang itu sdalnh para perdusta."

Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah menghalalkan jual

beli?" Beliau kemudian bersabda,

: "'.).'. : "i' ".. : ",',i.: : "'., " - o ta,z',' i-
-\ylr; jy.)>-;1 .Jy-\P J-ry p4;r.:1 c ,r.t1

"Benar, tapi nrcreka bersumpnh kernudian berdosn, dan berbicara kemudian

berdustn.'3 HR Ahmad dengan sanad shahih.

Ibnu Mas'ud ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

,v e;
"Bnrang siapn bersumpah atas hnrta seorang muslim tanpa memiliki hak,

maka dia akanbertemu dengan Allah semerttora Dia murko kepadanya." o

Ibnu Mas'ud berkata, "Kemudian Rasulullah saw. membacakan kepada

' HR Bukharl,kitab "al-Buyu'," bab "Yamhaqulldhu ar-Riba wa Yurbi ash-Shadaqdt ...i' jilid
III, hal: 78.

' HRMuslim,kitab"al-Musdqht,"bab"an-Mahyi'anal-Haliff al-Bai'," jllidl,hal: rzz8.
3 HRAhmad, jilid III, hal az8 dan 4++. Dalam Kanzu at-'Ummal, $45r).Hadits ini dinisbatkan

kepada Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Hakim, Thabrani, dan Baihaki.
4 HR Muslim, kltab "al-Aimidn," bab "Wa'id Man Iqtathah flaqqa Muslim bi Yaminhi

Fdjirin bi an-Ndr" jilidl,hal: zzz.
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kami ayat dalam Al-Qur'an. "Sesungguhnya orqng-orang yang menukar janji
(nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit,

mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan

berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari

kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yangpedih."

(Ali'Imrin lt), zZ)

Seorang Badui menemui Rasulullah saw dan berkata, "Wahai Rasulullah,

apa dosa-dosa besar itu?" Beliau menjawab, "Meyekutukan Allah." Si Badui

bertanya, "Setelah itu apa? Beliau menjawab, "'Mendurhakai kedua orangtua." Si

Badui bertanya lagi, "Setelah itu apa?" Beliau menjawab," sumpah palsu," SiBadui

bertanya lagi, 'Apa yang dimaksud dengan sumpah palsu?" Beliau menjawab,

"Sumpah yang dengannya sebagian dari harta seorang Muslim diambil, padahal

yang mengucapkanya berdusta."' '

Dinamakan dengan sumpah gha mus karenadia membenamkan (taghmisu)

pelakunya ke dalam neraka fahannam. Sumpah ini -tidak ada kafaratnya,

menurut sebagian fuqaha, karena kekejiannya yang amat buruk dan dosanya

yang amat besar tidak mungkin ditebus dengan kafarat. Abu Umamah Iyas bin

Tsa'tuUun al-Haritsi ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

, o J - o. a . ,r"2

*- Urt,f e, v,6t'i ;ut

"Barangsinpa mengambil hak seorang Muslirtr dengan tangan kanannyn,

mnks Allah mewajibkan baginya nerska dan nrcngharantkatt ntrgn padantla."

Seorang berkata, "Meskipun hanya sesuatu yang sedikit, wahai Rasulullah?"

Beliau bersabda,

,.i" ..6:"l"'iVtii
"Meskipurt hanya sebatang kayu arak."2 HR Muslim.

lual Beli dalam Masjid

Abu Hanifah membolehkan jual beli di dalam masjid dan menyatakan

makruh menghadirkan penghadiran barang pada saat melakukan jual

beli dalam masjid demi menjaga kesucian masjid. Imam Malik dan Syaf i

' HR Bukhari, kitab "Isftfab atu al-Murtaddin wa al al-Muhnidin wa Qithlihim,"bab "Itsmi
Man Asyraka billdhi wa'Uq|batihi fi ad-Dunnyh wa al-Akhirati," jilid IX, hal 17.

' HR Muslim,kitab'hl-Aimhn,"bab "Wa'id Man lqtatha'a Haqqa Muslim bi Yamin Fajilah
bi an-Nar," jilid I, hal: rzz.
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membolehkannnya disertai dengan hukum makruh. Sementara Ahmad

melarang dan mengharamkannya.

Rasulullah saw bersabda,

-:,s,* n' t;i Y ii -,*-:-i' € tq"ti e; .,.i; ,,t
\_

"Apnhila kalian rnelihnt orang ynng menjual stsu nrcntheli dnlarn rnasjid, mnka

ucupkanlah:, 'Setnoga Allnh tidak mernberi keuntungnrt ntns perningnanntu."l

Jual Beli ketika Azan Jumat

Jual beli ketika waktu shalat fardhu hampir habis atau ketika azan

/um'at dikumandangkan hukumnya haram dan tidak sah menurut Ahmad.'

Berdasarkan firman Allah swt., "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila

telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari lumat, maka segeralah kamu

mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu

jika kamu mengetalrui." (Al-fumu'ah [62]: g)

Larangan dalam ayat ini menunjukkan ketidakabsahan jual beli saat azan

fumat dikumandangkan. Sementara untuk shalat-shalat yang lain dianalogikan

padanya.

Tauliyah, Muribahah, dan Wadhi'ah

Boleh rnelakukan tauliyah, murhbahah, dan wadli'ah dengan syarat

masing-masing dari penjual dan pembeli harus mengetahui harga pembelian

barang sebelumnya.

Tauliyah artinya menjual barang dengan harga yang sama dengan modal,

tanpa tambahan atau pengurangan. Murhballah artinya menjual barang

dengan harga pembelian ditarnbah dengan keuntungan yang diketahui. Dan

wadhiah artinya menjual barang dengan harga yang lebih rendah daripada

harga sebelumnya.

Jual Beli Mushaf Al-Qur'an

Ulama fikih sepakat atas diperbolehkannya mernbeli mushaf. Perselisihan

yang terjadi diantara mereka berkaitan dengan hukum menjual Mushaf Al-

HRTirmidzikitab'al-Buyi',"bab"an-Nahyu anal-Bai'fil-Masjid," jfidlll,hal:6oz.Darimi,
bab "an-Nahyu'an Insyadi adh Dhdllati fi al-Masjid wa asy-Syirdi wa al-Boi'i,"
Para ulama lainnya membolehkannva dengan disertai hukum makruh.
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Qur'an. Tiga irnam selain Hambali membolehkannya. Sementara Hambali
menyatakan haram. Ahmad berkata, 'Aku tidak mengetahui adanya keringanan

untuk menjual mushafl'

Menjual dan Menyewakan Rumah di Mekah

Mayoritas ulama fikih, di antaranya al-Audi, ats-Tsauri, Malik, dan Syaf i

menyatakan boleh. Dan, ini adalah salah satu pendapat Abu Hanifah.

Jual Beli Air

Air laut, sungai, dan yang sejenis, seperti air sumber dan air hujan,
hukumnya mubah bagi semua orang. Air-air ini tidak bisa dimiliki oleh orang-

orang tertentu sehingga orang lain tidak bisa mengambilnya dan tidak boleh
dijual seiama urasih berada di tempatnya.

Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasuh.rllah saw. bersabda,

/u'r:i', ii' C *.)ri o1 ;s;;7i-*lt,
"Kattrrt Muslirnin berserikLtt ,o,io irf, lul: rumput, air datt npi. "'

Iyas al-Muzani rnelihat sekelompok orang yang menjual air. Dia lantas

berkata, "Kalian jangan menjual air. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah

saw. melarang menjual air."'

Adapur-r jika seseorang mengumpulkan dan menyimpannya, maka air
tersebut telah n-renjadi miliknya. Ketika itu, dia boleh menjualnya. Demikian
juga, apabila dia menggali sebuah sumur atau membuat alat untuk mengeluarkan

air, dia boleh menjualnya.

Ketikir Rasulullah saw. datang ke Madinah, di sana ada sumur yang bernama

sumur Rumhh. Sumur ini dimiliki oleh seorang Yahudi dan dia menjual airnya

kepada orang-orang. Beliiru nrengakui penjualan ini dan mengakui pembelian

yang dilakukan oleh kaum Muslimin. Kondisi ini terus berlanjut sampai Utsman

membelinya dan mewakafkannya kepada kaum Muslimin. Penjualan air dalam

kondisi ini sama dengan penjualan kayu bakar setelah dikumpulkan. Sebelum

dikumpulkan, kayu bakar boleh diambil semua orang. Akan tetapi, setelah

' HR Abu Dawud, kita,b "al-Buyit'j' bab "ti Man'ial-Mdil' jilid III, hal: 75r. Ahmad dalam
Musnad Ahmari, jilid V hal: 364.

' HR Abu Dawud, kitab"al-BuyA'J'bab "f Ba'i Fadhli al-Mdi." lqZ9l.

j
I
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dikumpulkan dan menjadi milik seseorang, maka dia boleh menjualnya. Sebagai

dasarnya adalah sabda Rasulullah saw.,

o t', oo -. ., '-i 
" 

t. o " tj ^) > ir-;" ;i ytr , * J';I*i: -J;-i )U-- 5;i ;u- ,rl
,-" "; r .' .', i:; ^

"J 3\.U.;i JIJ A^b] J" "!t ou;t ); j jq rt

"Sekiranqa saloh seorortg di mtara kalian rnengontbil seut{ts tali kenrudiatr

mertcariknqtt dan membnwnnqn ftncnjttnlnyn, red) lnntLts din rnskntr stnu hersedekah

(dnri lusil jualan knyu), itu lel,ih hqik bnginya daripodn seseorang yartg merrcmui

orang Inin yang diberi kelebilnn oleh AIIslt s"t,t. lturtos dia meminttt kepLtdanytt,

ndtknlmryn dis dibe ri dsn sdnkdsrtyn pernrintaartnya ditolak. "r

|ika air diperjualbelikan, dan terdapat alat yang dipergunakan untuk

mengukur kadar airnya, seperti rneteran (baca: liter), maka pengukuran ini
dibenarkan. Dan, apabila tidak ada alat yang dengannya jumlah air yang diambil

dapat dipastikan, maka hal itu dikembalikan pada tradisi yang berlaku. Semua

ini berlaku dalam kondisi normal. Nantun, ketika terjadi pada kondisi darurat,

pemilik air wajib mendermakalnnya tanpa mengambil imbalan. Abr.r Hurairah

meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

' : - " ,,. t',e J*r:o,u-e c.l-, U -t:;^f' j,.-..i*, Lti' 19;r JJ(j I LNe l'. e't_ . .
r o, o; o r .- t,.- ";' 

' , o 
'"ti:l i;: d e':;U".;i ip uul :,! F;: !:tf s-" ,-;t *i, u .,t-.

,i ., "',t:od
"Ada tign ornng tidak aknn diajak bicara olelt Allah pada lnri kiamat, yaitu

seseorang yang melararrg ibrru SaLtiI juusafir, red) untuk rncttgarnltil kelebilntt

nir yang dimilikinyn; seseorang yatrg berwntpnh untuk suatu harang dagnngan

setelah Asar, yakni dengan dusttt; seseornng yang ftrcmbttiet seorang peninryin,

Ittlu aptabila sang penitrrpin tnemLterinyn, maka din setia kepadanya dan npaltila

sang peninpin tidnk mernberirtya, nmka dis tidnk setis keptdanyn. "

Bai'al-Waf6'

Bai'u al-Wafa'artinya, seseorang yang membutuhkan uang tunai menjual

barang yang diam dengan syarat apabila dia melunasi uang yang dipinjamnya,

HR Bukhari, kttab"al'Buyt"'bab,"Kasbu ar-Rajuli wa Amaluhu bi
25. Muslim, kitab"az-Zakhhl'bab"Karihatu al Nlasalah li an-Nhs,"
HR Abu Dawud, kitab " aI- Buyri'j' bab " fi Man'i al- Mi' I' ll +t +).

Yadihii jilid III, hal:
jilid I, hal: 72.
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maka dia dapat mengambil barangnya. Hukum jual beli semacam ini sama

dengan hukurn penggadaian, menurut perrdapat yang paling kuat.

Bai' al-lstishn|'

Istishnh' artinya, n-ren-rbeli sesuatu dengan pesanan. Iual beli ini sudah

dikenal sebelum Islam. Dan, seluruh umat rnenyepakati atas pemberlakuannya.

Jual beli semacam ini boleh dilakukan dalam semua yang biasa diproduksi sesuai

dengan pesanan. Rukunnva adalah ijab dan kabul. Hukumnya adalah tetapnya

kepernilikan atas penukar darr barang. Dan, syarat sahnya adalah penjelasan

tentang jenis barang yang dipesarr, tiperrya, ciri-cirinya, dan kadarnya, dengan

penjelasan, yang dapat menghilangkan ketidaktahuan dan menghindari

perselisihan.

Saat melihat barang vang diperjualbelikan, pembeli memiliki pilihan

untuk n-rengambilnya dengan harga kontan secara penuh atau membatalkan

akad dengan khiar ru'yah, baik dia rnendapati barang tersebut dalam kondisi

sebagaimana yang telah dia jelaskan sebelumnya maupun tidak. Pendapat ini
dikernukakan oleh Abu Hanifah dan Muharnniad. Abu Yusuf berkata,'Apabila

dia mendapatinya sebagainrana yang telah jelaskan, maka dia tidak memiliki
khiar (hak memilih), derni menghindari kerugian dari produsen karena bisa

jadi orang lain tidak akan mau membeli barang yang dibuat tersebut dengan

harga yang dia berikan.

Jual Beli Buah'Buahan dan Biji-Bijian

Melakukan jual beli buah-buahan sebelurn tampak kematangannya dan

biji-bijian sebelum mengeras adalah tidak sah karena dikhawatirkan adanya

kerusakan clan terjadinya bencana sebelum panen.

Imam Bukhari dan Nluslim rneriwayatkan dari Ibnu Umarbahwa Rasulullah

saw. melarang jual beli buah-buahar, sampai tampak kematangannya; Beliau

melarang penjual dan pembeli.'

Imam Muslirn meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli

kurma sampai matang dan jual beli gandum sampai memutih (mengeras) dan

aman dari bencana; Beliau melarang penjual dan pernbeli.'

' HRB.rkh*i, kitab"at-Buyu',"bab"Ba'uats-kimdriQablaanYabduwashaldhuhal' jiJrrdlll,hal:
ror. Muslim, l<ttab"al-Bu),i'," bab 'hr-Naltyu'an Bai' ats-Tshnar Qabla Buduwwi Shaldbiha
bi Ghairi Syarthi al-Qathil' ilid r, hal: r r65.

' HR Muslim,l<itab"al-Buytt'," bab 'hn-Nahyu hn Ba'i ats-Tsimdr Qabla Buduwwi Shaldhihabi
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Imam Bukhari meriwayatkan Anas meriwayatkan Rasulullah saw. bersabda,

" Bagaimana p endap atnru seandainy a Allah me nghalangi ( p emanenarr ) buah.

Atas dasar apa seorang dari kalian rnengambil harto soudaranl's."t

Apabila buah-buahan dijual sebelum tampak kematarngannya dan biji-
bijian dijual sebelum nrengeras dengan syarat akan dipetik saat itu juga, maka

penjualarr ini sah, asal buahan-buahan dan biji-bijian tersebut bisa din,anfaatkan

dan bukan n-rilik persekutuan. Dalarn kondisi ini, tidak ada kekhau'atiran atas

tirnbulnya kerusakan atau terjadi bencana. Apabila buahan-buahan dan biji-bijian

ini dijual dengan syarat akan dipetik seketika,lalu pembeli meninggalkannya

sampai kematangannya tampak, mengenai hal ini, acla yang berpendapat bahwa

jual beli yang dilakukan tidak sah. Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli

tidak batal dan keduanya rriemiliki bagian yang sama dalirm tamtrahan yang

ada.

Penjualan kepada Pemilik Asli

Hukum di artas berlaku bagi selain pemilik asli dan selain pemilik tanah.

Adapun jika buah-buahan dijual sebelum tampak kematangannya kepada

pemilik yang asli, niaka jual beli sah, sebagaimana bila buah-buahan ini dijual

sebelum tampak kematangannya bersama tanahnya. Penjualan biji-bijian

sebelum tarnpak kematangirnnya kepada pemilik tanah juga sah karenar barang

yang dijualbelikan bisa diterirrra oleh pembeli secara utuh.

Bagaimana Menentukan Kematangan Buah-Buahan?

Kematangan buah kurma diketahui dengan perubahan pada warnanya yang

tampak memerah dan menguning. Lnam Bukhari dan Muslirn meriwayatkan dari

Anas bahwa Rasulullah saw melarang jual beli buah sarnpai matang. Dikatakan

kepada Anas, 'Apa tanda kematangannya?" Anas rnenjawab, "Warnanya yang

memerah dan rnenguning."'

Matangnya buah anggur diketahui dengau airnyar yang manis, dagingnya

GhairiSyarthilQathii'yilid r,hal: r r66.AbuDawud, kitrrh"alBryrll"bab'f Bai'ats-TsimarQabl,t
art Yahduwtt Shulnhuln)' jilid Ill. hal:66s. Tirrnidzi. kilLrb 'h1-.Br)'ri'," bab "Ma li'aJt Karalilydti
Ba'i ats-Tsimdr Hatta Yabduwttl' jilid III, hal: 5zo. Nasai, kitab 'Lrl-BuyA'," bab 'Bal' as-Sunbul
flotta YabyadhLlha," jlid VII, hal:77r.
HR Bukhari, kitab " al-Buyit'i bab"Idza Bab ats'Tsimir Qabla ar Yabduwa Sholihuha Tsumma
Ashibathu'alntunfalrua rrin al Bh'il' jilid III, hal: ror.
HR Bukhari, kitab "al-Buyi'," bab "Bah ats-Tsimir Qabla nn Yabduwa Shaldhuhd .. ." jilid III,
hal: ror. Muslim, kitab 'hl-lvlusdqoh," bab "Watlliu ttl lawdih."
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yang lunak, dan warnanya yang menguning." Kematangan buah-buah lainnya

diketahui dengan rasanya yang manis ketika dimakan.

Imam Bukhari dan Muslim merin'ayatkan dari fabir bahu.a Rasulullah saw.

melarang jual beli buah sampai manis.' Dan, kematangan biji-bijian diketahui
dengan kekerasannya.'

lual Beli Buah-Buahan yang Matangnya Secara Bertahap

jika kematangan sebagian dari buah atau biji telah tampak, nrakir

diperbolehkan untuk menjualnya secara keseluruhan dalarn satu transaksi,

baik yang kematangannya sudah tampak maupun yang kematangannya belum
tampak, asalkan akad mencakup satu tangkai.

Apabila akad mencakup lebih dari satu tangkai dan dilaksanakan setelah

tampak kematangan pada tangkai pertama, maka jual beli semacam ini juga

dibolehkan. Hal ini mungkin terjadi pada tumbuhan vang menghasilkan banyak

tangkai, seperti pisang dari jenis buah-buahan, ketimun dari jenis sa).ur-sayuran,

mawar dari jenis bunga-bungaan, serta tumbuh-tumbuhan lainnya yang tangkai

buahnya susul bercabang. Pendapirt ini sesuai dengan pendapat ulama fikih
mazhab Malik serta sebagian dari ulama fikih rnazhab Hanafi dan Hambali.
Sebagai dasarnya adalah sebagaimana berikut:

l- Syariat membolehkan untuk n'renjual buah apabila kematangan sebagian

darinya telah tarnpak. Bagian yang belum tampak kematangannya

nrengikuti bagian yang telah tampak kenratangannya. Begitu pula dengan

permasalahan dalam pembahasan ini. Akad mengenai sesuatu yang telah

ada, sernentara bagian yang belum ada rnengikutinya.

2- Tidak dibolehkannya jual beli ini menimbulkan dua perkara yang dilarang,

yaitu terjadinya perselisihan dan tersia-siakannya harta benda.

Timbulnya perselisihan pendapat disebabkan adanya kebiasaan bahwa akad

dilakukan atas tanah yatrg luas. Pernbeli tidak akan bisa mernetik buah dari tangkai

pertama kecuali dalam waktu yang kadang panjang dan ctkup bagi keluarnya buah dari

tangkai kedr,ra yalrg tidak bisa dibedakan dari tangkai pertanra. Akibatnya, terjadilah

Rilvayat.yang menyebutkan larangan untuk menjual buah anggur hingga berwarna hitam
berlaku bagi anggur hitam.
HR Bukhari, kilab " al-Buyft'l' blb " Bail ats Tsomarhla Ru'us an-Nakhl bi adz-Dzahab aw
al-Fidhdhahl' jilid III, hal: 9s. Muslim, k\tal>"al-Buyi',bal>"an-Nohyi'an Bai' ats-Tsimhr
Qabla Buduwwi Shaldhih \\'a bi Ghairi Syarthi al-Qath'i)' jilid I, hal: r r67.
Menurut mazhab Hanafi, kelayakan buah-buahan dan bili-bilian untuk diperjualbelikan
ditaldai dengan keamanannya dirri bencana dan kerusakan. Ini berarti vang paling penting
adalah keluarnya buah.
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perselisihan di antara kedua orang yang berakad dan salah satu dari keduanya akan

memakan hartayanglain. Adapun perkara kedua, pembeli jarang sekali mendapatkan

orang yang mau membeli buah-buahan setiap kali matang sehingga hal itu akan

menyebabkan tersia-siakannya harta benda. fika demikian halnya, maka jual beli

semacam ini dibolehkan. Pendapat yang mengatakan bahwa jual beli semacam ini

tidak dibolehkan mengarahkan kita pada kesempitan dan kesulitan, padahal keduanya

dihilangkan berdasarkan firman Allah swt., "Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk

kamu dalam agulna suatu kesempitan. " (Al-Hajj (zz): z8)'

Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Abidin dan dianut oleh majalah al-Ahkam

asy-Syariyyah.

Jual Beli Biji Gandum dan BulirnYa

Menjual biji gandum dengan bulirnya dan menjual kacang dengan kulit-

nya hukumnya boleh. Begitu pula padi, bijian, pala, dan badarn' Semua ini

adalah biji-biji yang bisa dimanfaatkan sehingga boleh dijual dengan tangkainya

sebagaimana jelai. Yang dil.arang Rasulullah saw hanya rnenjual biji gandum

sebelum memutih (mengeras) dan aman dari bencana. Di samping itu, kebutuhan

menuntut diadakannya jualbeli ini sehingga ketidakjelasanyang ada di dalamnya

dimaafkan. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Maliki.

Wadh'u al-Jawi'ih

Iawd'ih merupakan bentuk plural dari kata jhihatun, yaitu bencana yang

meninipa tanaman, baik biji-bijian maupun buah-buahan, sampai memusnah-

kannya tanpa ada yang bisa diperbuat oleh manusia terhadapnya, seperti kekeringan

dan suhu yang sangat dingin. Bencana memiliki hukum yang khusus berkaitan

dengannya. Apabila buah dijual setelah tampak kematangannya dan diserahkan

oleh penjual kepada pembeli, lalu barang yang dijual musnah karena ditimpa

bencana sebelum tiba waktu pemetikan, maka ia menjadi tanggungan penjual'

Pembeli tidak wajib membayar harganya karena Rasulullah saw. memerintahkan

untuk menanggalkan harga sesuatu dengan kadar buah yang ditirnpa bencana

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim l'

Dalam redaksi lain, Rasulullah saw., bersabda,

IMuyotitur ulama fikih tidak memboiehkan akad semacam ini. Dalam pandangan
maiins-masins tang.kai harus diiual secara terpisah.

' HR Mirslim aaii iaUir,, kitab "a/-li'tusri qahl' blb" wndh'u al-lawdih,' jilid Il' hal: r r e r.
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-l--it; .dr L 'iV'Jl:r

t, *-+i :u
"Apahila kamu menjuel hunh dqri snudarnmu, Iontas terkenn bencsna makn

tidak helol baginru untuk mengsmbul sesuatu dnrinya. Atns dosar a1:a knmu

mengarnbil sesuattt dnri saudaramu dengan tanpa lnk.l

Hukum ini berlaku dalam kondisi ketika penjual tidak menjualnya bersama

pokoknya atau tidak menjualnya kepada pemilik pokok, atau pembeli tidak

menunda pemetikannya hingga melewati waktu yang semestinya. Dalam

kondisi-kondisi ini kerugian menjadi tanggungan pembeli. fika kerusakan

tidak disebabkan oleh bencana, tetapi disebabkan oleh ulah manusia, maka

pembeli memiliki hak untuk memilih antara membatalkan akad dan meminta

kembali uang yang telah dibayarkan kepada penjual, atau melanjutkan akad

dan menuntut ganti rugi kepada orang yang merusaknya. Pendapat ini dianut

oleh Ahmad bin Hambal, Abu Ubaid, dan sebagian ahli hadits. Ibnul Qayyim
memilih pendapat ini. Salam Tahdzib Sunan Abi Dawud, dia mengatakan bahwa

menurut mayoritas ulama, perintah untuk menanggalkan harga sesuai detrgan

kadar buah yang ditimpa bencana adalah perintah yang menunjukkan anjuran

untuk melakukan kebajikan, bukan perintah yang menunjukkan kewajiban.

Imam Malik berkata, "Hanya sepertiga atau lebih yang ditanggalkan.

Sementara yang kurang dari sepertiga tidak ditinggalkanJ'

Penganut mazhab Malik berkata, "Makna perkataan ini adalah bahwa

apabila bencana vang menimpa kurang dari sepertiga buah, maka kerugian

dibebankan pada harta pembeli dan apabila menimpa lebih dari sepertiga buah,

maka kerugian dibebankan pada penjuall'

Orang yang menafsirkan hadits di atas sebagai anjuran, bukan sebagai

keu'ajiban, berargumentasi dengan mengatakan bahlva ini adalah perintah setelah

tetapnya kepemilikan pembeli atas buah. Seandainya dia ingin menjual atau

menghibahkannya, maka itu sah baginya. Rasulullah saw. melarang mengambil

keuntungan dari barang yang belum ditanggung kerugiannya.' Apabila buah

!
i;

' HR Muslim dari Jabir, kitab "a/-Mrsriqrrh," bab \\'ahd'u alJawhih," jllid II, hal: r r9o.
' HR Ibnu Majah, kitab "at-Tiilirdtl' bab "an-Nahyu hn Ba'i lvlh Laisa'indakal' jilid II,

hal: 737-738,' [2r88]. Tirrnidll, kltab "al't]uy|']' VIU " Ua JAh f KarAhiyari Ba'i MA Laisa
'lndakal' jilid IIl, hal: 526 5z7,ltzj4l. Abtr I)awud, kitab ",r/-Buyu')'bab"ar-Rajul Yabiu
Md Laisa''lndahul' Llso+1. Nasai, kitab " al-Buyi'i'bab"Bai'u Ma Laisa'Inda al-Bh'i')'Darimi
dalam Swtan Daimi, kitab "al-Buy\i')' bab fi an-Nahyi 'an Syarthaini fi al-Bai'll' jilid II,
hal: 253. Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan shahih. Keuntungan dari barang yang belum
ditanggung adalah keuntungan barang yang dibeli lalu dijual kembali sebelum berpindah
dan tanggungan penjual pertama kepada tanggungan pembeli pertama.
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itu boleh dia jual, maka jelaslah bahwa buah itu ada dalam tanggungannya.

Dan, Rasulullah saw. telah melarang untuk tnenjual buah sebelum

tampak kematangannya. Seandainya bencana setelah tampaknya kematangan

dibebankan pada itarta penjual maka larangan ini tidak bermanfaat.

Ad Beberapa Syarat dalam Jual Beli b4
Syarat-syarat dalam jual beli ada dua lnacarl. Pertama, syarat-syaratyang

sah dan mengikat. Kedua, syarat-syarat yang rnembatalkan akad.

Pertama: Syarat-Syarat yang Sah

Di antara syarat sahnya jual beli terdapat tiga macam, yaitu:

1. Syarat yang merupakan konsekuensi jual beli, seperti syarat untuk
melakukan pertukaran dan membayar harga.

2. Syarat yang merupakan bagian dari maslahat akad, seperti syarat untuk
menangguhkan pembayaran atau menangguhkan sebagian darinya, atau

syarat untuk memenuhi ciri-ciri tertentu pada barang yang dijual, misalnya

unta yang dijual harus sudah memasuki umur ketiga dari umurnya atau

harus bunting, atau burung yang dijual haru.s pandai berburu. Apabila
syarat ini terpenuhi, maka jual beli bersifat mengikat. Dan, apabila syarat

ini tidak terpenuhi, maka pembeli boleh membatalkan akad karena

tidak terpenuhinya syarat, Rasulullah saw. bersabda, "Seorang Muslint
itu berpegang pada syarat-syarat mereka."'

Pembeli juga boleh mengurangi harga barang sesuai dengan kadar hilangnya

ciri-ciri yang disyaratkan.

3. Syarat yang di dalamnya terdapat manfaat tertentu bagi penjual atau pembeli,

Contohnya, seseorang menjual sebidang rumah dan mensyaratkan agar dia

boleh mengambil manfaatnya selama waktu tertentu, seperti menempatinya

selama satu atau dua bulan. Contoh lainnya, seseorang menjual seekor unta

dan mensyaratkan agar unta tersebut membawanya ke tempat tertentu. labir
pernah menjual seekor unta kepada Rasulullah salv. dan mensyaratkan agar

dia boleh menungganginya sarnpai Madinahl"

HR Bukhari secara mu'allaq, dalam Fathul-8ari. jilid IV hal: 4jr. Abu Dawud kitab "a/-
Aqdhilah," bab ''fiasft-S/rulh," jiJidIV,hal:uo.Daruqutlini dalamSunanDaruquthni, jlid
lll, hal 17. Hakim dalam Mustadrak Hakirn jlid lI. hal: +q.
HR Bukhari, kitab 'hl-lihAd," bab "IstiAzan ar-Rajuli al-Inthm," tilid IV hal: 63. Muslim,
Iatab " al-Masdah," bab " Bai u al-Ba'iri wastistndu Rukibihi."
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Juga diperbolehkan bagi pembeli untuk merlsyaratkan manfaat tertentu
atas penjual, seperti syarat agar apa yang dibelinya dibawa ke tempat tertentu,
atau dipecah-pecah, atau dijahit, atau dipisah-pisah. Muhammad bin
lVlaslamah pernah membeli seikat kayu bakar dari seorang petani non-Arab
dan mensyaratkan agar si petani membawanya. Kisah ini sangat terkenal dan
tidak ada yang mengingkarinya. Ini merupakan pendapat Ahmad, al-Auzzi,
Ibnu Tsaur, lshaq, dan Ibnu Mundzir. Imam syaf i dan ulama mazhab Hanafi
berpendapat bahwa jual beli semacam tidak sah karena Rasulullah saw. melarang
jual beliyang disertai dengan syarat. Akan tetapi,larangan ini tidakbenar. yang

benar adalah bahwa beliau melarang dua syarat dalam satu jual beli.

Kedua: syarat-syarat yang tidak sah

Syarat-syarat ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

r. Syarat yang membatalkan akad dari pokoknya. Misarnya syarat untuk meng-
adakan akad lain, seperti perkataan penjual kepada pembeli, 'Aku akan
menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual sesuatu
kepadaku]' atau, "meminjamkan sesuatu kepadaku." Sebagai dasarnya
adalah sabda Rasulullah saw,

s g :v? U.t; ;r -X t
"Ticiaktah halal pinjanr-me:minjam yang disertai aengrn jual beli rtan tidak
pula dun syarat dqlnm satu jual beli. "2HR Tirmidzi.
Imarn Ahmad berkata, "Begitu pula dengan semua hal yang sama d.engannya,
seperti perkataan penjual, Aku akan menjual barang ini kepadamu dengan
syarat kamu harus menikahkanku dengan putrimul atau 'dengan syarat kamu
aku nikahkan dengan putriku.' Bentuk jual beri semacam ini tidak sahl'

Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah, imam Syaf i, dan mayoritas
ulama fikih.

Imam Malik, rnembolehkannya dan membatalkan imbalan yang disebutkan
dalam syarat. Dia berkata, 'Aku tidak menaruh perhatian pada redaksi
yang tidak sah apabila itu adaiah sesuatu yang diketahui dan halall'

' Ap"btt" t"-p"t ter:sebut 
- 
tidak diketahui, maka syarat tidak sah. Apabila pembeli

T:ll:y1l-r!i:: ggf r o,rang dibawa ke rumahrrva. 
'cdangkan 

pembeli tiaak -."getJt "in/",maKa svarat trdak sah.
' HR Abi Dawud. I<rab','al-Buyi:.-upu.'l ar tiniul yabi'u Ma Laisa'lndahu," iilid IIl, hat:769

dan775. Tirmidzi, kitab'hl-Euyi| bab"".t"r )ac fi Kardhiyati Aa;i M;L;sa' ,iiaom!'iilia']tJi,.
hal: 527. Nasai,l<:tab"al-Buyi"'bab."yabi'u Mti taisa'tndi al-Aar';;jila-Vn hJ;;iil:'M;il;;
Tirmidzi, hadits ini hasan dan sahih.
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3.

Syarat yang dengannya jual beli dinyatakan sah, tetapi syarat itu sendiri

batal, yaitu syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli.

Misalnya, syarat yang diajukan oleh penjual kepada pembeli agar tidak

menjual atau menghibahkan barang yang dibelinya. Rasulullah saw.

bersabda, "Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah adalah batal,

meskipun ada seratus syarat."'

Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, Hasan, asy-Sya'bi, an-Nakha'i,

Ibnu Abi Laila, dan Abu Tsaur. Sementara Abu Hanifah dan Imam Syaf i

berpendapat bahwa jual beli ini batal.

Syarat yang dengannya jual beli batal, seperti ucapan penjual, 'Aku menjual

barang ini kepadamu jika fulan ridhal'atau, "apabila kamu mendatangkan

sesuatu kepad,akui' Begitu pula setiap jual beli yang digantungkan pada

syarat yang akan datang.

Bai'u al-'Arbun

Sifat bui'u al:arbun adalah: Pembeli membeli sesuatu dan menyerahkan

sebagian dari harga kepada penjual. Apabila jual beli terlaksana, maka uang

tersebut dihitung sebagai bagian dari harga. Dan, apabila jual beli tidak terlaksana,

maka penjual akan mengambilnya sebagai hibah dari pembeli. Mayoritas ulama

fikih berpendapat bahwa jual beli semacam ini tidak sah berdasarkan riwayat

bahwa Rasulullah saw. melaran g b ai'u al-'arbun."'

Imam Ahmad menyatakan dha'if pada hadits yang melarang ini bai'u

al:arbun dan dia membolehkannya. Dasarnya adalah riwayat dari Nafi' bin

Abdul Harits bahwa dia membeli rumah tahanan untuk Umar dari Shafwan bin

Umayyah dengan harga empat ribu dirham. Apabila Umar ridha, maka jual beli

terlaksana. Dan, apabila Umar tidak ridha, maka Shafwan akan mendapatkan

empat ratus dirham."3

Ibnu Sirin dan Ibnu Musalryab berkata, 'Apabila pembeli tidak menyukai

barang yang dijual, maka dia boleh mengembalikannya bersama sesuatu]' |ual

beli ini juga dibolehkan oleh Ibnu Umar.

Tnns"khu.iJ.itab''al-Mukhtib,',bab''Isti'dnatial-MukatibwaSu'alihian-Nris,,,ji1idV,hal:
rso. Ahmad, iilid Vl, hal: r83.

' ifnlbnuMailh, l<ttab'ht-TiiAraL,"bab "Bai'l al:L)rban," jilidll,hal:738.AbuDawud, [35o2]'
r HR Abdurrazzaq dalam Mirsnad Abdirrazzaq' jilid V, hal: i9z.
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Jual Beli dengan Syarat Tidak Cacat

Siapa yang menjual sesuatu dengan syarat kebersihan dari segala cacat yang

tidak diketahui, maka dia belurn terbebas. Jika pernbeli menernukan cacat pada

barang yang dijual, dia memiliki hak untuk memilih karena syarat ini hanya

bisa dibuktikan setelah jual beli sehingga tidak menjadi gugur sebelun-rnya.

Apabila cacat ditentukan atau pernbeli memberitahu kepada penjual setelah

akad, maka dia terbebas.

Abdullah bin Umar pernah menjual seorang budakkepadaZaidbin Tsabit

seharga delapan ratus dirhanr dengan svarat terbebas dari segala cacat. Kemudian

Zaid menemukan cacat pada budak tersebut. Zaid ingin mengembalikannya

kepada Ibnu Umar, tetapi Ibnu Umar tidak menerimanya. Keduanya lantas

mengadukan perkara ini kepada Utsman. Utsman berkata kepada ibnu Umar,
'Apakah kamu mau bersumpah bahwa kamu tidak mengetahui cacat ini?" Ibnu

Umar berkata, "Tidakl' Utsman lantas mengernbalikan budak itu kepada Ibnu

Umar. Kemudian Ibnu Umar menjualnya dengan harga seribu dirhaml" HR
Ahmad dan lainnya.

Ibnu Qalyim berkata, "Ini adalah kesepakatan mereka bahwa jual beli ini
sah dan syarat terbebas segala cacat dibolehkan, serta kesepakatan Utsman dan

Zaid bahwa apabila penjual mengetahui cacat, maka syarat terbebas dari cacat

tidak bermanfaat baginyai'

Perselisihan antara Penjual dan Pembeli

Apabila penjual dan pernbeli berselisih mengenai harga, sernentara di antara

keduanya tidak terdapat bukti, maka yang diterima adalah ucapan penjual yang

disertai dengan sumpah. Dan pembeli diberi pilihan antara mengambil barang

dengan harga yang dikatakan oleh penjual atau bersumpah bahwa dia telah

membelinya dengan harga yang lebih rendah. Apabila pembeli bersumpah,

maka dia telah terbebas darinya dan barang harus dikernbalikan kepada penjual,

baik masih seperti semula ataupun sudah rusak. Sebagai dasar atas hal ini
adalah riwayat dari Abdurrahman bin Qais bin Asy'ats dari ayahnya yang

menceritakan bahwa Asy'ats mernbeli beberapa budak-di antara budak-budak

yang diambil dari seperlima rampasan perang-dari Abdullah dengan harga

dua puluh ribu. Abdullah kemudian mengirim utusan untuk mengambil uang

' HR Malik di dalam Murvaththa' Matik, kitab " Abv'Abu al-BuyA'l' bab "Baii al-Barihhl'
lbnu Flajar berkata, Baihaki menyatakan bahrva hadits ini shahih. Lihat dalam Talkhish
al-Khabir, iilid III, hal: z;.
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tersebut. Tapi Asy'ats berkata, "Sungguh, aku membeli mereka dengan harga

sepuluh ribu dirhaml' Kemudian Abdullah berkata, Pilihlah seorang laki-laki

yang akan menengahi antara aku dan kamul' Asy'ats berkata, "Kamu yang akan

menengahi antara aku dan dirimu sendiril'Abdullah berkata, "Sungguh, aku

telah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

-Krui ii a*U-tr -: J* l, 4 tr t{r:; -*lJ! .lt t' *-iJ:'*\ lil

:'Apnbila prnluot dan pembeli berselisilr, sedangknn ai ,rtoro kerluanya tidak

ads hukti, maka yang diteritnl sdalah apa Vang dikotakan oleh pemilik barnng atau

ke du nny a sal ing m eninggalkan. " 1

Hadits ini diterima oleh para ulama dan Imam Sya{r'i menyatakan

keumumannya.

Sebagaimana penjual dan pembeli dianjurkan untuk bersumpah ketika

terjadi perselisihan mengenai harga, keduanya juga diminta agar saling

bersumpah ketika mendapati perselisihan mengenai batas waktu pembayaran,

tentang khiar syarat, tentang jaminan, atau tentang jaminan.

Hukum Jual Beli yang Tidak Sah

Jual beli yang sah adalah jual beli yang sesuai dengan perintah syariat dan

memenuhi rukun serta syarat dalam jual beli. Dengan terpenuhinya rukun dan

syarat ini, kepemilikan atas barang yang dijual dan penukar serta pemanfaatan

keduanya menjadi halal. Jika jual beli bertentangan dengan perintah syariat,

maka jua jual beli dinyatakan tidak sah dan batal.

fual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak sesuai dengan syariat

Islam. Meskipun jual beli ini terlaksana, tetapi tidak menetapkan hukum syar'i

dan tidak menghasilkan kepemilikan meskipun pembeli telah menerima

barang yang dijual karena sesuatu yang haram tidak bisa menjadi jalan untuk

memiliki.

Al-Qurthubi berkata, "Setiap jual beli yang jelas haram harus dibatalkan.

Dan, pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya. Ketika barang yang

dibelinya sudah rusak di tangannya, maka dia harus mengembalikan nilainya

apabila barang tersebut memiliki nilai, seperti properti, barang-barang selain

uang, dan binatang. fuga mengembalikan barang yang serupa dengannya apabila

ada yang serupa dengan barang tersebut, seperti bahan makanan yang ditimbang

atau ditakar."

ffi"*"a,kitab''aI.Buyr1,],bab''IdzaIkhtaIafaal-Bayyianil'jilidIII,hal:78o.
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Laba dalam Jual Beli yang Tidak sah

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila penjual menerima uang

dari jual beli yang tidak sah dan mendapatkan keuntungan, maka dia harus

membatalkan jual beli, mengembalikan uang tersebut kepada pembeli, dan

menyedekahkan keuntungannya karena telah diperoleh dengan cara yang

dilarang dan diharamkan berdasarkan nash Al-Qur'an.

Kerusakan Barang yang Dijual Sebelum dan Setelah Diterima

r. Apabila sebagian atau keseluruhan barang yang dijual rusak sebelum

diterima karena ulah pembeli, maka jual beli tidak batal dan akad tetap

berlaku sebagaimana adanya. Pembeli harus membayar harga dengan

penuh karena dia yang menjadi penyebab kerusakan barang.

2. Apabila barang yang dijual rusak karena ulah orang asing, maka pembeli

bolel-r memilih antara menuntut orang asing yang telah merusaknya atau

membatalkan akad.

3. Jual beli dibatalkan apabila barang yang dijr.ral rusak secara keseluruhan

sebelum diterima karena ulah penjual, barang itu sendiri atau karena

bencana.

4. Apabila sebagian dari barang yang dijual rusak karena ulah penjual, maka

harga yang harus dibayarkan pernbeli dikurangi sesuai dengan kadar bagian

yang rusak tersebut. Dan, pembeli berhak untuk memilih antara mengambil

sisanya dengan membayar harganya atau membatalkan jual beli.

5. Apabila kerusakan sebagian dari barang yang dijual adalah karena barang

itu sendiri, maka harga tidak dikurangi sedikit pun. Dan, pembeli diberi
pilihan antara membatalkan akad atau rnengambil sisanya dengan harga

penuh.

6. Jika kerusakan disebabkan oleh bencana yang menyebabkan berkurangnya

jumlah barang, maka harga dikurangi sesuai dengan kaclar kekurangan yang

terjadi. Kemudian pembeli memiliki berhak memilih antara melanjutkan

akad atau mengambil sisanya dengan membayar harganya.

Kerusakan Barang setelah Diterima

]ika barang yang dijual rusak setelah diterima, maka kerusakannya menjadi
tanggungan pembeli. Pembeli wajib membayarharganya, apabila pada5aat akad
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tidakada khiarbagipenjual. fika tidak, maka dia harus membayar nilainya atau

mengganti barang yang serupa dengannya.

Penetapan Harga

Tas'ir artinyamenetapkan harga barang-barang yang hendak dijualbelikan

tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli.

Larangan Menetapkan Harga

Penulis l<tlab Sunanmeriwayatkan hadits dengan sanad shahih dari Anas ra.

bahwa para sahabat pernah berkata, Wahai Rasulullah, harga-harga mahal. Oleh

karena itu, tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah saw. kemudian bersabda,

.), / r ", ). ' o 
';(; 'r-i ,J9..ur Ji ,ti ,)\ glsjrtlt Ja-Ur ,;ruJr y-*Jr r^ a' ,l

\

J\; i; { e iit Gl\t"
" 

/t

" Sesunggulmy aluny a Allah sw t. t1 an g ntene tapkan lnr 8a, y ang 1 nen88en88am /

yang membentnngkan, dou ntemberi rezeki. Dan sesunggulutyo nku berlnrnp dapat

bertemu dengnn AIIah tanpa ada seornng pttn di ontars kalian ynng menuntutku

stas kezalimsn padn dsrnh ntau lmrto."l'

Para ulama menyimpulkan dari hadits bahwa haram bagi penguasa untuk

menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kezaliman.

Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi. Dan, pembatasan terhadap

mereka bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan maslahat pembeli

tidaklah lebih utama daripada pemeliharaan maslahat penjual. Apabila kedua

hal ini saling berhadapan, maka kedua pihak harus diberi kesempatan untuk

melakukan ijtihad tentang maslahat keduanya.

Syaukani berkata, "Manusia diberi kuasa atas harta mereka, sementara pe-

netapan harga membatasi mereka. Pemimpin diperintahkan untuk memelihara

maslahat kaum Muslimin. Dan perhatiannya terhadap maslahat pembeli dengan

rnenjadikan harga murah tidaklah lebih utama daripada perhatiannya terhadap

maslahat penjual dengan menjadikan harga mahal. Apabila kedua hal ini saling

berhadapan, maka keduanya diberi kesempatan berijtihad. Diwajibkannya

pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya bertentangan

' HR Ab" D"*"d, Kitab" al-Buya"'bab"Ji at-Tas?rl' jilid III hal: 73 r. Tirmidzi, litab" al-Buyu"'
bab" Ma Jah fi at-Tas'ir',' jilid il, hal: sq7. Ibnu Majah, kitab "at-Tijarat." batl "Man Kariha an

Yushra," jilidill ,hal:74r'. Ahmad, jilid Ill. hal: 286.
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dengan firman Allah swt., " ...kecuali dalam perdagangan yangberlaku atas dasar

suka sama suka di antara kamu'(An-Nisf [+], zS)

Di samping itu, penetapan harga mengakibatkan kelangkaan barang. Hal

itu mengakibatkan kenaikan harga dan hal ini membahayakan bagi orang-

orang fakir karena mereka tidak mampu membelinya. Sementara orang-orang

kaya, mereka masih mampu membelinya di pasar gelap dengan kecurangan

yang besar. Masing-masing dari keduanya pun masuk pada kesempitan dan

kesusahan. Tidak ada maslahat yang terwujud di antara keduanya.

Keringanan untuk Menetapkan Harga Saat Dibutuhkan

Hanya saja, jika para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui

baras sehingga rnembahayakan pasar, maka penguasa harus melakukan

intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, mencegah

penimbunan dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena kerakusan

para pedagang.

Imam Malik membolehkan pembatasan harga. Sebagian dari ulama mazhab

Syaf i juga membolehkannya pada saat harga-harga barang mahal. Yang juga

membolehkannya dalam banyak barang adalah sekelompok iman-r Zaidiyah,

di antaranya Said bin Musayyab, Rabi'ah bin Abdurrahman, dan Yahya bin
Saad al-Anshari. Mereka membolehkan penetapan harga demi kemaslahatan

unum.

Penulis al-Hidayah berkata, "Penguasa tidakboleh menetapkan harga bagi

masyarakat. Akan tetapi, apabila para pemilik barang (penjual, red) bertindak
sewenang-wenang dan melampaui batas, sementara dia tidak bisa menjaga

hak-hak kaum Muslirnin kecuali dengan menetapkan harga, maka dia boleh

melakukannya dengan meminta pertimbangan dari orang-orang yang pandai

dan bijaki'

Penimbunan

Penimbunan artinya membeli barang dan menyimpannya dengan tujuan

agar jumlah barang yang ada tengah-tengah masyarakat menjadi sedikit sehingga

menjadikan harga barang semakin mahal dan masyarakat menderita kerugian

karenanya.

' Sebagian ulama rnemberi batasan barang-barang yang memungkinkan untuk ditirnbun.
Syali'i dan Ahmad, berpendapat bahn a penimbunan tidak berlaku kecuali pada gandum
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Hukum melakukan penimbunan adalah haram dan dilarang oleh syariat

karena mencerminkan kerakusan, ketamakan, dan akhlak yang buruk, serta

menyusahkan masyarakat.

Abu Dawud, Tirmidzi dan Muslim meriwayatkan dari Mamar bahwasanya

Rasulullah saw. bersabda,

st ' .t: -a'.ev -+ -{) .
" Siapa yang menimbun, maka dia ndnlalt artT'ng vang durhqka."l

Ahmad dan Hakim meriwayathal bahr'r'a Rasuluilah sarn. bersabda,

"Barangsiapa menimbun makanan selarma empat pwluh hari, maka dia telah

terlepas dari Allah dan Allah telah terlepas darinya."'

Razin, dalam kitabnya menyebutkan, " S ej el ek- j elek h amb a a d al ah p e nimb un.

Apabila dia mendengar harga murah, maka hal itu membuatnya sedih. Dan

apabila mendengar harga maha, maka itu membuatnya gembira."3

Ibnu Majah dan Hakim meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar bahwasanya

Rasulullah saw bersabda,

"r"+ ;r;4,: :'i;,; JL'Jr
" Orang yang mengimpo, diberi rezeki dan ororr, ,on, menirnbun dilakttqt."a

Jdlib adalah orang yang mendatangkan barang dan menjualnya dengan

keuntungan minimal.

k*.r" t t..-asuk makanan pokok bagi umat manusia. Ulama yang lain menl atakan haram
menimbun segala macam barang karena kerugian yang ditimbulkannya ketika harga menjadi
tidak seimbang dengan barang yang ditimbun. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang
menimbun hasil peitanian dan kerajinan tangannya, maka hal itu tidak apa-apa.

' HR Muslim, kitab "61-Musaqah," bab "Tahrimu al-lhtikar fi-Aqwatl' jilid III, hal: tzz7.
Baihaki, jilid VI, hal: 29. Abu Dawud, kitab"al-Buyi'i'bab',f an-Nahyi,hn al-Hukrahl'
jilid lll, hal: 728. Tirmidzi, kitab"al-Buyi'l'bab 'Mri lahf al-lhtikari' jifid llI, hal: t58.
ibnu Majah, kitab"at-TijArdf :'bab 'hl-Hlkrah wa al-Jalb.' jilid ll, hal: 728. dengan redaksi,
"Tidaklah menimbun kecuali orang yang durhaka."

' HRAhmad dalNnal-Fath ar-RabbdniliTartibi Musnadal-ImarnAhmad, jrlidXV, hal: 62. Hakim
dalam N'lustadrak Hakim, iilid II, hal r z. Dalam Talkhish al-Habir, iilid III, hal: r3, Ibnu Haiar
menisbatkannya kepada Ahmad, F{akim, Ibnu Abi Syaibah, Bazzar. dan Abu \a'la.

3 Dalam Kanzu al:Ummdl, jilid IV hadits, [97i5], pernyataan ini dinisbatkan kepada
Thabrani dan Baihaki dalam Syuhbutu al-Imdn. DaTam at-Targhtb wa at-Tarhi&, jilid Il,
hal: 584. Mundziri berkata, disebutkan oleh Razin dalam kitab |ami'-nya. Tetapi, saya
tidak menemukannya di antara kitab-kitab induk yang dikumpulkannya. Yang benar hadits
ini diriwayatkan oleh Thabrani dengan sanad yang lemah. Di antara sanadnya terdapat
Sulaiman bin Salamah, dan dia matruk. Lihat dalam Majma'az-Zawit\d,jilid IV hal: ror.

o HR Ibnu Majah, kitab "at-Tijdrdtl'6ab"at-Hukrah wa al-lalbl' jilid II, hal:728. Baihaki
,Jalamsunan'Baihaqi,iilidVl', hal: 3o. Dalam sanad hadits ini terdapat rawi yang haditsnya
tidak dikuatkan oleh rawi yang lain. lbnu Hajar menyatakan hadits ini dha'if dalam Fath
al-Bdri, jilid IV hal: 4o8.
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Ahmad an Thabrani rnerirvayatkan hadits dari Maqil bin Yasar bahwasanya

Rasulullah saw. bersabda,

t t t ." -

J\ni-Crr"lr =Ilu-ipid!'*=*=da;-r::r -u-i _/r?.1 ;r;, j,

"f,ilr :-q -.J,, :. J| iuj ii
'-z'

"Barangsiapl yatlg rnencLtrtrpuri sesuLttu dori lmrgo (bnrnng) padn knurn

Muslimin untuk mernbunttrr1n mnlnl ltagi nrerekn , nnkn Allnlt siot. berlwk untrrk

mendudukkarmyn di tengolrturgnh ncrnks Ttadn lnri kiatrrot."l

Kapan Penimbunan Dilarang

Banyak di antara ulama fikih yang berpendapat bahwa penimbunan vang

dilarang adalah penimbunan yang memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhan penimbun dan

kebutuhan keluarga yang dinafkahinya untuk satu tahun karena boleh bagi

seseorang untuk menyimpan nafkahnya dan nafkah keluarganya untuk
rnasa ini, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sarv.

z. Penimbun telah menunggu rvaktu sampai harga barang-barang menjadi

mahal agar dia dapat menjualnya dengan harga yang melampaui batas

karena kebutuhan masyarakat atas barang tersebut.

3. Penimbunan dilakukan pada waktu pada saat masyarakat membutuhkan

barang-barang yang ditimbunnya, seperti makanan, pakaian, dan lainnya.

Jika barang-barang ini berada di tangan sejumlah pedagang, tetapi

rnasyarakat tidak membutuhkannya, maka hal itu tidak dianggap sebagai

penimbunan karena tidak ada kerugian yang dirasakan masyarakat.

ad Khi a'b>3

Khiar arlinya memilih yang paling baik di antara dua perkara, yaitu

melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Khiar terbagi menjadi beberapa

macam. Uraian lengkapnya sebagaimana berikut.

' HR Ahmad, jilid V hal: 27. Baihaki dalam Sr.rran Baihaqi, jilid III, hai: 3o. Dalam a/-
Targhib, hal: 585, al-Mundziri menyebutkan bahwa hadits ini diriu'ayatkan oleh Thabrani
dalam al-Kabir dan al-Asatlr. Dan dalam NlAjnn' az-Zau,itid, jilid IV hal ror. Al-Haitsami
berkata. " Dalam sanadnya terdapat Zaid bin Murah Bau Mu'la..Dan saya tidak mendapatkan
biografinya.
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1. Khiar Mailis

]ika ijab qabul telah dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan akad

telah terlaksana, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk

mempertahankan akad atau membatalkannya selama keduanya masih berada di

majelis, yaitu tempat akad, asal keduanyatidakberjual beli dengan syarattanpakhiar.

Terkadang salah satu dari dua orangyang berakad terburu-buru mengucapkan ijab

atau qabul, lalu tampakbaginya bahwa kemaslahatannya mengharuskannya untuk

tidakmelaksanakan akad. Oleh karena itu, syariat memberikan hakkhiariniagar

dapat memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya karena terburu-buru.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits dari Hakim bin Hizam

bahwasanya Rasglullah saw bersabda,

, t". t .,, a ' ' -1 "U+-*; *d lri 4.:6* i9\"'*".rr- Ju "t\v,+! t" r$.Jtt ;ti!t
v.4"5 ki ;-:; r:k; t* ut'

"Penjual dan pembeli memiliki khiar sel'.a'ma mereka b'elum berpisot, otru

sampai mereka betyisah. lika keduanya jujur dan saling menjelaskan, rnaka

keduanya okan diberkali dalom jual beli keduanyn. Akan tetapi, apabila keduantla

herdusta dan saling menutupi di antnra keduanya, maka berknh jual beli keduanya

akan terhapus. "'1

Maksudnya, penjual dan pembeli memiliki hak untuk melanjutkan akad

atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dan,

perpisahan ditandai dengan sesuatu yang berbeda-beda antara satu dan lain

kondisi. Di rumah yang kecil, perpisahan ditandai dengan keluarnya salah

satu dari keduanya. Dan di rumah yang besar, perpisahan ditandai dengan

perpindahannya dari satu tempat duduk ke tempat duduk yang lain dengan dua

atau tiga langkah. Apabila keduanya berdiri bersama-sama atau pergi bersama-

sama, maka Khiar tetap ada.

Berdasarkan pendapat yang kuat, perpisahan disesuaikan pada tradisi

yang berlaku. fika dalam tradisi dianggap sebagai perpisahan, maka ditetapkan

sebagai perpisahan. Dan, apabila tidak dinyatakan perpisahan pada tradisi,

maka belum bisa dikatakan berpisah.

Abdullah bin Umar berkata, 'Aku pernah menjual kepada Amirul Mu'minin

Utsman sebuah harta di lembah dengan penukar sebuah harta miliknya di

' HR Bukhari,kttab "al-Buyi',"bab "Idza Bayyah al'Bayyihni wa Lam Yaktuma wa Nashahi,"
jilid III, hal: 84. Muslim,'kitab 'hl-Buyn',"bab'hsh-Shidquf al-Bai'wa al-Baydn;'
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Khaibar. Ketika kami telah melaksanakan jual beli, aku kemudian berbalik
ke belakang dan keluar dari rumahnya karena takut dia akan membatalkan
jual beli denganku. Berdasarkan Sunnah, penjual dan pembelimemiliki Khiar
sampai keduanya berpisah."

Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama di antara para sahabat

dan tabi'in, serta dianut oleh Syaf i dan Ahmad di antara para irnam. Keduanya

mengatakan bahwa Khiar ada dalam jual beli, perdamaian, pengalihan utang,

penyewaan, dan dalam semua akad tukar menukar yang bersifat mengikat dan

bertujuan untuk memperoleh harta.'

Adapun akad-akad sah yang tidak bertujuan untuk memperoleh penukar,

seperti akad pernikahan dan khulu', di dalarnnya tidak ada Khiar majelis. Begitu

pula akad-akad yang tidak bersifat mengikat, seperti akad mudhhrabah, syirkah

dan wakhllh.

Kapan Khiar najlis dinyatakan gugur?

Khiar ntajlis dinyatakan gugur apabila dibatalkan oleh penjual dan pembeli

setelah akad. Apabila salah satu dari keduanya membatalkan, maka Khiaryang lain

masih berlaku. Dan, Khiar terputus dengan kematian salah satu dari keduanya.

2. Khiar Syarat

Contoh Khiar syarat adalah: Pembeli membeli sesuatu dengan syarat baginya

Khiar selama masa yang diketahui, meskipun lama."'Dia boleh melanjutkan
jual beli atau membatalkannya selama rnasa ini. Syarat ini diperbolehkan bagi

kedua orang yang berakad sekaligus atau salah satu dari keduanya

Dasar disyariatkannya Khiar ini adalah:

Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

,q;,]l al \!G*.e;ae\F.r
"setinp ,luo ornng yartg herjual beli, tirtok oin 1r,oi beli rli ntftara keduanya

sautpai keduanyn berpisth, kecuali jual beli klinr. ")

Pendapat_ini berlawanan dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Keduanya mengatakan
bahwa J'.fiinr majelis tidak ada. Akad yang dilakukau dengan perkataan sudah culiup dan
harus ditepati. Dan apabila jual beli telah terjadi, maka keduanya tidak memiliki -khiar,

meskipun keduanya masih berada dalam satu tempat. Abu Hanil'ah dan Malik memahami
perpisahan dalam hadits sebagai perselisihan kata-kata.
Ini adalah pendapat Ahmad. Abu Hanifah dan Syafii berpendapatbahwamasakhiaradalah tiga
hari atarr kurang. Senrentara Malik berpendapilt, masa kftiar ditentukan sesuai kebutuhan. -
HR.Bukhari, kitab'hl-Buyi"'bab "ldza Kana al-Bai'bi al-Khiydr Hal Yajizu al-Bni'," jilid
III, hal: 83.
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Artinya, jual beli di antara keduanya tidak bersifat mengikat sampai

keduanya berpisah, kecuali apabila keduanya atau salah satu dari keduanya

mensyaratkan Khiar selama masa tertentu.

Ibnu Umar juga mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda,"Apabila dua

orang melakukan jual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki khiar

selama keduanya belum berpisah setelah keduanya bersama. Apabila salah satu

dari keduanya memberikan khiar kepada yang lain, lalu keduanya melakukan

jual beli berdasarkan khiar itu, maka jual beli telah terlaksana."'

Jika masa yang ditentukan telah habis dan akad tidak dibatalkan, maka

jual beli bersifat mengikat.

Khiar ini bisa dibatalkan tanggalkan dengan perkataan, sebagaimana ia

juga bisa diabtalkan dengan tindakan pembeli terhadap barang yang dibelinya.

M\nya dengan mewakafkannya, menghibahkannya, atau menawarkannya,

kareia semua ini menunjukkan kerelaannya. Apabila Khiar adalah miliknya,

maka tindakannya ini sah.

3. Khiar Cacat

Larangan Menyembunyikan Cacat Saat Jual Beli

Bagi penjual, dia dilarang menjual barang yang memiliki cacat tanpa

menjelaskannya kepada pembeli.

Uqbah bin Amir berakta, bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda,
.! ." tii ^+ )t i + u! +i j" i! 4:.ll'=]l -u:.lr -i il*lr

" Orang ttlurtim oAototi rouaoro ororg' IrArAim lainnya. Tidaklqh tntat bagi

seorang Muslim untuk nrcnjunl kepada saudaranya sesuatu yang memiliki cscat,

kecuali dia menjelasknnnyn."z HR Ahmad, Ibnu Majah, Daruqutni, Hakim

dan Thabrani.

Adda' bin Khalid berkata, Rasulullah saw. menulis untukku, "Ini adalqh

yangdibeli oleh Addn'bin Khalidbin Hudzah dari Muhammad, Rasulullah. Dia

telah membeli darinya seorang budak laki-laki atau seorang budak perempuan.

Tidak ada penyakit, tidak ode aib dan tidak ada memiliki penyakit yangmenular;

penjualan seorang Muslim dari seorang Muslim."l

' HR Bukhari,k:tab al-Buyu',bab "Idza Khayyara Ahaduhuma Shdhibahu Bada al-Bai'Faqad
Wajaba al-Bai'," jllid III, hal: 84.

' HR Ibnu Majah, kitab "at-Tijdrat)' [2246]. Baihaki, jilid V hal: 3zo. Thabrani dalam ai-
Kabtr, jilid XVII, hal: 3r7.

' HR Bukhari dalam bentuk mu'aflaq,dalam Fath al-BdrLl<ttab" al-Buyit')'bab"Idzd Bayyana
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Rasulullah saw. bersabd a," Barangsiapa yang menipu kami, maka dia tidak
termasuk golongan kami. "'

Hukum Jual Beli Barang yang Cacat

Apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat

(pada barang yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat; Tidak ada

Khiar bagi pembeli karena dia telah ridha. Adapun jika pembeli tidak me-

ngetahui adanya cacat, lalu dia mengetahuinya setelah akad, maka akad sah,

{up tidak bersifat mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan

bar\ng dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual, atau

mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai

dengan kadar kekurangan yang ditimbulkan oleh cacat tersebut, kecuali apabila

dia ridha terhadap cacat tersebut atau didapatkan darinya sesuatLl yang me-

nunjukkan keridhaannya, misalnya, dia menawarkan apa yang telah dibelinya
itu untuk dijual, menggunakannya, atau mentransaksikan-nya.

Ibnu Mundzir berkata. "Hasan, S1'uraih, Abdullah bin Hasan, Ibnu Abi Laila,

ats-Tsauri, dan pengikut paham rasionalis mengatakan bahwa apabila seseorang

membeli barang, lalu menawarkannya untuk dijual setelah mengetahui adanya

cacat, maka khiarnya batall' Pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i.

Perselisihan antara Peniual dan Pembeli

fika antara penjual dan pembeli timbul perselisihan mengenai cacat yang

terdapat pada barang, dan masing-masing tidak bisa menunjukkan bukti, maka

yang diterima adalah perkataan penjual jika disertai dengan sumpah. Utsman

pernah memberikan keputusan semacam ini.

Pendapat lain mengatakan bahwa yang diterima adalah perkataan pembeli
jika disertai dengan surnpah. Dan, dia boleh mengembalikan barang kepada

penjual.

Membeli Telur yang Busuk

|ika seseorang membeli telur ayam lalu memecahnya dan mendapatinya

dalam keadaan busuk, maka dia boleh meminta kembali semua harga yang telah

dibayarkannya kepada penjual jika dia berkenan. Dalam kondisi ini, akad tidak
sah karena tidak adanya nilai atas barang yang dijual. Sementara pembeli tidak

of\ui*i *o Lanr Yaktttttri wa Nasltalrh," jilid IV, hal: 3o9. Tirmidzi, kitab "al-Buyi':'
bab " Ma fth f Kitabati asv-syurith: jilid I Ii, hal:. 5 r r. Ibnu Majah, kitab 'ht-TijArAt," bab
"syirdu ar-Raqiq," jtlidll,hai:756. Tirmidzi berkata, hadits ini hasan gharib.

' HR Muslinr, kitab " al-imhnl' bab "Qaulu an-Nabiy Mon Ghasysyanh.fa Laisa Minnhl' jilid,
II, hal: 99. Ahmad d,alam Musnad Ahmad,jilid II, hal: 5o.
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wajib mengembalikan telur tersebut kepada penjual karena ia tidak memiliki

manfaat.

Manfaat Seimbang dengan Tanggung lawab

Apabila akad dibatalkan dan sebelumnya barang yang dijual bisa diambil

manfaatnya selama ada di tangan pembeli, maka manfaat ini adalah haknya.

Aisyah ra. be\ata, Rasulullah saw. bersabda,"suau manfaat seimbang dengan

tanggungjawab." HR Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai dan Abu Dawud.

Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini shahih.

Artinya, manfaat yang dihasilkan oleh barang yang dijual menjadi hak

pembeli karena tanggung jawabnya atas barang tersebut jika rusak ketika berada

di tangannya. Seandainya dia membeli seekor binatang dan menggunakannya

selama beberapa hari, lalu tampak pada binatang tersebut cacat yang ada

sebelum jual beli berdasarkan pendapat para ahli, maka dia berhak untuk

membatalkan jual beli dan berhak atas manfaat yang diambilnya. Penjual tidak

boleh menuntutnya dengan apa pun.

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa seorang laki-laki membeli

seorang budak dan mempekerjakannya, lalu mendapatinya cacat. Dia lantas

mengembalikan si budak karena cacatnya. Si penjual berkata, "Bagaimana

dengan upah budakku?" Rasulullah saw. lantas bersabda, "Upah itu setimpal

dengan tanggungj aw ab."

+. Khiar Tadlis

Apabila penjual menipu pembeli dengan menaikkan harga, maka hal itu

haram baginya. Dan pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang

yang dibelinya selama tiga hari. Ada yang mengatakan bahwa Khiar tetap

baginya seketika itu juga. Haramnya perbuatan ini adalah karena adanya unsur

kebohongan dan tipu dayanya. Rasulullah saw bersabda,"Siapa yang menipu

kami, maka dia tidak termasuk golongan kamL" Sementara adanya hak untuk

mengembalikan barang adalah berdasarkan riwayat Abu Hurairah ra' bahwa

Rasulullah saw. bersabda, "langanlah kalian menahan susu unta dan kambing

padanya. Barang siapa membelinya, maka dia berhak untuk memilih antara dua

hal yang terbaik setelah susunya diperah; Dia boleh mempertahankannya atau

mengembalikannya bersama satu mud kurma."' HR Bukhari dan Muslim.

' M"k rd"y", dt" t.lah mengembalikannya bersama-satu sha' kurma, atau makanan pokok y.alg
lain, atau ipapun yang sudah disepakati bersama, sebagai pengganti susu yang nilainya melebihi
biaya yang dikeluarkan untuk merawatnya apabila ia diberi pakan dalam kandang.

HR Bukhari, kitab "al-Buyi'," bab "an-Nahyu li al-Bdi' an Ld Yuhtalla al-Ibl wa al-Baqar
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Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini menjadi dasar atas larangan menipu.

)"\" menjadi landasan bahwa penipuan tidak merusak pokok jual beli. Dan

bahwasanya masakhiar adalah tiga hari. Hadits ini juga menjadi landasan atas

larangan untuk menahan susu binatang dan berlaku nya khiar yang disebabkan

olehnya."

Apabila penipuan atau pemalsuan dilakukan oleh pembeli tanpa sengaja, maka

hukum haram tidak berlaku baginya. Meski demikian, pembeli tetap memiliki hak

untuk menentukan keputusannya antara membeli atau mengembalikannya.

5. Khiar Ghaban (Kekeliruan)

Kesalahan mungkin saja terjadi pada penjual, misalnya dia menjual sesuatu

yang bernilai lima dirham dengan tiga dirham. Kesalahan juga bisa terjadi pada

pembeli, misalnya dia membeli sesuatu yang bernilai tiga dirham dengan lima

dirham. fika seseorang membeli sesuatu dan tertipu maka dia memiliki hak

untuk membatalkan jual beli sekaligus akad, dengan syarat dia tidak mengetahui

harga dan tidak pandai menawar. Sebab, jual beli yang demikian mengandung

unsur penipuan yang harus dihindari oleh setiap Muslim. Karenanya, jika
hal ini terjadi, maka pembeli memiliki hak untuk meneruskan akad atau

membatalkannya. Yang rnenjadi pertanyaan adalah, apakah khiar ini tetap

dengan adanya kesalahan semata?

Sebagian ulama membatasinya dengan kesalahan yang melampaui batas.

Sebagian yang lain membatasinya dengan kesalahan yang kerugiannya mencapai

sepertiga nilai barang. Dan, sebagian yang lain tidak membatasinya dengan

apa-apa.

Pembatasan ini mereka lakukan karena jual beli nyaris tidak pernah bersih

dari kekeliruan dalam pengertiannya yang mutlak dan karena biasanya sesuatu

yang sedikit bisa dimaafkan.

Pendapat yang paling baik adalah bahwa kesalahan dibatasi dengan tradisi.

Sesuatu yang dianggap sebagai kekeliruan oleh tradisi, di dalamnya terdapat

khiar. Dan, sesuatu yang tidak dianggap sebagai kesalahan oleh tradisi, maka

tidak ada khiar di dalamnya.

Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad dan Malik. Keduanya menyandarkan

pada riwayat Ibnu Umar ra. Dia berkata, "Diceritakan kepada Rasulullah saw.
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bahwa seorang laki-laki yang bernama Haban bin Munqidz sering tertipu dalam

jual peli. Beliau kemudian bersabda,

\ L)r- \ i .;-r' ',t
"Jiktt kntnu lterjuttl beli, rtnkn katsktttrlalt, 'Tittnk nrlrt pcttiltttan."l

Dalam riwayat Yunus bin Bukair clan Abdul Ala dari Ibnu Umar, Ibnu

Ishaq menambahkan,
_ , " ": .,:-L>J j1;:l*.L :;r) Jp -Uti)l; +.';r i'r- tt; -.LJ! ;".i J

:l rLi

"Kenrudimr ksnu berhsk trntttk rnentililt ptdt se tittp harang ynng knnru beli

selsrna tign nnlnm. lika kamu riLlhn, nnka knrrru holelr nrcrnltertnlutnkan. Dnn jika

knnu tidsk ridln, mnks korrru boleh rnengunbalikmt.")

Laki-laki tersebut masih hidup hingga masa Utsman dengan usia r3o

tahun. Dan, jr.rmlah orang-orang setnakiu banyak pada rnasa Utsman. Setiap

kali laki-laki itu membeli sesuatu, lalu dikatakan kepadanya, "Kamu telah

tertipu di dalamnya," dia mengenrbalikan kepada penjual. Dan seoraug sahabat

memberikan kesaksian untuknya bahrva Rasulullah sau'. telah memberikan

hak untuk memilih kepacianya selama tiga malam. Dirham-dirhanrnya pun

dikembalikan kepadanya.

Mayoritas ulama berpendapat bahn'a hak menentukan pilihan tidakberlaku

dengan kesalahan karena keumnman clalil-daiii jual beli dan keterlaksatraannya

tanpa adanya pembedaan antara jual beli yang di dalan-rnya terdapat

kekeliruan maupun tidak. Mereka memberikan jawaban atas hadits di atas

der-rgan mengatakan bahwa laki-laki yang dinaksud lemah akalnya, meskipun

kelemahannya tidak mengeluarkannya dari batasan tamyiz. Tindakannya salna

seperti anak kecil yang mumayiz dan diizinkan ttntuk melakukan jual beli'

Dan,khiar diberikan kepadanya karena kelemahan akalnya ini. Di sanrping itu,

Rasulullah saw. telah mengajarkatr kepadanya untuk mengucapkan, "|angan ada

penipuan." Dengan demikian, jual belinya disertai dengan syarat tidak adanya

penipuan sehingga ini termasuk khiar syarat.

Secara zahir, hadits ini menunjukkan bahwa barang siapa rnettgatakan yang demikian,
rnaka berlaku baginvir khiarbaik diir tertipu maupun tidak.
HR Bukhari, ktab"al-Buyu'l'bab"Md Yukrahu min al-Khida'Ji al-Bai'," jrlidlll, hal: 85-86.
HR Daruquthni, jilid III, hal: 5o. Baihaki, jilid V hal: zzr.
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Menghadang Barang yang Didatangkan dari Luar

Di antara bentuk penipuan adalah menghadang barang yang didatangkan
dari luar. Hal ini terjadi ketika rombongan dagang datang dengan membawa
barang-barang dagangannya, lalu seorang laki-laki menghadang mereka sebelum
memasuki kota dan sebelum mereka mengetahui harga, untuk membeli barang-
barang mereka dengan harga yang lebih rendah daripada harga di kota. Apabila
mereka mengetahui hal itu, maka mereka memiliki khiar untuk menghindarkan
mereka dari kerugian.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw.

melarang untuk menghadang barang yang didatangkan dari^luar. Beliau
bersabda,

.. : .t| ,o:, rt-, i." t" .o t'. ^.[-J! ye i.;lt o-r* ;t rjF "- S'Flo rG]_; :*3 r-,tilr t-.al: \
"lnnganlnh kalian menghadang barang yang didatnrrgknn dnri rtror. sinpn

qang mengltndangrula dsn nremheli sebnginn darinya, npnbiln pemilihryn telalr
sampai ke pasnr, rrutka dio memiliki klisr."I'

Larangan ini mengandung arti hararn, menurut pendapat mayoritas
ulama.

Tanljusy

Di antara bentuk penipuan lainnya adalah tandjusy,yaitu menawar barang
dengan harga lebih tinggi melalui persekongkolan untuk menaikkan harga,
bukan dengan maksud untuk membelinya, tapi untuk memperdaya orang lain
agar membeli dengan harga yang tinggi.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu umarbahwa Rasulullah
saw. melaran g n aj sy. l{ aj sy dihar amkan berdas arkan kes ep akatan para ulama..

Dalam Fath al-Bdri, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Di antara para ulama
terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum jual beli sebagaimana kasus di
atas. Ibnu Mundzir menukil dari ulama ahli hadits bahwa jual beli ini batal. Ini
adalah pendapat Ahlizahir dan salah satu riwayat dari Malik. Dan ini adalah

' HR M"rtt-, l"t"b "al-Buyi')'bab "Tahrim Talaqqi al-lala|,
' Larangan Rasulullah saw' untuk melakukan naisy diriwayatkan dari Jbnu Umar oleh Imam

Yq:llT,tijl. d.alam Shahih M.uslim ( r r s6), kiti6 " al-Suyu')' bab "Taforim Sai' ar-ialiti i[i
BaiiAkhihi... sementaraha.ditsmengenai laranganuntukmelakukannaisyyangdis'epakati
oleh Bukhari dan Muslim diriwayat[an dari Abu Hurairah .u., ..brea'i;jna?isebltkan
dalam Shahih Bukhari, kitab 'hl-Buyn'." bit: 'bh-Nahyi Ii al-Bai' alla"yuhalla al-lbil wa!-
Bgqar wa al-.Gnanam wa Kulla Muhfalatin", jilid III,6al: 92. Muslim, kitab"al-nuvi"'bib
"Tahrim Bai' ar-Rajuli hla Baii Akhihi:'
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pendapat yang terkenal di antara para ulama mazhab Hambali apabila hal itu

terjadi dengan persetujuan pemilik atau rekayasanya. Sementara pendapat

yang terkenal di antara para ulama mazhab imam Malik mengenai jual beli

semacam ini adalah tetapnya khiar. Ini adalah salah satu pendapat yang ulama

mazhab Syaf i berdasarkan qiyas pada tashriyah, namun pendapat yang paling

benar menurut mereka adalah bahwa jual beli ini sah tapi dosa. Dan, ini adalah

pendapat para ulama mazhab Hanafi.

Iqilah (Pembatalan Akad)

Seseorang yang membeli sesuatu kemudian dia membatalkannya karena

menganggap tidak membutuhkan, atau menjual sesuatu kemudian ditariknya

lagi karena dia membutuhkan, maka dia boleh meminta pembatalan akad.' Hal

ini dianjurkan dan diserukan oleh Islam.

Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya

Rasulullah saw. bersabd a," Barangsiapa menerima permintaan seorang Muslim

untuk membefialkan akad, maks Allah akan mengampuni kesalahannya."'

Iqhlah adalah pembatalan, bukan jual b eli. Iqdlah boleh dilakukan sebelum

barang diterima. Padanya tidak ada khiar majelis, Khiar syarat, atau syufhh

karena ia bukan jual beli. fika akad telah dibatalkan, maka masing-masing dari

kedua orang yang berakad berhak mengambil kembali apa yang sebelumnya

dimilikinya. Pembeli mengambil penukar dan penjual mengambil barang yang

dijual. Jika barang yang dijual telah rusak, atau orang yang melakukan akad telah

meninggal dunia, atau harga telah naik atau turun, maka iqhlah tidak sah.

' Sebagaimana boleh dilakukan oleh orang yang mengadakan mudhhrabah dan,syirkah.. .

' HR-Abu Dawud, kitab 'aI-BuyA'," bab "Fadhlu al-Iqdlah," jilid III, hal: 738. Ibnu Majah,
kitab 'bt-TijaraL" bab
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SATAM

Definisi Salam

Salam juga dikenal dengan istilah salaf.' salam merupakan bentuk
jual beli sesuatu dalam tanggungan yang dijelaskan dengan harga yang
dibayar di muka. rJloma fikih menyebutnya dengan istirah bai'u al-
Mahdwij, karena salam termasuk jenis jual beli yang tidak nyata dan atas
dasar tuntutan kebutuhan orang yang bertransaksi. Bagi yang memiliki
uang, dia membutuhkan pembelian barang. Sementara orang yang
memiliki barang, dia membutuhkan uang sebelum barang tersebut ada
di tangannya untuk dibelanjakannya baik untuk dirinya sendiri dan bagi
tanamannya sampai panen. Dengan demikian, jual beri ini adalah bagian
dari maslahat yang dibutuhkan.

Untuk orang yang membeli disebut dengan muslim atau rabbu
as-silm. Sementara pembeli disebut muslam ileih. Barang yang dijual
dinamakan dengan muslam fah. Dan, alat penukarnya disebut dengan
ra'su as-salam-

Disyariatkannya Salam

Pemberlakuan salam didasarkan pada Al-eur'an, Sunnnah, dan
ijmal

Ibnu Abbas ra. berkata, 'Aku bersaksi bahwa salaf atau salam yang
dijamin sampai waktu tertentu telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah
swt. dalam kitab-Nya." Lantas dia membaca firman Allah swt.,

' Ak* k"t" d*t f^/i/ yang berarti mendahulukan karena dalam hal ini alat tukar didahulukan
atas barang yang diiual.
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@ Vp'u g t4 -tyi"^, !!;riyifir O.ji 6u-
"Wnlni orailg-orattg ynrrg berimnn! A1tabiln krtrnu rrrelnkttknn utang piutnng

tmtuk waktu ycutg ditcntukttn, lrcndsklalt ksnru nrcnulisknrurnyn." (Al-Baqarah

l2l:282)

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. tiba di

Madinah ketika para sahabat melakukan salaf dalambuah-buahan dengan batas

waktu sampai satu dan dua tahun. Beliau lantas bersabda,
,r

,..r-" J-i *JI "F r)12 t,rtt -f5; -r[=b -d:i :,
at'ztaa'

"Barnngsiapn nrclnkukqn snlnf, lrcndaknrln din melnkuknnryn dengnn tsknrnn

tertentu, thnhangon tertentu, drtn bntrts ittskttt Vttrrg diketalrui."1

Ibnu Mundzir berkata, "Semua ulama yang kami menghafal dari mereka

menyepakati bahwa salam dibolehkanl'

Kesesuaian Salam dengan Kaidah Syariat

Diberlakukannya salam sesuai dengan tuntutan syariat dan selaras

dengan kaidah-kaidahnya. Di dalamnya tidak ada pertentangan dengan qiyas.

Sebagaimana diperbolehkannya menunda pembayaran dalam jual beli, juga

diperbolehkan menangguhkan barang yang dijual dalam salam, tanpa ada

perbedaan di antara keduanya. Allah swt. berlirman, "Wahai orang-orangyang

beriman! Apabila kamu melokukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan,

hendaklah kamu menuliskannya." (Al-Baqarah lzl z8z)

Pengertian utang dalam ayat ini adalah apa yang ditangguhkan dari harta-

harta yang dijamin dalam tanggungan. Apabila barang yang dijual sudah

dijelaskan, diketahui, dan dijamin dalam tanggungan, dan pembeli yakin bahwa

penjual akan memberikan barang tersebut ketika batas waktu yang ditentukan,

maka barang tersebut adalah utang yang boleh ditangguhkan pembayarannya,

sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas ra. Ini tidak termasuk dalam larangan

Rasulullah saw. bagi seseorang untuk menjual sesuatu yang tidak ada padanya'

sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam,

io_*!ui!
"langnnlah errgkau ntertjunl orn rrnf tidak sdn patlarnu"'

' HR B,rkh*i kitab 'i7s-Sd/4r1 I' bab " as-Salam Ji Wazni Ma'Iimini' jilidIII, hal: r r r. Muslim,
kitab " al-Mushqah," bab " as-Salaml'

' HR Abu Dawud, kttab 'hl-Buyi'," bab f ar-Rajuli Yabiu Mh I'aisa 'lndahul' jilid III' hal 769.
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Larangan dalam hadits ini maksudnya adalah bahwa seseorang tidak boleh

menjual apa yang tidak mampu diserahkannya. Sesuatu yang tidak mampu
diserahkannya adalah sesuatlr yang tidak ada padanya dalam pengertian

yang sebenarnya sehingga penjualannya merupakan bentuk penipuan dan

pertaruhan. Adapun penjualan sesuatu yang dideskripsikan dan dijamin dalam

tanggungan, disertai dengan keyakinan atas kemampuannya untuk rnemberikan

barang tersebut, sama sekali tidak termasuk dalam larangan ini.'

e^d Syarat-S yaratsalam br,
Salam memiliki syarat-syarat yang hirrus dipenuhi sehingga ia dinyatakan

sah. Di antara syarat-syarat yang dimaksud ada yang berkaitan dengan penukar
dan ada yang berkaitan dengan barang yang dijual.

Syarat-syarat penukar adalah sebagai berikut.

r. /enisnya diketahui.

z.fumlahnya diketahr"ri.

3. Diserahkan di tempat yang sama.

Sedangkan svarat-syarat barang (muslant filt) adalah:

r Berada dalam tanggungan.

z. Dijelaskan dengan penjelasan yang menghasilkan pengetahuan tentang
jumlah dan ciri-ciri barang yang membedakannya dengan barang yang lain
sehingga tidak ada lagi sesuatu yang meragukan dan dapat menghilangkan

perselisihan yang mungkin akan timbul.

3. Batas waktunya diketahui. Apakah salam boleh dilakukan sampai rnasa panen,

kedatangan orang yang pergi haji, atau keluarnya tunjangan? Imam Malik
berkata, Boleh apabila diketahui dengan hitungan bulan dan tahun.

Syarat Waktu

Mayoritas ularna mengatakan bahwa salam harus diketahui batas waktunya.

Menurutnya, salam tidak boleh dilakukan secara langsung. Para ulama mazhab

Tlt-"trr l"t ab "al Buyi'," bab "Mri lah fi Ktraliyati Bai', lvla Laisa'Indaka," jilid III, hal:
525. Nasai Llitab"al-Biyn',"bab "Bdi'u Aia Laisa'lnda al-Bril"'jilid VII, hal: 289. ibnu Majah,
ktt'tb 'itt-TijArat," bl:b "itt-Ntrhyu hn Btti'i Ma Laisa tndakal' jr\\d III, hal: 4q d^n 434.

' Lihat dalam A'Mdmu at-Muwaclqiin.
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Syafii berpendapat bahwa salarn boleh dilakukan secara langsung karena apabila

dia boleh dilakukan dengan penangguhan yang disertai ketidakjelasan, maka

ia lebih boleh dilakukan secara langsung. Disebutkannya penangguhan dalam

hadits bukanlah sebagai pensyaratannya, melainkan maknanya adalah bahwa

apabila salam dilakukan secara tidak langsung, maka batas waktunya harus

diketahui.

Asy-Syaukani berkata, "Yang benar adalah pendapat yang dianut oleh para

ulama mazhab Syaf i yaitu tidak dianggapnya penangguhan sebagai sesuatu

yang menentukan karena tidak adanya dalil yang menunjukkan atas hal itu.

Kita tidak boleh mematuhi sebuah hukum tanpa disertai dengan dalil. Adapun

pendapat yang mengatakan bahrva tanpa adanya penangguhan, maka yang

terjadi adalah jual beli sesuatu yang tidak ada, padahal itu tidak dibolehkan

kecuali dalam salam. fuga tidak ada yang membedakan antara salarn dan jual

beli kecuali penangguhan. Pendapat ini dibantah dengan mengatakan bahwa

bentuk akadnya berbeda dan hal itu sudah cukupi'

Tidak Disyaratkan Barang yang Diiual Berada Pada Mus/am llaih

Dalam salam, mu sl am ila ih tidak diharuskan memiliki m u slam fih'barang
yang dijual,' tetapi dia harus memperhatikan keberadaannya pada saat batas

waktu yang ditentukan tiba. jika barang tersebut tidak ada setelah batas waktu

tiba, maka akad dinyatakan batal. Sementara tidak adanya barang sebelum

batas waktu tiba, maka hal itu tidak apa-apa.

Iman-r Bukhari periwayatkan dari Muhammad bin Mujalid. Dia berkata,

'Abdullah bin Syadad dan Abu Burdah mengutusku kepada Abdullah bin Aufa.

Kedumyaberkata,'Tanyakan kepadanya, apakahpara sahabat Rasulullah melakukan

salam dalam gandum pada masa Rasulullah saw?'Abdullah berkata,'Kami dulu

melakukan salan dengannabith'di Syam dalam gandum, jelai, dan minyak dengan

takaran tertentu serta sampai batas waktu tertentul Aku berkata, 'Dari siapa mereka

memperoleh barang tersebut?' Abdullah berkata, 'Kami tidak menanyakan hal itu

kepadanyai Kemudian keduanya mengutusku agar menemui Ahdurrahman bin

Abza. Lantas aku menanyakan hal ini kepadanya. Dia menjawab,'Para sahabat

Rasulullah saw melakukan salam pada masa Rasr.rlullah saw Dan kami tidak

menanyakan mereka, apakah mereka rrenanamnya sendiri atau tidakl"

' Nabith adalah para petani. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang
Nasrani di Svam.

' HR Bukhari, kitab "as-saldml'bab"as-Salam il6 htan Laisa Indahu Ashlunl'iilid III, hal: r rz.
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Akad Tetap Sah Meski Tidak Ditentukan Tempat
Penerimaan Barang

Meskipun kedua orang yang berakad tidak menentukan tempat penerirnaan
barang, akad salam tetap sah, karena tidak ada keterangan mengenai hal ini
dalam hadits. Seandainya kejelasan tempat penerimaan barang menjadi bagian
dari syarat salam, tentu Rasulullah saw. akan menjelaskannya sebagaimana

beliau menjelaskarr tentang takaran, timbangan, dan batas rvaktu.

Salam dalam Susu dan Kurma

Qurthubi berkata, "Salarn dalarn susu dan kurma yang disertai dengan

dimulainya pengambilan merupakan suatu permasalahan yang disepakati oleh
penduduk Madinah. Dan, salam terkait dengan dua hal tersebut ini dilakukan
atas landasan kemaslahatan. Seseorang membutuhkan pengambilan susu dan

kurma setiap hari dan sulit baginya untuk mengambil keduanya setiap hari
dengan akad baru karena kadang dia tidak nT endapati uang dan karena harganya

terkadang berubah. Sementara orang yang memiliki kurma ataupun susu

membutuhkan uang dan barang yang dimilikinya tidak dapat dia belanjakan.
Melihat adanya unsur aling membutuhkan, maka muamalah ini dibolehkan
berdasarkan qiyas pada 'ariyyah serta kemaslahatan yang lain."

Mengambil Selain Muslam fih Sebagai Penggantinya

Mayoritas ulama fi kih tidak membolehkan orang yang melakukan akad s olam
untuk mengambil selain muslsm fih sebagai penggantinya selama akad masih
ada. Sebab, jika hal itu terjadi, berarti dia telah menjual tnuslam fth yang belum
diterimanya. Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa melakukan (akad) salam
pada sesuatu, rnaka janganloh di(a mengalil'rkannyn kepada sesuatu yang ltrin.""

Imam Malik dan Ahmad membolehkannya. Ibnu Mundzir berkata,
"syu'bah meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, Apabila kamu rnelakukan
akad salam pada sesuatu sampai batas rvaktu tertentu, maka ambillah muslam

Jih.likatldak, maka ambillah pengganti yang lebih rendah darinya dan janganlah

kamu mengambil keuntungan dua kalil'Pernyataan ini adalah pendapat seorang

' HR Ahu Dawud, kitab "a/-Bu;'ri'l'trirb "a..-Sulal La Yuhas'v,al." iilid lll, hal:;.1-1-7-15. Ibnu
Majah, kitab "at--TijarAt." bab.',4tnn Asluma Ji Syai'inja ta yashrilhu ita cnair:ini,'\ jlia l,
hal:766. Daruquthni, jilid Ill,hal: -15. Dalam-Tal'khish"al-flabir,iilid III,hal: zs, IbnrlHaiar
herkutit, Sanad hadits ini terdapat Athiyryah bin Sa'ad al Auli, dia dinyatakan dha'if. XbuHeiilm,
Baihaki, Abdul Haq, dan lbnu Qaththan menganggapnya cacat karenakedha'ifinnya:dha'tfan
dan kekacauan hafalirnnya. Lihat dalam Nasibuir Rayah, jilid IV hal: Slg. 

"
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sahabat. Dan, pendapat seorang sahabat bisa dijadikan sebagai hujjah selama

tidak ada yang menentangnya. Adapun hadits di atas, pada sanadnya terdapat

Athilyah bin Sa'ad, yang mana, hadits yang diriwayatkan olehnya tidak dapat

dijadikan sebagai hujj ah.

Pendapat ini dipilih Ibnul Qa1ryim. Setelah mendiskusikan dalil-dalil

mengenai hal ini, dia berkata, "sudah jelas, bahwa tidak ada nash yang

mengharamkan, tidak ada ijma' dan tidak pula ada qiyas. Sebaliknya, nash

dan qiyas membolehkannya. Sementara yang harus dilakukan ketika terjadi

perselisihan adalah mengembalikannya kepada Rasulullah saw.l'

fika akad salam dibatalkan dengan iqklah atau sejenisnya, ada yang

berpendapat bahwa rabbus salam tidak boleh mengambil pengganti muslam

fih selain dari jenisnya. Pendapat lain mengatakan bahwa rabbus salamboleh

mengambil pengganti muslom fih.Ini adalah pendapat Syaf i. Dan, pendapat

ini dipilih oleh Qadhi Abu Yala dan Ibnu Taimilyah.

Ibnu Qayyim berkata, "Inilah pendapat yang benar karena mttslamJih adalah

penukar yang tetap dalam tanggungan seiringga boleh diganti sebagaimana

utang-utang lainnya yang berasal dari perutangan dan lainnyal'
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RIBA

Definisi Riba

Dari sisi kebah'asaan, kata riba berarti tambahan. Sementara yang

dinraksud rlba dalam bal ini aclalah tambahan pada pokok harta, baik
sedikit lntlupun banyak. Allah swt. Berfirman,

'Q^ 5i-G*; 5Ai;t H-t ; ::4 (Ld' "fi ug
"... Tefu\ti jiko ktutttt ltertttltgt, nroltt krurru barlnk attts Ttokok lmrtarnu.

Kantu titlok berbunt znlirtr (rrtt'rLtgikan) Llnt titlnk dizalimi (dirugikau)."

(Al-Baqarah [2]:279\

Hukum Riba

Semua kitab sarnarvi menyatakan keharaman riba dan dilarang oleh

semua ajaran aganra baik dalaur ajararr Yahudi, Nasrani, nlaupun Islam.

Dalam Perjanjian Larna disebutkan: "Jika engkau meminjamkan uang

kepadu solalr seorang dari tunot-Ku, orLtng ynng miskin di antaramu,

nnka jangarilah engktru berloku sebagai seorang penagih. langanlah kantu

bebankan bungtt uang kepadanlta. " lO"rratan zz: z5)

Dalam Peljanjian L,arna juga disebutkan: 'Apabila saudaramu

membutuhkan, maka pikullah dia. janganlah kamu meminta keuntungan

atau manfaat darinya." (Lewi zl: :t)
Hanya saja, orang-orang Yahudi n-remandang tidak adanya penghalang

untuk mengambil riba dari selain orang Yahudi, sebagaimana disebutkan

dalam pasal 4 ayat 20 dari Kitab Ulangan.
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Al-Qur'an telah membantah pandangan mereka. Dalam surah An-Nisd',

Allah swt. berfirman,

4 6r:; & t #$5t' M\q(i66 pyVtti ;i -6,\ i)i b .J5

@
"Dsn diselttbknn merekg nrcntakarr rihn, pndalnl sesunggulmyn mereks telqlr

dilarang daripadnnya, dnt ksrena rnereko nternnkan ltarta orang dengan jalan yang

bntil Knni telttlt mttryeLliaksn utrtuk orang-orang; ynng knJir di autnra mereka itu
siksn qang pedilu" (An-NisA' [al16\

Dalam Perjanjian Baru disebutkan: "Dan jika kamu merninjamkan sesuatu

kepada ornng karerra kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakalt

jasamu?" (Lukas 6: 34)

"Tetapi kamu, kasihilan musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan

pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahtnu akan besar."

(Lukas 6: :l)
Para tokoh gereja rnenyepakati atas haramnya riba secara tegas dengan

bersandar pada nash-nash ini.

Eskobar berkata, "Orang yang mengatakan bahwa riba bukanlah maksiat

dianggap sebagai orang mulhid yang keluar dari agama."

Bapa Putti berkata, "Orang-orang yang mengarnbil riba telah kehilangan ke-

hormatan mereka di dunia. Dan, mereka tidak berhak untuk dikafani setelah mati:'

Al-Qur'an berbicara tpntang rib dalam beberapa tempat sesuai dengan

urutan waktu. Pada periode Mekah, turun firman Allah swt.,

-' <'4.j ;ft eA,:Y; 4t'r;6;>u oui s$e 69 G fir6
i!"'oj-15i#da.i 

^i
"Dmt sesuatu riba (tanfuahnn) yang kamu beriknn agar dia bertambnlr pada

hartn matrusin, maks riltq itu tidak nrcnnntboh padn sisi All0lr. Dart apn yang katnu

berikatberupa znknt'tlnngkmtu moksudkan untuknrcncnpnikeridhsnn Allsh, mskn

(tangberbunt demikian) itulnh ornng-orang yang melipat gandakan (pahnlanya)."

(Ar-Rtm [30]:39)

Dan pada periode Madinah, turun ayat yang dengan jelas menyatakan

bahwa riba adalah haram. Allah swt. berfirman,
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"Hai ornng*orong rlattg berinnn, .jnnganlah kamu memnknn ribn dengan

berlipat gantla dan ltertnkittakth knmu kepnda Allah sltpalla kamu mendapat

keberuntungan, " (Ali' Irnrdn [3]:130)

Dan ayat yang menutup pensvariatannlra adalah ,

i;'<,:6 ifr i Jle 
" ;y'ie., 3 

"yf{;i A'e 6 ritAr 6\ fr\; f- ii 6V.
,,@ <;u; $ ;Arti ;a5 3" rZ w "# ;,i: 7 

^srii2 
7i G yn

"Hai ormrg-orong t/ntlg berhnrm, hertakwnlalt keps;ll Allnh dnn thtggnlkan

sisn rihn (t1ong belrLnt dipungut) jikn knrnu orang-orang yang berimnn. Makn jika

karnu tidnk mengeriaknrr ftnutirtgrnlkon sisn rihn), rnakn ketnltuilnlL bahun Allah

dan Rasul-Nt1n sknn tnerrrcrongitrttL. Dsrt jika kamu bertaubat (dnri ptengs7ngi16,

ribn), nnkn lrng,irrtu ltokok lrnrtarnu; kmnu tidak nenganiatln dan tidak (puln)

dianiatln." (Al-Baqarah [2]: 278-27q)

Ayat ini menjadi bantahan yang tegas terhadap orang yang mengatakan

bahrva riba tidak haram kecuali apabila berlipat ganda karena Allah tidak
rnembolehkan selain pengernbalian pokok harta tanpa tambahan. Dan ayat

ini merupakan ayirt terakhir yang diturunkan berkaitan dengan riba.

Riba termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Imam Bukhari dan Muslim
meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa R.asulullah saw. bersabda,"lauhilah

tujuhperkarayangmerusak?" Para sahabat bertanya, apa tujnh perkara tersebut,

u'ahai Rasulullah? Beliau kernudian bersabda, "Yaitu, Menyekutukan Allah,
(ffielakukan) siJir, vnenrbttnuh jiwa t,ang diharankon oleh AIIah kecuali dengan

slasan yong bernr, memskan riba, rnemakan harta anak yatim, melarikan diri
s(tat peperottgcut terjadi, dsn n'tenuduh zina terhadap perentpuan yang terjaga,

lllei, dctn herinnn."'

Allah swt. melaknat sernua orang yang terlibat dalarn akad riba. Allah
melakntrt kreditor (pemberi utang) yang mengambil riba, debitor (pemilik

utang) yang memberikan riba, juru tulis yang menulis riba., dan dua saksi

yang menyaksikan akad riba.

Imam Muslirn, Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dari fabir
bin Abdullah bahwa R.asulullah saw. bersabda, 'Allah melaknat orang yang

memakan riba, orang yang memberi makqn orang lain dengannya, dua orang

yang menyaksikannya, dan orang yang menjadi juru tulis atlsnya. "'

' HR B.rkh*t,kita6"al-Washhyd)'bab"Qaululldhi Tahla: InnalllaclzinaYa'kultma Amwdla
al-Yathmd...", dalam Fath al-Bdri, jilid V, hal: 393. Muslim, kitab"al-imdil'bab"Bay,hni
al-Kabdiri vva Akbarihal' jilid r, hal: qz.

' HR Muslim, kitab "f al,Bai"'bab"Muwakkil uar-Ribh min Haditsi Abu lahlfuh," jilidlllhal:
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Daruqutni juga merirvayrrtkan clari Abdullah bin Hanzhalah bahwa

Rasulullah saw. bersabcla, 'Do-sa satu dirham riba lebih besar di sisi Allah

daripoda tiga puluh enam krili perzinaan ."'

Rasulullah 53ra'. juga bersabda, "Ribn itu terdapot 99 pintu. Yangpalingrendah

di antttranya sePcrti (dosa) seorang laki-Iaki yang menyetubuhi ibunya."'

Hikmah Diharamkannya Riba

Semu agama samawi menvatakan haram terhadap riba, sebab ia banyak

mengandung bahaya yang sangat banyak. Di antaranya adalah:

l Riba dapat menimbulkan permusuhan dan menghancurkan ruh saling

tolong-menolor-rg di antara sesama. Sementara semlla agama, terutamir Is-

larn, menganjurkan agar saling tolong-menolong dan mendahulukan orang

lain. Di samping itu, Islam sangat membenci sifat egoisme dan eksploitasi

jerih payah orang lain.

2. Riba dapatmengakibatkan timbulnyakelastersendiri bagi orang-orangkayayang

enggan bekerja. Riba juga mengakibatkan perputaran harta hanya pada mereka

tanpa ada usaha yang merekakerjakan, sehingga mereka menjadi baktumbuhan

prarasit yang turnbuh lahan orang lain. Sementara Islarn menganjurkan agar

bekerja clan memuliakan orangyangbekerja, dan kerja rnerupakan jalan terbaik

untuk mendapatkan penghasilan. Dengan demikian, akan tumbuh semangat

untuk berkreasi dan memompa spirit pada diri setiap orang.

3. Riba menjadi sarana imperialisrne. Karenanya, dapat dikatakan bahwa

imperialisme berjalan di belakang pedagang dan pendeta. Kita pun sudah

banyak melihat prilaku riba dan pengaruh-pengaruhnya dalam penjajahan

negeri kita.

78. Muslim, kitab"al-Mashqdt," bab Lahna Akla ar-Ribh wa Muwakkilih,," jilid II, hal:r zr9.
Abu Dawud, k\t^b,"al-Buyri'i'bab "f Akili ar-Ribh wa Muw,rkkilihL" iilid III, hal: 628.
Tirrridzi, kitab "al-Buyri'l' bab "Md Inh fi Akili ar-Ribdl' jilid III, hal: 5o3. Ibnu Majah,
kitab "ru f Tijdritt," bab "at Taghlidz Ji ar-Ribd," j\lid II, hal: z6+. Menurut Tirmidz, hadits ini
sahih.

' HR Daruquthni dalam Sunan Daruquthni, jrlid III, hal: r6. Dalam at-Ta'liq al-Mughni,
Azhinr Abadi nrenyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkarr oleh Thabrani dilatn ul-Kabir,
Ibnu Abi Dunya, dan al-Baghawi dalam bentuk mauquf.

' Dalam Mustadrak Hakim, jilid II, hal: Abclullah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw.
bersabda, "Ribu itt.t terdiri ilan ;3 pirrtu. 1'ang paling rentiah di antarailla seperti (dosa)
seoranglaki-laki yangnenikahi ibunya."Hakin.r berkata, "Hadits ini sahih berdasarkan syarat
Bukhari dan Muslirn, tetapi kecluanya tidak meriwayatkannya." AI-Nlundziri meriwayatkan
beberapa rirvayat yang satu sama lain berbeda dalam jumlah, seperti: 72, tujuh puluh sekian,
dan sebagainya. l)an dia menyandarkiurnya kepada Thabrani, Baihaki, Ibnu Abi Dunya
danBazzZr.lihat dalanr m-Tirglim *o u't-T,rrhil,,jilid III, hai: 6-8). fjalam Sunan lbitr
Majah, jilid II, hal: 764, Rasulullah saw. bersabda, "Riba itu terdiri dari tujuh puluh dosa.
Yang paling ringan di antaratu)tt (seperti dosa) set>rang lakiJaki yang merikahi ibunva."
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Dengan melihat beberapa dantpakdi atas, Islarn menyeru umat manusia agar

memberikan pinjaman yang baik kepada orang lain apabila dia membutuhkan
harta dan akan memberikan pahala yang besar jika dia rnau melakukannya.

Allah swt. berfimran,

^.' a-Aj tS eAiC; 4r'*-6;i' oui s$e 6i9 A ,a;r;V
';, ijrbli&oe+;li

"Dan sesuntu rihrt (ttuttbtltttn) tlnng karnu bcrikln 0gar din bartsrnbttlt potlo

horttt tttnnusin, rrrnkl ribtt itu tidnk rtrenmnhnlt pado sisi Allnh. Dnt aTttt rynng knmu

be rikart berupn zaknt tltrrgkntrru rnoksutlknn untuk ntencnpai keridlmLm Allnl, mnkn

(yntrg ltcr|,uat Llatrrikirr'r) itulnh orurrg-or0ilg t/(lttg nreliltnt gntdtrknn (pnhnlnrryn)."

(Ar-Rfrm [30]:39)

Riba dan Jenisnya

Riba terbagi menjadi dua bagian, yailu riba nksia'h, dan riba.fadhl.

l. Riba ndsiah,' yaitu tambahar-r yang clisyaratkan dan diambil oleh orang

yang memberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai kompensasi

penangguhan waktu. Riba jenis ini diharamkan berdasarkan Al-Qr-rr'an,

Sunnah, dan ijma'para imam.

2. Rlbafadhl, yaitu jual beli uang, dengan uang atau makanan dengan tnakanan

disertai dengan tirrnbtrhan. Hal ini haram berdasarkan Sunnah Rasulullal,

sarv. dan ijma' karena rnerupakan sarana yang akan nrenghantarkan pada

rlba nasiah. Dalam hal ini, penggunaan kata riba sebagai bentuk ntaja:.
Sama halnya dengan penvebutan sr"ratu sebab yang digunakan untuk
menunjuk akibat.

Abu Said al-Khudri merir,r'ayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabcla,

. ,,. "). '. ,
,l-;Jr *<J-t .--ef--i jrr _*^^,,-Utt "-;J ',*l} !

" jnnganlalr kolisn manjunl sntu dirlnm dengnn duo tlirlmm kttrenrt

ses u n ggul u r y a nku r n e n gkl utiu n t i rkat r rilt a p tt d a knl i nn. " )

Rasulullah saw. melarang riba fadhl karena dikhawatirkan akan men-
jerumuskan pada riba nasiah. Dan hadits Rasulullah saw. ini menasakh

' Nasihh artinya penangguhan dan pengakhiran. Dengan clemikian, riba nasihh adalah riba
yang disebabkar.r oleh penangguhan.

' HR Ahmad, jilid II, him. roe.
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pengharaman riba pada enanl benda: ernas perak, gandurn, jelai, kurma, dan

garam,.

Abu Said rner', ,vayatkan bahrva Rasulullah saw bersabda, "Emas dengan emas,

perak dengan perak, gunciu.m dengun gondum, leki dengttn jelai, kurrna dengan

kurma, dan garam dettgan garant, tlengan lterat yangsrinn dan diserahterimakan

secaralangsung. Barangsiapa memberi tombohsn otau ftteminta tanthahnn, maka

din telqh nrengadakan ribo. Ytng mengantbii rlan ;,,ang niemtoeri santa saja di

dalamnya."'HR Ahrnad dan Bukhari.

Sebab Diharamkannya Riba

Keenam benda yang disebutkan secara khusus claiam hadits di atas adalah

barang-barang pokok yang sangat clibutuhkan oleh manusia dan tidak dapat

mereka abaikan dari kehidr-rpannya. Enras dan perak merr.lpakan dua unsur

pokok pembuatan Llang )/ang dengattn,va transaksi dan pertukaran menjadi

teratur, Keduanya adalah standar harga-harga yang rrenjadi penentu terhadap

nilai barang-barang. Sementara keempat benda lainnya merupakan makanan

pokok yang menjadi penopang kehidupan.

|ika riba terjadi pada ke enam barang-barang ini, tentun,vir akan berdampak

tidak baik pada kehidupan manusia clan dapat rnenirnbulkan rusaknya dalarn

muamalah. Karenanya, syariat melarangnya sebagai bentuk kasih sayang

terhadap manusia dan perlindungan terhadap kernaslahatan mereka. Dari

sini tampak jelas bahwa alasan atas haramnya ernas dan perak adalah karena

keberadaan keduanya sebagai alat pembayaran. Sernentara alasan haramnya ke

empat benda lainnya adalah keberadaannya yang rnenjadi makanan pokok.

lika alasan pertama ditemukan pada alat-alat pembayaran irang lain selain

emas dan perak, maka hukumnya sama dengarr hukum emas dirn perak sehingga

tidak boleh dijualbelikan kecuali dengan berat vang sama dan diserahterimakan

secara langsung. Demikian juga, apabila alasan kedua ditemukan pada makanan

pokok selain gandum, jelai, kurma, dan gararn, nraka tidakboleh dijualbelikan

kecuali dengan berat yang sama dan diserahterimakan secara langsung.

Imam Muslim meriwayatkan dari Ma'rnar bin Abdullah bahwa Rasulullah

saw. melarang untuk memperjualbelikan makanan kecuali dengan berat yang

sama.

' HR Bukhari, kitab " at-Bu1,Lt'," bab "Bai'l al-FidhAhah bi al-Fidhdhah, dan bab "Bai' adz-
Dzahab bi adz-Gzahab," jilid III, hal: 92. Muslirn, krrab "dl-MusAqah," bab 'hsh-SLrarf wa
Bai' adz-Dzahab bi al-l\lariqNaqdan.' Ahmad dalam N[usnad Ahmad,jilid III, hal: 58 dan
32, Redaksi ini dari Muslim.
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Segala sesuatu yang menempati posisi keenam benda ini dianalogikan

padanya dan memiliki hukum yang sama dengannya. /ika dua barang yang

akan dipertukarkan memiliki jenis dan alasan yang sama, maka perbedaan

berat dan penangguhan diharamkan. Apabila emas dijual dengan emas atau

gandum dijual dengan gandum, misalnya, maka derni sahnya pertukaran ini,
maka disyaratkan dua hal, yaitu:

r. Persamaan dalam hal jumlah tanpa memperhatikan kualitas. Sebagai

dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana

yang disebutkan sebelumnya. Dalam hadits disebutkan bahwa seorang

lak'-laki menemui Rasulullah saw dengan membawa sejumlah kurma.

Rasulullah saw. berkata kepadanya, "Ini bukan kurma kita:'Laki-laki itu
berkata, "Wahai Rasulullah, kami menjual dua sha'kurma kita dengan

satu sha' kurma inil' Rasulullah saw lantas bersabda, "Ini adalah riba.

Kembalikanlah kurma ini lantas juallah kurma kita kemudian belikan kani
kurma seperti ini."'

Abu Dawud meriwayatkan dari Fadhalah bahwasanya Rasulullah saw.

didatangkan sebuah kalung dari ernas dan marjan yang dibeli oleh seorang

laki-laki dengan harga sembilan atau tujuh dinar. Rasulullah saw. Iantas

bersabda, "Tidak, santpai kamu memisahkan keduanya.'Lantas kalung itu
dikembalikan hingga keduanya dipisah.

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, Rasulullah saw lantas memerintah-

kan agar emas pada kalung tersebut dilepaskan. Setelah itu, beliau bersabda,

"Emas derrgan entas, dengan berat yang sama."'

z. Tidak adanya penangguhan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan.

Pertukaran harus dilakukan secara langsung berdasarkan sabda Rasulullah

saw., " |ika diserahterimakan secara langsung."

Mengenai hal ini, Rasulullah saw. juga bersabda, "langanlah kalian menjual

emas dengan effias kecuali dengan berat yang sqma dan janganlah kqlian

melebihkan sebagian darinya atas sebagian yang lain. langanlah kalian

menjual perak dengan perak kecuali dengan berot yang sama dan janganlah

kalian melebihkan sebagian darinya atas sebagian yanglain. Dan, janganlalt

HR Muslim, kltab 'hl-MusAqah," bab "Bai'u ath-Thahm Mitslan bi Mitslin," j:.Jid I, hal: rzr4
HR Abu Dawud, kitab 'hl-Bu/-it'," bab "fi Hilyah as-Saifi Tubh'u bi ad-Dardhim, jilid III,
hal: 647.
HR Muslim, l<rtab 'hl- MusAqdh," bab " Bai\tal-Kilddah fhA Kharaz wa Dzahah." lbnu Qayyim
menghalalkan jual beli emas yang sudah dibentuk dengan emas yang belum dibentuk
dengan berat yang lebih dan jual bel i perak 1'ang sudah dibentuk dengan perak yang belum
dibentuk dengan berat yang berbeda.
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kalian menjual apo yL4ng belunt uda di antoranl,a dengm apa yang sudah

ada."'HR Bukhari dan Nluslirn dari Abtr Sriid.

Apabila kedua barang yang clipertukarkan berbeda dalam jenis dan

sama dalam i/a/, n-raka perbedaan berat diboleirkan dan penangguhan

dihartrmkan. Apabila emas dijual clengan perak atau gandunr dijual dengan

jelai, misalnya, rnaka di sini clisyaratkan satu hal, yaitu serah terima secara

langsung. Sernentara persanraan junrlah tidak dis),irratkan sehingga berat

keduanya boleh berbeda.

Abu Dawud merirvayatkan lrahn'a ItirstrlLrllah

yrti L^t<i r.At, ;;'Jt,
"Tid& apo-optl rrrenjrnl gnnLhrrtt Llcrrgnrr jelni,

nsnlkan diserqlttcrinroksrr sccqrn lnrrtsttttg. " :

Dalam hadits Ubadah, yang cliriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah saw.

bersabda, 'Apabila jenis-jenis ini berbecltt, rnoka perjualbeliksnlah dengan

cara yang kolian kelrcndoki, asal tliserolterimakon sec(tra longsung."s

Apabila kedua barang yang dipertukarkan Lrerbeda dalarrr jeuis cian ilat,

maka tidak disyaratkan sesuatu pun. Perbedaan bei:at dan penirngguhan

dibolehkan. Apabila makanau dijual dengan perak, nrisalnya, nraka

perbedaan berat dan penangguhan dibolehkan. Begitu pr.rla apabila

sepotong kain dijual dengan dua protong kain, atau sebuah bejana dijual

dengan dua buah bejana.

Rirrgkasnl'a, ribafatlhl clalanr segala sesuatu seirrin emas, perak, rrrakanan,

dan rninuman tidak diharamkan. Sebagian darinya boleh clijual dengan

sebagian yang lain dengan perbedaan berat dan penangguhan. Dan, kedua

orang yang berjual beli boleh berpisah sebelum melakukan pertukaran.

Misalnya, seekor kambing boleh dijual dengan dua ekor kambing, baik
secara kontan nraupun secara ticlak kontan. Begitu pula seekor kambing

dengan seekor kambing. Sebagai dasarnya adalah ri\^'ayat Amru bin Ash

bahrva Rasulullah saw. mernerintahkannya untuk mengambil unta-unta

muda yang akan dibayar dengan unta-unta zakat. Dia pun rnengambil

seekor unta dengan penukar dua ekor unta yang ditangguhkan sampai unta-

HR Bukhari , kitab 'iil-Buyi," 6ab " Bai'L nl'Fidhdhah," jilid IIi, hal: 97. Muslim, kitab "dl-
Musdqah," hab 'irr Ri&ri."
HR Abu Dawud, kitab " al-Buyit' u,a at-Tijtirdt," bab '75 ash-Sharf," jilid III, hal: 646.
HR Muslim, kitab "al-Musdqilr," bab "rz-slr-Slrurfu wa Bai'u adz-Dzahab bi al \{ariqNaqdan,"
jilid I, hal: rzrr. Ahmad dalam Musnnrl Ahmad dan al-Fath ar'Rabbani,jilid XV, hal 72.

sar,v. bei'sabcla,

Jrr, , i-.'
Jlu-L\

s(inatrtlrtl j cl oi lchilr bnntltk,
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unta zakat tiba.' HR Ahmad, Abu Dan'ud dan Hakim. Dia rnengatakan

bahwa hadits ini shahih dalam syarat Muslirn. Ibnu Hajar menguatkan

sanad hadits ini.

Ibnu Mundzir berkata, " Rasulullah sar,v. membeli seorang budak laki-laki
dengan dua orang budak laki-laki berkulit hitarn, dan membeli seorang

budak perempuan dengan tujuh kepalal' Syaf i mengikuti pendapat ini.

lual Beli Binatang dengan Daging

Mayoritas ulama mengatakar-r bahwa tidak boleh menjual binatang yang

bisa dimakan dengan daging dari jenisnya.'Misalnya, menjual sapi yang sudah

dipotong dengan sap-ri yang masih hidup dan dipersiapkan untuk dimakan.

Said bin Musayyab meriwayatkan bahwa Rasulullah sarv. nelarang menjual

binatang dengan daging.'

Asy-Syaukani berkata, "Tiilak diragukan lagi bahwa hadits ini bisa

dijadikan sebagai ftujjah. Baihaki rneriwayatkan dari seorang laki-laki di antara

pendudr.rk Madinah bahwa llasulullah saw. rnelarang jual beli binatang hidup

dengan binatang rnati.a Baihaki lantas berkata, 'Ini adalah hadits mursal yang

menguatkan hadits mursal ibnu Iv{usayyabl"

Jual Beli Buah Segar dengan Buah Kering

Hukum menjual buah segar dengan buah kering adalah tidak boleh kecuali

bagi ahli Ariyycrh, vaitu orang-orang miskin yang tidak memiliki pohon kurma.

HR Abu Darvud, kitab'hl-Buyi'l'bab "1-l ar RukhshahJl Dzdlika," jilid III, hal:653. Ahmad
dalam Musnad Ahmad dart a'l-r"ath or,ktbbdni li Tartibi X,Iusnad ai-tmam Ahmii,jilid XV,
hal: 8r. Hakim dalarn l\{r-sfadrak llakin, f ilid II, hai: 57. Baihaki, iilid \i hal: 287. Hakim
berkata, "Hadits ini srhih berdaslkan syrrat Bukhari dirn I\luslinr, tapi ketluanya tidak
meriwayatkannya."
Ularna nazhab Hambirli berpen4oOo,, boleh rnenjual daging dengan binatang;.ang tidak
sejenis dengannya, misalnva daging unta dengan seekor kambing karena antara daging
dan binatang berlainan.
HR Malik dalarn Nluwathtln' l\4ttlik, iilid II, hal: 6SS, bab "Baiit al-Hatawdni bi sl-Lalrmi."
Dalam Talkhishu al-Habir,jilid IlI, hat: ro. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata,'Hadits ini
diriwayatkan oleh Abu Darvud dallrn rrl-,'!Jrrrri-sj/ dan diriwayatkan dalanr bentuk maushul
oleh Dlruquthni dalam al-Ghariib dari Malik dari az-Zuhri d'ari Sahal bin Sa'ad. Daruquthni
menyatakan dha'iJriwayatyangmaushul inidanmembenarkanriwayaryangmursaldalam
al-N{w+'aththa'. Dan pendapatnya ini diikuti oleh Ibnu Abdul Barr dan Ibnu al-)auzi. Hadits
ini memiliki syahidyangdiriwayatkan oleh Bazzar dari Ibnu Umar. Dalam sanadnya terdapat
Tsabit bin Zuhair.Dan dia Llha'i-[. Bazzar juga merirvayatkannya dari Abu Umaiyah bin Ya la
dari Nafi'dari Ibnu Unrar. l)an Abu Urnaiyah dinvatakan dlr,r'f Hadits ini juga memiliki
syahidlainyang lebih kuat, yaitu riwayat Hasan dari Samurah. Pernvataan yang menyatakan
bahwa Hasan mendengar dari Samural.r masih diperselisihkan. Syahid ini diri*ayatkan oleh
Hakim, Baihaki, dan Ibnu Khuzainrahl'
HR Baihaki dalam Sunan Baihaqi, jilid V, hal: 297.
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Mereka boleh membeli rathb (kurma basah) dari pemilik pohon kurma dan

memakannya di pohonnya dengan memperkirakan beratnya ketika telah

menjadi tamr (kurma kering).

Imam Malik dan Abu Dawud meriwayatkan dari Saad bin Abu Waqqash

bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya tentang jual beli rathb dengan tamr?

Beliau bertanya, 'Apakah rathbberkurang apabila jika sudah kering?" Mereka

menjawab, "IyaJ' Beliau pun melarangnya."'

Imam Bukhari dan Muslirn meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya

Rasulullah saw melarangmuzhbqnah, yaitu seseorang yang n-renjual buah kurma di

kebunnya dengantamryang sudah ditakar, atau rnenjual buah anggur di kebunnya

dengan anggur kering yang sudah di takar, atau menjual biji gandum di ladangnya

dengan gandum kering yang sudah ditakar. Beliau melarang semua itu.'

Imam Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah saw.

membolehkan jual beli 'ariy.yah dengan memperkirakan kurma basah yang

masih berada dipohonnya dalam rakaran.l

Bai'u al-'lnah

Rasulullah saw. melarangbai'u al-inah karena ia merupakan riba, meskipun

bentuknya adalah jual beli. Bentuk Bai'u al-'Inah adalah ketika orang yang

membutuhkan uang membeli barang dengan harga tertentu secara tidak kontan,

Iantas dia menjualnya kepada orang yang darinya dia membeli barang tersebut

dengan harga kontan yang lebih rendah. Dengan demikian, selisih harga ini
adalah bunga dari uang yang diambilnya secara kontan. jual beli semacam ini
tidak diperbolehkan dan akadnya tidak sah.a

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, 'Apaltila mqnusiq

bakhil dengan dinar dan dirham, berjual beli dengan'inah, mengikuti seekor sapis

HR Abu Dawud ,kitab " al-Buyr'l' bab "Ji al-Tamr bi at-Tamrl' jllid III, hal: 657.Tirmidzl
kitab " al-Buyt'," bab " Mh lah Ji nn-Nahyi 'an al-Muhhqalah wa al-Muzhbanatt," jilid III,
hal: 5r9. Nasai , kitab "al-Buytt'," bab "kytirhu at-T'amr bi ttr-Rathnb," jilid VII, hal: 269.
Ibnu Majah, kitab 'ht-TijArAtl' bab "Bai'u ar-Rathab bi at-Tamrl' jilid II, hal: 76r. Malik
dalam"al-Muwaththa' Malik," bab"Md Yukrahu Min Bai'i at-Tamr," 1i\dlI,6z+.
HR Bukhari, kttab"al-Buyi'," bab"Bai'u az-Zar'i bi ath-Thahmi Kailan," jtlidlll, hal: roz.
Muslim, l<ltab " al-Buyt'l' bab "Tahrimu Bai'i ar-Rathb bi at-Tamr IlIh f al-Arayal'
HR Bukhari, futab "al-Buy|'l' bab "Bai'u at-Tamar 'ali Ru'Asi nn-Nakhili bi sdz-Dzahabi
au al-Fidhdhah," jrlid IlI, hal: 99. Muslim, kitab " al-Buyi'l' bal> "Tahrimu Bai' ar-Rathab
bi at-Tamr illa 7 al-Arayd' 

' '

Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik, dan Ahrnad. Ulanra yang lain, di
antaranya Syaf i, membolehkannya karena rukunnya sudah terpenuhi. Niat yang tidak
mungkin diketahui secara rneyakinkan tidak dapat dijaidkan sebagai pertimbangan.
Kiasan dari kesibukan mereka dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, seperti bertani dan
sejenisnya.
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dan meninggalkan jihad di.ialan Allah mqka, Allah akan menimpakan bencana

kepada mereka. AIIah tidak akan mengangkatnya sampai merekakembali kepada

agama mereka."'HR Ahmad, Abu Dawud, Thabrani dan Ibnu Qathan. Ida

menyatakan bahwa hadits ini shahih.

Aliyah'bind Aifa' bin Syurahbil berkata, 'Aku menemui Aisyah bersama

ibu Zaid bin Arqam dan istrinya. Ibu Zaid bin Arqam berkata, Aku menjual

seorang budak kepada Zaid bin Ar-jam dengan harga delapan ratus dirham

secara tidak kontan, lalu aku membelinya lagi dengan harga enam ratus dirham

secara kontan.' Aisyah berkata, Alangkah buruknya apa yang kamu jual dan

alangkah buruknya apa yang kamu beli. Sarnpaikanlah kepada Zaid bin Arqam

bahwa dia telah menyia-nyiakan jihadnya bersama Rasulullah saw. jika dia

tidak bertaubat.r

HR Ahnrad dalam ,&{asnrrd Ahnad, iilid XXV, hal: z,8. Abu Dawud, kirab'al-Buyi'," bab
'hn-Nahyu hn al-'Inah," jilid IIl, hai: 74o. Iledaksi hadits ini berasal dari Ahmad. Ibnu
Hajar memandang cacat atas penyahihan hadits ini oleh Ibnu Qaththan. Lihat perkataan
al-Hafizh Ibnu Hajar mengenai sanad hadits ini dalam Talkhish al-Habtr,jilid nI, hal: 19.
Dia adalah istri Abu Ishaq al-Hamdani al-Kufi as-Sabi'i.
HRDaruquthni, jilid III, hal: 52. Ibnu ai-Jauzi berkata,'Mereka mengatakanbahwaAliyah adalah
seorang perempuan yang tidak dikenal. Haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah dan tidak bisa
diterima. Saya berpendapat bahwa dia aclal.rlr scorang peremprLan yang terkenal dan telormat.
Ibnu Sahd telah menyebutkannya di dalam ath-Thabaqdt dengan berkata, AJiyah binti Alfa'bin
Syurahbil, istri Abu Ishaq as-Sabdi. Dia mendengar hadits dari Aisyahi'
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UTANG

Definisi Utang

Utang adalah harta yang diberikan oleh seseorang yang memberi

utang kepada orang yang berhutang, agar orang yang berhutang

mengembalikan barang yang serupa dengannya kepada orang yang

memberi utang. Secara bahasa, qardh mengandung arti pemotongan.

Dan, harta yang diambil oleh.orang yang berhutang disebut qardh

karena orang yang memberi utang memotongnya dari hartanya.

Disyariatkannya Qardh.

Qardh merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan

diri kepada Allah swt.. Sebab, dengan memberikan uang (atau barang

yang lain) berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, rnemudahkan

urusan mereka, dan menghilangkan kesusahannya. Islam rnenganjurkan

dan menyarankannya bagi orang yang (berkecukupan) untuk memberi

pinjaman. Islam juga membolehkan (orang yang kesusahan) menerima

hutangan dari orang yang menghutanginya dan dia tidak termasuk orang

yang meminta-minta yang dimakruhkan. Sebab, orang yang meminjam

atau berhutang mengambil harta atau barang dan dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhannya. Setelah itu, dia mengembalikan harta atau

barang yang dipinjamnya.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

rt-9
,.?:,, .i " :'"i 10 t o. , o.1 0 'LJ-lJr J ) 'J 4J ) -L*r '-9 r"-u '.,
- / LJ ,J ,- (-l tJ t-)

o'
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_ o,

; ",t;;lr 1 
r;-rJr g Ar'r';- t:fJ ; ;j<;p,

i t 3.
d+i t_-".r: iJr -rt_f t- r-Jr i"rs- _p Ar r;7rlr,

"Barangsiapa menghilangksn dnri seorfing Muslhn sstu kesusahan di urtnrn
sekian ltanllak kestrsahan dunia, mqka Allnh akan menglrilangkan dnrhtya satu

kesusshLtn tli arrtara sekion bnnyak kesustrhstt hari kiamat. Barangsiapa mentberi

kemudahankepttda orongyangkesulitttn, nnka AIIoh swt. aknnntemberi kemudnlmn

kepadanya tli dtLnin dan nkltirat. Allsh swt. juga akan mentbantu seorang honrbn

selama dia membnntu snudnranya."t HR Muslim dan Abu Dawud.

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

i7 i'*s jtr vt ;",, w"i ffi n;-rJ -/ L;

"Tidr*latro ,rrrro,rg t lurti- memberi lrutong t rprio' tut rti* yang lain
sebanyak dua knli kecuali tlia seperti mentberi sedekah sntu kali dengannyn."2 HR
Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.

Anas berkata, Rasulullah saw. bersabda,

. t .?. ..."; o. t.. .. , ,"-, 
",". 

. t..
- J -1, 

_ 
! 

_',# +V,b'/, jUCi ,r-r urJr (,JJioJr.-L -* e €ri 4,2i)
"po,ao ,noto- ketik'n sku diisrn'ktm, oku *rtihrt rli pintu s)lrga tertulis, 'Sede-

keh akon dibnlas dengan sepuluhkalilipat danpiutang aknn dibalns dengnn delaTtan

belas kali lipat.'

Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa piutang lebih utama daripada

sedekah?

fibril menjawab,

o o t o' ' 
'

";w -r \I :bp"\ -r;:Ar, it*j
'Kttrentt orqng l/qtlg merttints, diq rnemi,tta dsn dia nteniliki sesuatu, sertrcntartt

orang yang berhutang, dia tidnk akan berlrutottg kecuali jika dia mentbutuhkan." "3

j* 
"y,rr' 

ii,

HR Muslim, kitab "adz-Dzikr wa ad-Du'h' wa at-Taubah wal-Inighhr," bab" Fadhlu al-
lrtimA' 'a1d Tildy,ati al-Qurh we ala adz-Dzikr." Tirmidz-i, kitab ''al-Birr wa ash-Shilah,"
bab" MA ldhJl as-Satrati hla al-Muslim." jilid IV hal: jz6. Ahu Dawud, kitab"al-Adab,"
bab "f al-Ma'inah li al-Muslinr,".iilid V hal: :.j5.
HRlbnuMajah,kitab'hsh-shadaqht,"bab"at-Qardh," jilidlt,hal:8r2. IbnuHibbandalam
al-lhsan f Tartibi Shahi.h Ibni Hfbban, jilid VII, hal: 249. Penahkik Sunan Ibnu Majah
menukil dari az-Zaw6'id bahwa sanad hidits ini dha'if.
HR Ibnu Majah, kitab 'hsh-Shadaqdt,"bab'hl-eardi,"-iitia Il, hal: 8rz. penahkik Sunan
Ibni Majah menukil dari az-Zawiid bahtua sanad hadit6 ini dha'if.
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Akad Berhutang

Akad ketika berhutang adalah akad pemberian kepemilikan. Dengan

demikian, akad ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang boleh

melakukan transaksi dan tidak terlaksana kecuali dengan ijab kabul, sebagaimana

akad jual beli dan hibah.

Akad perutangan boleh dilakukan dengan kalimat hutang atau dan salam,a

juga kalimat yang mengandung arti berhutang.

Menurut ulama mazhab Maliki, keperr-rilikan orang yang berhutang atas

harta yang dipinjamnya tetap berlaku dengan akad, meskipun dia belum

menerimanya.

orang yang berhutang diperbolehkan mengembalikan barang yang serupa

dengan harta yang dipinjamnya dan boleh juga mengembalikan harta itu sendiri,

baik ada yang serupa dengannya ataupun tidak, selama harta tersebut tidak

berubah dengan penambahan atau pengurangan. ]ika barang yang dipinjamnya

berubah, maka dia harus mengganti dengan barang yang serupa dengannya.

Penangguhan dalam Pengembalian Utang

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa penangguhan waktu pengem-

balian barang yang diutang tidak disyaratkan karena ia adalah kebaikan semata

dan orang yang memberi utang boleh meminta gantinya seketika itu juga.

Apabila utang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka penangguhan

ini tidak sah dan utang tetap tanpa penangguhan.

Imam Malik berpendapat, penangguhan boleh disyaratkan dan syarat ini

bersifat mengikat. Apabila utang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu,

maka penangguhan ini sah dan orang yang memberi utangan tidak boleh

menagih sebelum waktunya tiba. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.,

" Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukqn,"

(Al-Baqarah lz): zsz)

Amru bin Auf al-Muzani meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya bahwa

Rasulullah saw. bersab da, "orang-orang Muslim berpegangan pada syarat

mereka."' HR Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni.

' HR Ab" D"*"d, kitab 'ht-Aqdhiyah," bal: "" ash-Shulh," jilid l\', hal: zo. Tirmidzi, kitab

"ol-Ahkd*," bub " Ma Dzukiri hn' Rasuliltah fi ash-Shulh []aina an-Nas)' jilid, I II, hal: 626.
p"*q"tttrii a alam Sunan Daruquthni, jilid III, hal: zT.lirmidzrmengatakan bahwa hadits

inihasan shahih.
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Harta yang Boleh Diutangkan

Diperbolehkan menghutangkan pakaian dan binatang. Hal ini sesuai

dengan riwayat bahwa Rasulullah saw, pernah berutang seekor unta muda

kepada seorang laki-laki.' Boleh juga mengutangkan barang-barang yang bisa

ditakar atau ditimbang atau barang-barang yang diperdagangkan.

fuga diperbolehkan mengutangkan roti dan khamir.' Diriwayatkan bahwa

Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya para tetangga berutang roti
dan khamir lalu mengembalikannya dengan penambahan dan pengurangan."

Beliau lantas bersabda, "Tidak apa-apa. Sesungguhnya itu adalah sebagian

dari hal-hal yang bermanJaat bagi manusia dan tidak dimaksudkan untuk
m e n dap atkan kelebihan."3

Mu'adz ditanya tentang perutangan roti darr khamir. Dia berkata,
" Subhdnalldh, sesungguhnya ini adalah sebagian dari akhlak-akhlak yang mulia.

Arnbillah yang besar dan kembalikanlah yang kecil. Ambillah yang kecil dan

kembalikan yang besar. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling
baik dalam membayar. Aku mendengar Rasulullah saw mengatakan itu.a

Mengambil Manfaat dari Akad Hutang Piutang adalah Riba

Akad hutang-piutang dimaksudkan untuk mengasihi di antara sesama

manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan

metnudahkan denyut nadi kehidupan. Akad hutang-piutang tidak bukan salah

satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara

untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak
boleh mengernbalikan kepada orang yang memberi hutang kecuali apa yang

telah diutangnya atau yang serupa dengannya. Hal ini sesuai dengan kaidah
fikih, "Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba."s Keharaman

' HR M"ttk d"lam lvtuwaththa' Malik, hal: z66.Muslim, jilid V hal: s+. Abu Dawud, Nasai,
jilid II, hal: 56, Tirrnidzi, jilid I, hal: za7.

' roti yarrg adonannya beragi
3 HR Ibnu al-iauzi dalam at TahqiqJi lkhtilaf al-Hodiits.l)alam Tanqih at-Tahqic1, jllidlIl,hal:

r9r. Ibnu Abdul Hadi berkata, "Hadits ini tidak diriwayatkan dalam satu pun dari al-Kutib
as-Sittah. Dan syekh kita mengatakan bahrva di dalam sanatlnya terdapal seseorang yang
tidak diketahui kondisinyal' D'inukilkan dari lrwau al-Ghalil.'Dalam il-Kdimil fi dhluhii
ar-Rijhl,jilid VI, hal: zt7'o.Ibnu Adi menyebutkan dalam biografi Muhammad 6it.t Rbd,rl
Malik al-Ansari bahwa kaum Muslimin boleh meminiam roti dari tetangga-tetangga mereka
lalu mengembalikan yang lebih besar atau lebih kecii darinya.

a Dinisbatkan oleh al-Hindi dalam Kanzu al-'Unmdl, j\lid Vl, hal: r5458, kepada Abdurrazzaq
dalam ol-ldni'.

5 Kaidah ini benar secara ryar'i, meskipun tidak ada hadits shahih yang menjelaskan hal
tersebut. Hadits yerng berkaitan dengan hal ini berasal dari Ali tapi dEngan sanad yang
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ini berlaku jika manfaat dari akad hutang piutang disyaratkan atau disesuaikan

dengan tradisi yang berlaku. fika manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal

dalam tradisi, maka orang yang berl-rutang boleh rnembayar utangnya dengan

sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang diutangnya, atau menambah

jumlahnya, atau menjual rurnahnya kepada orang yang memberi hutang.

Abu Rafi' berkata, "Rasulullah satr'. Lrernah berutang seekor unta muda

kepada seorang laki-laki. Kemr.rdian unta-Llnta zakat diserahkan kepada beliu.

Beliau lantas menyuruhku agar nrer.nbirvarkan seekor unta muda kepada laki-

Iaki tersebut. Tetapi aku berkata, Aku ticlak meneuukan selain unta yang bagus

dan telah genap berusia enarn tahun cli autara unta-unta inil Rasulullah saw.

kemudian bersabda, "Berikanlah unto ittt kepadanya. Sesungguhnya yangpaling

baik di antaro kalian odalah yang paling boik dalam membayar."'

Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah saw. pernah berutang kepadaku,

lalu beliau mengembalikannya dan metnberikan tambahan kepadaku."'

Menyegerakan Pembayaran Utang Sebelum Meninggal Dunia

Imam Ahmad meriwayatkan bahrva ada seorang laki-laki bertanya kepada

Rasulullah saw. mengenai saudaranya yang meninggal dunia dan rnasih

berhutang. Beliau kemudian bersabda,

"^u 
-Z"V "--+ -f*. f"

"Dia tertnhntr olelt tttang,rrr. Urirrftrr lrrrtnng tuttuknya."

Laki-laki itu berkata, Wahai Rasulullah, aku telah membayar utangnya

kecuali dua dinar yang diakui oleh seorang perempuan. Beliau bersabda,

"";,iP,iL;\
" B e r ik an ke p a tl a n y a, k ar ert cr ti i n b e rh' ak. "'

Dalam riwayat lain disebutkan, Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah

saw., jelaskan, kepadaku seandainya aku berjihad dengan jiwa dan hartaku, lalu

b"^tL Ibru Hajar berkata, "Hadits ini memiliki syahid yang dha'if, diriwayatkan oleh
Baihaki dari Fadhalah bin Ubaid, dan yang latn mauquf, diriwayatkan oleh Bukhari dari
Abdullah bin Saliml'

' HR Muslim, kitab 'hl-MasaqAhl'bab "Man lstaslafa Syahn fa Qadhd Khalran minhu, dan bab
"Khirukum Ahsanukum QaAhAhn." Abu Dawud, kitab"al-Buy|',"bab"Husnu al-Qadhd',"
jilid III, hal: 842. Tirmidzi, kitab "al-Buyi'," bab "Mri lah Jt al-lstiqradh al-Ba'ir," jilid IIl,
hal:6oo. lbnu Majah, kitab"at-TijArot,'bab'hs-Sa/amuf al-Hayawrin." Nasai, kitab "4/-

Buytt',"bab " IstislAfiu al-f]ayawini wa Istiqrddhih,," jilid VII, hal: z9r.
' HR Bukhari,bab" Husnu al-Qadhiii." Abu Dawud, kttab'hl-Buyit',"bab"flusnu al-Qadhdil'

jilid III, hal 642. Nasai, kitab " al-Buyt'," bab"az-Ziyhdah," jilid VII, hal: 283.
3 HR Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilid V hal: z.
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aku terbunuh dengan tetap bersabar, mengharap pahala Allah, maju ke depan,

dan tidak lari ke belakang, apakah aku akan masuk surga?" Beliau menjawab,
"Iya." Laki-laki itu mengulangi pertanyaannya sebanyak dua atau tiga kali.

Dan Rasulullah saw menjawab dengan jawaban yang sana. Setelah itu, beliau

bersabda,

i,'..
el31!t:-c kl ,Jl j'-, t)e) r.- J| Yl

"Kecuali jikn kamu mati, sementera kemu urcmiliki utang dan kqnfl tidftk

m eniliki sesu a tu utr tuk m emb ay nrny a. " 1

Beliau memberitahukan kepada para sahabat tentang penegasan yang

diturunkan dari langit. Mereka pun bertanya tentangnya kepada beliau. Lantas

beliau bersabda,

.t,.t
, t. ti ,t' at

P Pe, ?v,+:vvtvt

"Dalam mnsqlnh hutan. Demi Dzat yang jizoa Mtrlnntm&d berado aiguig
gamantlya/ sekirnnya seseorang terbunuh di jalan AIInlr lalu hidup lagi, kenrudian

terbunuh lagi di jalan AIIah, kemudisn hidup Ingi, Ialu terhunuh di jnlan Allah,

niscaya die tidnk akon masuk surgs saffipsi utnngnya dibayar. "2

Abu Salamah bin Abdurrahman meriwayatkan bahwa fabir bin Abdullah
berkata, "Rasulullah saw. tidak pernah menyalatkan seseorang yang meninggal
dunia dan memiliki hutang. Suatu ketika, seorang mayat dihadapkan kepada

beliau. Beliau bertanya, 'Apakah dia memiliki hutang!' Mereka menjawab, 'Iya,

dua dinarl Beliau berkata kepada mereka, 'Shalatkan sahabat kalianl Lalu
Abu Qatadah al-Anshari berkata, Aku akan membayar dua dinar itu, wahai

Rasulullah. Rasulullah saw. lantas menshalatkan mayat itu. Kemudian ketika
Allah swt. memberi pertolongan kepada beliau sehingga bisa menaklukkan
negeri- negeri, beliau bersabda,

:,+\u !; It ei"";>',1 e.; t; ? i 4 t"r. J<- Jii ii
'Aku lebih utama bagi setiap orang Mtktnin dari di'i'nya ,;r;;. Borongriopo *n

ninggalkan utang, nnka nkulahynng akan mentbayantyn. Danbarangsiapa mminggalkan

HR Ahmad, jilid III, hal: 325. Muslim, ktt^b'hl-ImArahl'bab "Man Qutila fi Sabililldh Kufirat
Khathdykhu illd ad-Dain," jilid III. hal: r5or. Tirmidzi, kttab,"al-lihdd: bab"MA IAh fi
Man Yastasyhidu wa 'alaihi Dainunl' jilid IV hal: z r z. Nasai , kitab " al-lihrhd," bab " Mtin
Qutila fi SabllillLh wa alaihi Dainunl' jilid VI, hal: 34. Redaksi ini berasal dari Ahmad.
HR Nasai, kitab"al-Buyttl bab"at-Taghlizhf ad-Dain," jilid VII, hal: 3r4-3r5.
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hnrta, maka untuk ahli warisnya."l HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah

dari hadits Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah

saw. bersabda,
, ,-."i r^ r.

"nr 
Lii Wyl .ij :]i tj a-i9

\ ac
nul .9>1 Loi\-:l

jo t '. 
'. ,"i'..i

-L r -Ul 11 -.1 -g\
"Siapn yong ilrenganfuil (ntenilrtjan4 red) lwrtn maflusia dengnn keinginart

untuk nrcngembalikannya, ttaka Allah nkan (tnentberi kemudahnn bnginya) unhft
mentbntlnrnyn. DnnSrang siopa mengamhilnyn ftneminjam, red) dengan keinginan

u n t u k nr e n glil a n gk nnny n, n mk a AII nh nk an men ghil a n gk an n y a. " 2

Mengulur-ulur Pembayaran Utang Merupakan Kezaliman

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"." i. ' r t ' ^' ' .'t t o

*1! "r 5;i i;i t:1i & :4,Y
"Mugulur-ulur pe*iorrran utan51 bagi yang ,ro*t'u merupnkan kezalinnn.

Dart apabila sesoratrg di sntnra kalion diolihkan (pembayaran hutangnya) kepada

seorang yaflg maml)u, tlaka ikutilalu"3 HR Abu Dawud.

Anjuran Menambah Tenggat Waktu Kepada Orang yang Kesulitan

Allah swt. berfirman,

@ <;:'s 3 u,.HT\j j;3 Jt i; sg*j t* ji 64t:
"Dan jika (orang berlrutnng itu) dalam kesukaran, maktt berilolt targgult

sanryai dia berkelapangan. Dart menyedekaltkan (sebagian atau sentua utang) itu,

lebih baik bngitrru, jikn kantu rnengetahui." (Al-Baqarah [2]: 280)

HR Abu Dawud, kitab "al-Buyi'i' bab "at-Tasydid f ad- Dain," jrlid III, hal: 6jB. Nasai,
kitab " al-hnA'i2." bab 'hsft-Sh a'lhtu 'ala Man hldihi dainun," jilid IV, hal: 6 s -66. Sementara
hadits Abu Salamah dan Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari, kitab'hn-Nafaqdl"bab
'.'Q.aulunNabiy.:Ma1TarakaKallanauDirahnjallayya.",jilidlX,hal:5t5.Kitab"al-kaf,klah,
bab 'hd Dgi1," jilid IV, hal: 477. Muslim, kitab "rl/- FarAid: bab " Man Taraka Mhlah fa li
Ilaratsatihil' jilid III, hal: 1237. Tirmidzi, ktIab"al-Janiii'bab"Md Jdh fi ash-Shaldtl'ala
dlMadyfini." jilid IIl, hal: 17.r. Ibnu Majah, kitab "ash-shadaqat,:bab "Min Taraka Dainan
au Dhayahn fa hlallahi wa Rasilihi," jlia f t, hal: 8o7. Nasai, kitab " al-land'izl' bab " ash-
Shalah bld Man bloihi Dainl' jilid IV hal: 66. Tirmdizi berakta, hadits ini hasan sahihl'
Bukhari, babf al-Istiqrhdh wa Add'i ad-Duyin wa al-Hajr wa at-Turhtsl'bab "Man Akhadza
Amwdt an-Nhsi Yuridu Adiaha au ltldfaha," jilid III, hal: r 5 z.
HR Bukhari, kitab" al-IIawdtrit," bab "f al-Hat'nlah," jilid III, hal;. r 23. Muslim, kitab "al-
Musdqht," 6ab"Tah-rimu Mathli at-Chaniy wa Shihhat'i al-Hawalah wh Istihbabi Qabuliha
Ul 4hyAq.bln Maliin;'Tirmidzi, kitab"al-Buyit'l'bab"Mhl6hf Mathli al-Ghaniy annahu
Zhulmun;".jil.id III..hal: 59r..Nasai, kitab "al-Buyu'l'bab "al Hiwalah." jilid VII, hal: 3 r7.
Ibnu Majah, lutab "ash-Shadaqat," bab "nI-Hawalah.
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Diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwa dia pernah mencari seseorang yang

berutang kepadanya. Orang itu bersembunyi, lalu Abu Qatadah mendapatinya.

Orang itu berkata, "Sesungguhnya aku dalam kesukaran." Abu Qatadah berkata,
"Benarkah demikian? Orang itu berkata, "Demi Allah." Lantas Abu Qatadah
berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw bersabda,

a:,9 i-a',\ ,)- ,:; ;;iJ uett ry. +f o,.iil i;; ti :; 3;(-'rtvv

"BarangsiaTta Vong ingin diselnmnttcnn attan dari kesusqllnn-kexrsalmn padn

hari kiamat, hendaknya dia memberi tenggat keTtada orong yang tlolam kesulitan

stau ntembebnskan (lrutnng) darintla." 1

Ka'ab bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

ab -2;' iiii '"L r.-1 ",i rr* pi y
,..9. ! J-

"Bnrangsiaptt mentheri tenggat zuaktu kepadn orailg Vang dslam kesuknrsn atsu

nrcmbebqskort trtangnya, maka AIIcth akan nrcnnunginya dnlnn naungan-Nyn."2

Membebaskan Hutang dan Mempercepat Pembayaran Sisanya

Mayoritas ulama fikih mengharamkan penghapusan sebagian dari utang
dengan kompensasi percepatan pembayaran sisanya sebelum tiba batas waktu
yang disepakati. |ika ada seseorangyang memberi hutang kepada orang lain
dengan batas waktu tertentu, Iantas dia berkata,'Aku akan menghapuskan darimu
sebagian dari utang, tapi kamu harus segera mengembalikan sisanya sebelurn batas

waktu yang sudah disepakatij' maka hal semacarn ini tidak diperbolehkan.

Ibnu Abbas dan Zufar membolehkannya. Dasarnya adalah riwayat Ibnu
Abbas bahwa ketika Rasulullah saw. menerintahkan untuk mengusir Bani
Nadhir, beberapa orang di antara mereka mendatangi beliau, dan berkata,
"Wahai utusan Allah, sesungguhnya engkau memerintahkan untuk mengusir
kami, sedangkan kami merniliki hutang atas orang-orang yang belum tiba batas

waktunyal' Rasulullah saw kemudian bersabda, "Hapuskanlah (sebagian dari
utang) dan percepat (pembnyaran sisanya).":

HR Muslim, kitab "al-MusAqtth," bab " Fadhlu Indzdri al-Mu'shir," jil\d III, hirn: r r98
Diriwayatkan oleh Thabrani dari Ka'ab bin Umar, dalam al-Kabir, iilid XI, hal: r66. Tirmidzi
dari Abu Hurairah, dalant SunanTirmidzi, kitab "al-Buyi',"bab "Ua ph7 tnzhhri al-Mu\ir
wa ar-Riqf bihi," jilld III, hal: 59o.
HR Hakim dalam Mustadrak Hakim, jilid II, hal: 52. Daruquthni, jilid III, hal: 46. Hakim
berkata, Hadits ini sanadnyas/rahih, tetapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Adz-Dzahabi tidak menyepakatinya.
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PENGGADAIAN

Definisi Penggadaian (Rahn)

Dilihat dari si si kebahasaa n,kata r ahnberarti ketetap an dan kekekalan,

juga mengandung arti penahanan. Contoh pengertian pertama adalah

kalimat A.alJ a^-; yang berarti nikmat yang tetap atau kekal. Contoh
pengertian ke dua adalah firman Allah swt.,

t/x\\t. z n.,'/ ,.2r'r(ra\ri:_bjcJ4,+S

"Setiap orang tertnhsn oleh npa Vang telah dilqkukannya." (Al-
Muddatstsir [7a]:38)

Adapun penggadaian dalam pengertian syariat, para ulama men-

definisikannya dengan: Penetapan suatu barangyang memiliki nilai dalam

pandangan syariat sebagai jaminan atas utang' yang mana utang tersebut

atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan.

fika seseorang berutang kepada orang lain dan sebagai jaminannya dia

menyerahkan kepada orang yang akan memberinya hutangan sebuah

rumah atau seekor binatang yang terikat , sampai dia melunasi utangnya,

maka itulah yang disebut dengan penggadaian dalam syariat.

Pemilik barang yang berutang dinamakan rhhin. Orang yang

memberi hutang disebut dengan murtahin. Dan, barang yang digadaikan

dinamakan rahn' gadal'.

' Sesuatu yang diberikan sebagai jaminan atau untuk mendapatkan kepercayaan dari orang
yang memberi hutang. Dan ketika barang diserahkan kepada orang yang memberi hutang,
maka barang itu menjadi tanggungannya. Dan jika orang yang berhutang tidak dapat
me_mbayar hutangnya, maka barang yang digadaikan berang yang digadaikan menjadi
miliknya.



Disyariatkannya Penggadaian

Penggadaian dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmal

Allah swt. berfirman,

,s,$ii"AJ\-G$*"6;9'^l$.t;;Ay'vrr'i5ra&3",6#
xV|^Ltr:ey"i-3$432-,1-,;:r7L,4i\**$kii;4,:;a';3t

Gi,,U;i;L:;q
"lika knnru dalan perinlnnan (dan bennunmalah tidnk secara tunai) sednng

kamu tidak mentperolelt -.eorang penulis, mako lrcndaklqh oda barnng tanggungan

yailg dipegang (olelt yang herpiutang). Akan tetapi jikn sebngian kamu

nrcffipercsy{ti sebagian yang Iain, maka lrcndaklah yartg dipercayai itu menunttikan

amanatnyt (hutntgnyo) dnn hendaklah ia bertakwa kepnda Allnh Tulnnntla; dnn

jangonlalr kanrtt (parn saksi) menyenthurtyikan persaksian. Dan bnrmtgsinpa tltng

menyentbunyikanntla, ntnka sesunggulurya in ndalnh orang yang berdosa lntinyn;

dan Allah Malw Mengetahui apn yatry kanru kerjtkarr. " (Al-Baqarah [2]: 283)

Dalil dari Sunnah adalah bahwasanya Rasulullah saw. hendak menggadaikan

baju besi beliau kepada seorang Yahudi untuk berutang gandum kepadanya.

Akan tetapi, orang Yahudi itu berkata, "Sesungguhnya Muhammad hanya

ingin memusnahkan hartakul' Rasulullah saw. lantas bersabda, "Dia berdusta.

Sungguh, aku adalah orang tepercaya di bumi dan orang terpercaya di langit.

Seandainya dia percaya kepadaku, niscaya aku akan mernbayarnya. Pergilah

kalian kepadanya dengan membawa baju besiku ini."'

Urnmul Muminin, Aisyah ra. berkata, "Rasulullah saw. pernah membeli gan-

dum dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besi beliau kepadanyal"

Para ulama rnenyepakati hal itu. Tidak seorang di antara mereka yang

memperselisihkan atas diperbolehkannya atau penetapan penggadaian,

meskipun mereka berselisih pendapat tentang penetapannya di tempat kediaman

(tidak dalam perjalanan). Mayoritas ulama berpendapat bahwa penggadaian

disyariatkan di tempat kediaman, sebagaimana disyariatkan dalam perjalanan

karena Rasulullah saw. pernah melakukannya ketika beliau tinggal di Madinah.

Dibatasinya penggadaian dengan perjalanan dalam ayat di atas adalah untuk

HR Tirmidzi. kitab 'hl-Buyi'l' bab " Md ldh f ar-Rukhshah f asy-Syirh' ila Ajalinl' jil\dilI,
hal: 5o9. Nasai, kitab "al-Buyil')'bab'hl-Bai'ila Ajalh NIa'l|min,"'jilid VII, hal: 294,
HR Bukhari, k\tab "ar-Rahn," bab " ar-Rahn 'da al-Yahttdi wa Ghairihim," dalam Fath al-
Bdri, jilidY, hal: r45. Muslim, kitab" al-tuIasAqil:'bab" ar-Rahn wa lawhzuhu fl a-Hadhari
wa as-SaJarl' jilid III, hal: rzz6.
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mengungkapkan sesuatu yang sering terjadi karena penggadaian sering kali
terjadi dalam perjalanan.

Mujahid, Dhahhak, dan para ulama Zahiriah berpendapat bahwa

penggadaian tidak disyariatkan kecuali dalarn perjalanan, dengan bersandar pada

ayat di atas. Dan hadits Rasulullah saw. membenarkan pendapat mereka.

Syarat Sahnya Penggadaian

Beberapa hal berikut merupakan syarat sahnya penggadaian.

l. Berakal.

2. Balig.

3. Adanya barang yang digadaikan ketika akad berlangsung, meskipun bang

yang digadaikan tidak menjadi miliknya secara penuh.'

4. Barang diterima oleh penggadai atau wakilnya.

Imam Syaf i berkata, 'Allah tidak menetapkan hukum kecuali dengan

adanya barang jaminan yang dipegang. Apabila sifat ini tidak ada, maka

penetapan hukum juga tidak adal'

Para ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa penggadaian bersif'at

mengikat dengan adanya akad. Orangyang meminjam diharuskan menyerahkan

gadaian agar dikuasai oleh orang yang memberi pinjamarl. Dan, setelah orang

yang memberi hutang menerima barang, dia boleh mengambil manfaat barang

gadaian tersebut. Hal ini berbeda dengan pendapat Syafi yang mengatakan

bahwa dia hanya berhak mengarnbil manfaat selama tidak merugikan orang

yang berhutang kepadanya dan menyerahkan barang gadaian.

Pemanfaatan Barang Gadaian

Akad penggadaian adalah akad yang dimaksudkan untuk rnendapatkan

kepastian dan jaminan utang. Tujuannya bukan untuk menumbuhkan harta

atau mencari keuntungan. Dengan demikian, orang yang memberi hutang tidak

' Qurtubi berkata, "Ketika Allah swt. berfirman, 'hendaklah ada barang jaminan yang pegang,
para ulama mengatakan bahwa zahir dan kemutlakan ayat ini inembolehkan penggadaian
barang yang dimiliki bersarna. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan
para pengikutnyai'
Ibnu Mundzir berkata, "Barang milik parsekutuan boleh digadaikan, sebagaimana juga
boleh dijual. Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa barang yang digadaikan harus
milik pribadi sehingga penggadaian barang milik persekutuan tidak sah, baik barang
yang digadaikan berupa barang tidak bergerak, binatang, ataupun yang lain. Pendapat ini
ditentang oleh tiga mazhab lainnya."
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diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, meskipun
orang yang berhutang mengizinkannya. Apabila dia mengambil manfaat dari
barang yang digadaikan, maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat.

Dan, setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.

Ini berlaku apabila gadaian bukanlah binatang yang biasa ditunggangi atau

diperah susunya. Apabila gadaian adalah binatang yang biasa ditunggangi atau

diperah susunya, maka orang yang memberi hutang boleh nengambil manfaat

darinya sebagai kompensasi pembiayaan yang dia keluarkan untuk merawatnya.
Dia boleh menunggangi dan menaruh barang di atas punggung binatang yang
dipersiapkan sebagai kendaraan, seperti unta, kuda, bagal, dan sejenisnya. Dia
juga boleh mengambil susu binatang yang biasa diperah susunya, seperti sapi,

kambing, dan sejenisnya.'

Sebagai dasarnya adalah:

Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw
bersabda,

l-rr#)t)t1'*0
.1"',. :,1.:. '-'.- | zol
b cA -r J$ 1)) Ai,a-o]l :J -:

t i o t "t,
-^l-..: l-lJl

ia;ll -j =j t 3,j J;nt
"Susu binatang perahan diperah knrene pembiaynan untuknyn apabila

digadnikan dan binntnng tunggnngnn ditunggangi kqrens pembiayaannytt apabiln

digadaikan. Ornng ynng fircnLntggangi dsrt ntenrcrqh lmrus member penrbiayttan

padnnya.") HR Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai.

Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, 'Apabila
binatang tunggangan digadaikan maka penggadai menanggung makanannya.
Susu binatang perahan diminum dan orang yang meminum menanggung biaya

hidupnya."r

Dalam redaksi lain,

Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq. Tapi banyak mendapat pertentangan dari
mayoritas ulama- Mereka berpendapat bahwa penggadai tidak boleh'menganrbil iranfaat
sedikit pun dari barang gadaian.
HR Bukhari, kitab " ar-Rahn," bab "ar-Rahnu Markibun wa Mahlfibun," jilid V hal: r43.
Abu Dawud, kitab 'hl-Buyt'," bab 'F a -Ruhn," iilid ltl. hal: 795-js8. Tirirtdzi, kitab "4/-
puy4.')'bab." Mti tah f al inJifA bi di-nahn;' iiti<i lt t hal: sqe .'r-bnu Majah, kitab' "ar-Rahn,"
ba6'hr-Rahn Markibun wa Mahlibun." jilid Il, hal:8r8. Tirmidzi berkata, hadits ini hasan
shahih. Abu Dawud berkata, Menurutku, hadits ini saftifi.
HR Bukhari, kitab" ar-Rahn,"bab" ar-Rahn MarkAbun wa Mahtttbun" jilid V hal: r43. Abu
P"yy4, krtab"al Buyi',"bab "lt a,r-Rahn," jilid II L hal: 7s5-zsB.Tirmidzi,UrLabrht-Buyi',"bab
"MA lahJi al-lntifa'bi ar-Rahn "jilid III, hal: 5+6.Ibnu Majah, kitab "ar-Ruhfin,"bab'hi.-nahin
Markibun u,a Mahlibun," jilid II, hal: 816. Tirmidzi berkata, hadits ini hasan shahih.
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J#ts1
:-. t ot 4t, t,:.

,Ps +*-;JJl ;J,r
tt.l,
4;J 'tt-tllt .iS t;1

t )o.. tt'-'.'
t-> 13 a:-oa:

"likn binatnng h.tnggangnn rligadnikan, mnka penggadai mennnggung

mnkanannytt. Susu hinntnng peralnn diminum dan orang yang merninum

menan ggun g biaq a hi dupny a. " I

Abu Shalih meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw.

bersabda,

J;;', J'F j1s,
" (Binntang) gadninr ltolelt diperalr dan ditutrggartgi."

Dalam riwayat lain, "(Binatang) gadaian boleh ditunggangi dan diperah."'

Pembiayaan Gadaian dan Pemanfaatannya

Biaya gadaian, biaya pemeliharaannya, dan biaya pengembaliannya menjadi

tanggungan pemiliknya. Manfaat-manfaat gadaian adalah milik orang yang

menerima gadai. Dan apa yang dihasilkan oleh gadaian, seperti anak, wol, buah,

dan susu, masuk ke dalam gadaian dan rnenjadi gadaian bersarna pokoknya. Hal

ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw., "Keuntungannya adalah miliknya

dan kerugiannya adalah tanggungannya.'1' Imam Syaf i mengatakan bahwa

tidak ada satu pun dari semua itu yang masuk dalam gadaian. Adapun Malik
mengatakan bahwa tidak masuk ke dalam gadaian kecuali anak binatang dan

tunas pohon kurma. Apabila penggadai mengeluarkan biaya untuk gadaian

dengan izin penguasa ketika penggadai tidak ada di tempat atau enggan

mengeluarkan biaya, maka itu menjadi utang yang harus dibayar oleh orang

yang berhutang kepada orang yang memberi utang.

HR Ahmad dalam N[usnad Ahmad, iilid II, hal: zz8.
HR Hakim dalam Mustadrak Hakim, jilid II, hal: 58. Baihaki dalam Sunan Baihaqi, jilid
VI, hal: 38. Daruqutnni dalam Sunan Daraquthni, jilid III, hal: y dan I +. Dalam Takhrih
al-Habir, jilid III, hal: 36. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, Hadits ini dianggap cacat dan
mauquf.lbnu Abi Hatim berkata, Ayahku mengatakan bahwa rawi hadits ini menyatakan
marfu'dan jrga pernah mengatakan mauquf. Daruquthni menolak riwayat yang menyatakan
bahwa hadits ini mautluf, dia setuju dengan riwayat yang menyatakan mar-fu'.
HR Darquthni, jilid IIl, hal: 3u -:1. Hakim dalam Mustadrak Hakim, jilidII, hal: 5 r. Baihaki,
iilid VI, hal: 19. Lihat perkataan Ibnu Hajar dalam Talkhish al-flabin jilid III, hal: 36,
mengenai sabda Rasulullah saw.,'Keuntungannya adalah miliknya dan kerugiannya adalah
tanggungannya,'Apakah hadits ini mar.fu' atau mursal?

€iJl
, 't,i '
4as- );i fuc^.a
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Pegadaian adalah Amanah

Gadaian adalah amanah di tangan orang yat)g rnenerima gadaiar-r. Dia

tidak bertanggung jawab atas kerusirkirnnya kecuali apabila bertindak zalim.

Pendapat ini dikemukakan oleh menurut Ahniad darr Syah'i.

Tetapnya Pegadaian Sampai Utang Dibayar

Ibnu Mundzir berkatir, "Semua ahli ilmu vang aku menghafal dari mereka

menyepakati bahwa barangsiapa menggadaikan sesuatu dengan sejurnlah harta,

lalu dia membayar sebagian clarinya dan ingin mengan-rbil sebagian dari gadnian,

rnaka dia tidak berhak untr.rk rlelaklrkan itu sarnpai dia rnelunasi sernua hak

orang yang memberi pinjaman atau dia rnenghapuskan utangnyai'

Pengambilalihan Hak atas Barang Gadaian

Dalam tradisi orang-orang Arab, apabila orang yang berutang tidak mar.npu

membayar atau rnengembalikan utangn),a, maka barang gadaian lepas dari
kepemilikannya dan menjadi hak milik orang yang memberi hutang. Islam

rnenghirpuskan hal ini dan rnelarangnva. jika batas waktu sudah tiba, maka

orang yang berhr-rtang wajib membayar cian melunasi utangnya. fika, tidak mau

rnembayar clan tidak mengizinkan penjualan gadaian, rnaka penguasa boleh

memaksanya untuk membavar atan menjual gadaian. Setelah dia rnenjualnya,
jika ada yang tersisa dari hasil per-rjualannya, nraka itu menjadi nriliknya dan

apabila ada yang tersisa dari utang, maka itu menjadi tanggungannva. Dalam

hadits Muarviyah bin Abdullah bin Ja'far disebutkan bahrva seorang laki-laki
n-renggadaikan sebuah rumah di Madinah sampai batas waktu yang ditentukan.

Ketika batas waktunya habis dan orang yang memberi utang berkata, "Rumah

ini menjadi rnilikkul' Rasulullah saw. lantas bersabda,

"Godnitlrt tidrtk bisn tlinrrthil ttlih dttri pctr't,r',frr, ,'n,,f ttlnlt ttteuggnLlt'riknnrttltt,

Keuntuttgttrrnyn ndLtlalt ntiliktttla tlon kerugiortnyn ndnltth tnrtgguttgnrutyn."t HR
Syrti'| Atsram dan Daruqutni. Daruquthni berkata, Sonodnya hadits ini
hasan dan bersambung. Dalam Bulughu al-Murhm, Al-Hafizh Ibnu Hajar

berkata, "Semua rarvinya tsiqah. Hanya saja, yang dihafal dalam rirvayat Abu
Dawud dan lainnya adalah bahwa hadits ini mursall'

j* ;e)' -tlt ,"

' Lihat takhrii hadits sebelumnya.
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Peniualan Pegadaian ketika Batas Waktu Tiba

Apabila disyaratkan agar gadaian di jual ketika batas waktunya tiba, maka

syarat ini sah dan o'u'lg ylng"-emberi hutang berhak menjualnya' Pendapat

ini berbeda dengan pt"iupult-am Syaf i yang berpendapat atas tidak sahnya

syarat ini' Dan jika gadaian kembali ke tangan orang yang berutang dengan

kehendak orang yang memberi hutang' maka penggadaian batal'
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Keutamaan l4uzira'ah

Inram Qurthubi berkata, "Bertani termasuk bagian dari fardhr kifayah.

Karenanya, seorang pemimpin harus menyuruh rakyatnya agar mau

bertani dan yang sejenis dengannya, seperti menanam pepohonan."

Imam Bukhari dan lvluslim rneri'ivayatkan dari Anas ra. bahwa

Rasulullah saur bersabda, "Tidak seorang Muslim pun yang menanam

tumbuhan berkayu atau tuntbuhan tidak berkayu' kemudian dimakan

oleh burwtg, rnanusia atau hewan kecuali ia meniadi sedekah baginya."'

Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah sarv. bersabda,

"Carilah rezeki dari tumbuh-htmbuhan bumi."l

Definisi MuzAra'ah

Ditinjau dari sisi kebahasaan, muzhraah berarti kerja sama untuk
menggarap tanah dengan irnbalan dari apa yang dil,asilkan oleh tanah

yang digarapnya. Pengertian muzhra'ah dalam pernbahasan ini adalah

pemberian hak untuk menanarni tanah yang dipunyai kepada orang lain

dengan syarat bahwa dia akan rnendapatkan bagian tertentu dari apa

yang dihasilkan dari tanahnya, baik setengah, sepertiga atau lebih banyak

' Contoh tumbuhan berkayu adalah kurn-ra dan anggur sementara tumbuhan tidak berkayu
adalah gandum dan jelai

' HR Bukhari, kitab "al-Muzd,rahh," bab "Fadhlu az-Zar'i wa al-Gharsi Idzii Akal Minhu,
'jilid III, hal: 3 5. Muslim, kltab " dl-MusAqah," bal: " Fadhlu al-Gharsi wa az-Zar'i."I Lihat dalam Kanzu al-Ummril jilid III, hal: 93o. Daruqutni merirvayatkannyadalam al-Afrdd.
]uga diriwayatkan oleh Baihaki dari Aisyah dari Ubnu Asakir dari Abdullah bin Abi Abbas
bin Rabiah.
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dan lebih sedikit dari hasil yang diperoleh, sesuai kesepakatan bersama

antara orang memiliki tanah dern yang menggarapnya.

Disyariatkannya l4uzira' ah

Muzardhh rnerupakan bentuk kerjasama antara pekerja dan pernilik tanah.

Terkadang pekerja meniliki kepandaian dalam mengelola pertanian, tetapi tidak
memiliki tanah. Dan, terkadang orang yang memiliki tanah tidak bisa bercocok

tanam. Melihat kondisi sernacan ini, Islam memberlakukan ntuzhrahh sebagai

bentuk kasih siryang terhadap keduanya.

Muzhrahh sudah dilakukan oleh Rasuluilah sirw. dan juga para sahirbat setelah

beliau. Itnam Bukhari dan N{r-rslim meriwa)ratkan dari Ibnu Abbas bahrva Rasulullah

saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbirlan separuh dari apa yang

dihasilkan dari tanah yang digarapkan, baik biji-bijian ataupun buah-buahan.'

Muhammad bin Baqir bin Ali bin Husain berkata, Tidak ada satu keluarga

kaum Muhaiirin di Madinah yang tidak menggarap ladang dengan bagian

sepertiga atau seperernpirt. Ali, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Qasim,
rwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirrin, sernrra

rnelakukan ziririrh. HR Bukhari.

Penulis al-Mttghni berkata, "Masalah ini merupakan sesuatu yang cukup

masyhur pada masa Rasulullah saw clan beliau melakukannya sampai wafat.

Kemudian di lanjutkan oleh para Kuulafaur Rasl.idin beserta keluarga mereka.

Tidak ada satu keluarga pun di Madinah yang tidak melakukan praktik nruzdrahh,

bahkan istri Rasulullah saw. juga rnelakukannya setelah Rasulullah sarv. wafat.

Perkara semacam ini tidak mungkin dihapr.rs. Penghapusan hanya terjadi pada

masa Rasulullah saw. Adapun sesuatu yang beliau lakukan sampai wafat, kemudian

dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin dan para sahabat dengan taflpa ada seorangpun

dari rnereka yang mengingkarinya, rnungkinkah hal yang sedernikian ini di hapus?

|ika penghapr-rsan terjadi pada masa Rasulullah saw., bagaimana mungkin beliau

melakukannva setelah beliau rnengpaus pemberlakuannya? Dan bagaimana

mungkin penghapusan atas suatu slariat terjadi sementara para pengganti beliau

tidak mengetahuinya, padahal kisah Khaibar dan apa yang mereka kerjakan di sana

sangat masyhur? Di manakah gerangan rawi yang meriwayatkan atas penghapusan

sehingga tidak n-renceritakan dan memberitahukannya kepada mereka?

' HR Bukhari, kitab "nl-Mr udrahh," bab " al-Muziraith bi usy-Syathri wa Nal:Lwihi," jll\d III
hal: r37 . Muslim, kitab "al-NlusAqah," bab "al-Musdrlah wa la-Mudmalati bi luzin tnin
at s -'I\m ar w a az- Zar'i.
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Bantahan terhadap Riwayat yang Melarang MazAra'ah

Apa yang diceritakan oleh Rafi'bin Khadij bahwa Rasulullah saw. melarang

muzhrdhh telah dibantah oleh Zaid bin TSabit. Dia rnengatakan bahwa larangan

ini bertujuan untuk rrrenyelesaikan persengketaan. Dia berkata, "Semoga Allah

swt. mengampuni Rafi'bin Khadij. Demi Allah, aku lebih mengetahui hadits

tentang hal ini daripada dia. Yang benar adalah ada dua orang laki-laki dari

sahabat Anshar yang bersengketa menemui Rasulullah saw. Kemudian beliau

bersabda, 'lika seperti itu adanya, maka.ianganloh kolian menyewakan ladang

kalian. ""

Ibnu Abbas ra. juga membantah riwayat ini dan menjelaskan bahwa

larangan ini hanya sebtas upaya untuk mengarahkan mereka pada sesuatu

yang lebih baik. Dia berkata, "Rasulullah sarv. tidak rnelarang Nluzhra'uh.

Tetapi, beliau memerintahkan agar rnanusia di antara sesalra. Beliau bersabda,

"Barang siapa memiliki tanah, hendaknya dia menananmya atau memlterikan

(menyewakan) kepadu yang lain. lika dia enggan, henrloknya dio nrcngarnbil

kernboli tartahnya."'

Amru bir-r Dinar berkata, "Aku telah mendengar Ibnu Umar berkata, "Kanri

tidak mernandang adanya Iarangan pada muzdrahh sampai aku mendengar

Rafi'bin Khadij berkata bahwa Rasulullah saw. melarangnya. Kernudian aku

menyampaikan hal ini kepada Tharvus. Dia lantas berkata, Orang yang paling

pandai di antara kalian (lbnu Abbas, red) berkata, kepadaku bahwa Rasulullah

saw. tidak nrelarangnya. Beliau bersabda, " Memberikan tanahnya lebih baik bagi

seseorang daripada menganfuil sewa terte ntu darinya"':

Menyewakan Tanah dengan Uang

Muzdrahh boleh dilahrkan dengan uang, rnakanan ataupun yang lain 1'ang

dianggap sebagai hatta. Handzalah berkata, "Aku bertanya keprada Rafi'bin Khadij

tentang penvewaan tanah. Dia menjawab, Rasulullah saw. melarang hal itu. Aku

HR Abu Dawud, kitab "rrl-Iluyu'i'bab "l ctl Muzitrahhl'lilicl III, hal: 6t{3 684. Nasai, kitab "a/-
Muzltratthl'bab"an Nahyu hn Kirdi al Ardhi bi ats-Tiulutsi na ar-Rub'|," lilid VII, hal: 5o.
HR Bukhari, kitab"ol-Harts wa Ltl-Muzdrttah,"bab"Htddatsani AIi bin Abdullah." jilid \/,
hirl: r 4 dan bab "Mri Khna min Ashhhbi an-Naby Yuwhshi Badhuhum Badhan bi az-Zird'ah
v,a ats-Tsatnr," jilid \', hal: -2.2. Muslim, kjtab " al-Bryit"'bab "Kirhu al-Ardhl' jilid III hal:
r176-r178. Tirmidzi, kitab "ar-Alrkrinr,'bab "Min n/ Muzitrshh," iilid III, hal: 659.
HR Bukhari, kitrb "dl-Mr;ara'ah," bab ",4la Kina nin Ashhlthi an-Nabiy.... jilid V. hal:
zz. Muslim, kitab "al-Buyrl," bab"al-Ardhu Tumnah" jilid lII. hal: r rt34. Abu Dawud, kitab
" al-Buyi'l' bab "Jt al-Nluzhrdithl' jilid III, hal: 682. Nasai, kitab "al-tuluzdraah," bab, "an-
Nahyu am-KirAi al-Ardhi hi sts-Tsuluts wa ar-Rubu'l' jilid VII, hal: 36. Ibnu Majah, kitab
"ar-Ruhinl'bab "ar-Rukft.shah Ji Kirh'i al-Ardh bi al-Baidhd"' jilid r r, him. 8zr.
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bertanya lagi kepadanya, bagaimana jika dilakukan dengan emas dan perak? Dia

menjawab, jika dengan emas atau uang, maka hal itu diperbolehkan. Pendapat ini

dikemukakan oleh Ahmad, sebagian mazhab Malik dan Syafii. Imam Nawawi

berkata, "Pendapat inilah yang kuat dan dipilih dari semua pendapat yang ada."

Muzilra'ah yang Tidak Sah

Dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa muzhrahhyang

sah adalah pemberian tanah kepada orang yang akan tnenanaminya dengan

syarat pemilik tanah tersebut akan mendapatkan bagian atas apa yang ditanam

di atas tanah miliknya, baik setengah, sepertiga atau yang lain. Artinya, bagian

pemilik tanah belum ditentukan.

fika bagian pemilik tanah ditentukan, misalnya orang yang memiliki tanah

mendapatkan bagian tertentu dari atas apa yang dihasilkan dari tanahnya, atau

luas tanah di bagi menjadi, yang satu menjadi bagian orang yang mengelola dan

yang lain menjadi hak orang yang memiliki tanah atau menjadi milik berdua.

Muzarkhh semacam ini dinyatakan tidak sah karena di dalamnya mengandung

unsur tipuan dan dapat menimbulkan perselisihan.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Rafi'bin Khadij. Diaberkata, "Kami adalah

penduduk Madinah yang paling banyak bercocok tanam. Kami menyewakan

tanah dengan imbalan salah satu sisinya yang ditentukan untuk pemilik tanah.

Seringkali satu bidang tanah mendapat bencana sementara bidang tanah yang

lain selamat. Dan tidak jarang bidang tanah selamat dan bidang tanah yang lain

terkena bencana. Lantas kami dilarang melakukan hal semacam ini.

fuga ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Apa

yang kalian perbuat dengan ladang-ladang kalian?" Mereka menjawab, "Kami

menyewakannya dengan imbalan seperempat dari apa yang tumbuh di atasnya,

diberi imbalan beberapa gantang kurma dan gandum. Rasulullah saw. kemudian

bersabda, "langanlah kalian melakukan hal itu. Tanqmilah tanqh itu atau beri

serahkan orang lain agar menanaminya qtau kqmu biarkan tanah itu." Rafi'

berkata, "Lantas aku berkata, kami mendengar dan menaati.'

Imam Muslim meriwayatkan dari Rafi' bin Khadij. Dia berkata, sesungguhnya

kami menyewa tanah pada masa Rasulullah saw. dengan imbalan apa yang

tumbuh di tepi saluran air dan di hulu sungai. Kadang yang ini terkena musibah

' HR Bukhari,kfiab"al-Muzaralah| bab" Ma Kana min Ashhabi an-Naby Yuwashi Badhuhum
Ba;dhanfi az-Zirahh wa ats-Tsamrah," )ilidIII, hal: r4r. Muslim, kitab " al-Buyu"'bab"Kirai
al-Ardhi'bi ath-Taam." Iilid III, hal: r r8z
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dan yang lain selarnat. Dan terkadang yang ini selamat sementara yang lain

terkena bencana. Orang-orang tidak mengenal sewa menyewa kecuali seperti

ini. Karena itu, Rasulullah saw. melarangnya."'

t^d Menghidupkan Tanah Mati b4

Deftnisi Menghidupkan Tanah Mati

Ifoydu al-Amwdt artinya mempersiapkan tanah mati yang belum pernah

didiami atau dimanfaatkan sehingga ia layak untuk dimant'aatkan sebagai

tempat tinggal, pertanian atau yang lain.

Anjuran untuk Menghidupkan Tanah Mati

Islam menganjurkan (umat manusia) agar rnemperluas kemakmuran, menyebar

di seluruhpenjurubumi, menghidupkan tanah-tanahyangmati, nengelolakekayaan

yang ada di dalamnya, dan mernanfaatkan apayangdihasilkan darinya.

Rasulullah saw. bersabda," Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka

tanah itu menjadi miliknya."'HR Abu Dawud, Nasai dan Tirmidzi. Tirmidzi
mengatakan bahwa hadits ini hasan.

Urwah berkata, "Sesungguhnya bumi ini adalah bumi Allah dan hamba-

hamba ir-ri adalah harnba-hamba Allah. Barangsiapa menghidupkan tanah yang

mati, maka ia berhak atasnya. Hal ini disampaikan kepada kita dari Rasulullah

saw. oleh orang-orang yang menyampaikan shalat lima waktu dari beliau."3

Rasulullah saw. bersabda, "Siapa yang ntenghidupkan tanah yang mati,

maka baginya adalah pahala dan apa yang dimakan oleh ltinatang darinya, ia
termssuk sedekah (bagi yang menghidupkan tanah tersebut.)"+ HR Nasai. Ibnu

Hibban mengatakan bahwa hadits ini hasan.

Hasan bin Samurah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,"Siapa

HR Muslim, kilab "al-BuyA'," bab "Klrril al-Ardhi bi adz-Dzahabi wa al-IVaraqi,"
jilid III, hal: r r 8t
HR Bukhari dalam bentuk ntauquf pad,a Umar, lihat dalam Fath al-Barijilid V hal: 23.
Tirmidzi,kitab"4/ Ahkatnl' bab"Ma DzukiraJtlhyaiArdhial-AntwLit|jilidlII,hal:653.
Abu Dawud, kitab "d/-Kftrd i wa al-lmarah v'u al-Fui)' iilid IIl. hal: s+s. Menurut Tirmidzi,
hadits ini hnsan gharib.
HR Baihaki. jilid Vl, hal t4z.
HR Ahmad, jilid rrr, hal:3o4. Dalam Mawdrid adz-Dzamdn ilh az-Zawdid ibnu
Hibban [278J]. Dalam Talkhish al-Habir,jilid III, hal: 62. Ibnu Hajar berkata, Nasai juga
meriwayatkannya.
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yang memagari sebidang tanqh, mttka tanah itu menjadi miliknya."'HR Abu
Dawud.

Asmar bin lVludharris berkata, "Aku menemui Rasulullah saw. dan berbait

di hadaparr beliau. Setelah itu, beliau bersabda, "Siapa yangterlebih dulu sampai

padn suatu tempat yang belunt oda seormtg Muslim pun yang mendahuluinya,

maka tempat itu adalah miliknya." Orang-orang kemudiarn bergegas keluar

dan nrernbuat pagar.'

Syarat-Syarat Menghidupkan Tanah Mati

Tanah dinyirtakan sebagai tanah mati jika ia terletak jauh dari perkotaan

sehingga di tanah tersebut tidak ada bangunan dan tidak ada perkiraan bahwa

akan ada orang yang menghuninya. Untuk menetapkan batas pembukaan tanah

yang mati didasarkan pada tradisi yang yang berlaku.

lzin Penguasa

Ulanra fikili sepakat bahwa menghidupkan tanah nrenjacli sebab kepemilikan.

Namun, mereka berselisih pendapat mengenai disyaratkannya meminta izirr

keparda penguasa untuk menghidupkan tanah yang rnati.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa menghidupkan tanah yang mati

menjadi sebab kepen-rilikan tanpa harus izin dari penguasa. Kapan pun seseorang

menghidupkan tanah yang mati, maka tirnah itu meniadi miliknya tanpa harus

meminta kepada penguasa. Dan, pel-lguasa harus menerima al itu sebagai l-raknya

jika terjadi perselisihan rnengenai hak kepemilikan tanah tersebut. Abu Dawud

merirvayatkan dari Said bin Zaid bal-rwa Rasulullah sau,. bersab da,"Barangsiapo

yang menghidupkan tanah yang mati, moka ia menjadi miliknya."t

Abu Hanifah berpenclirpat bahwa pembukaan tanah mati merupakan

sebab terjadinya kepemilikan tapi dengan syarat ada izin dan pengakuan dari

penguasa. Sedangkan Malik rnembedakan antara tanah yang berdekatan dengan

perkampungan dan yang berjauhan dengannya. |ika jauh dari perkampungan,

HR Abu Dawud, kitab "al-Klardj wa al'Inuirah Wt al-Fai"'bab".fi lHydi al-Amwdt," jilid
III, hai: 546.
HR Abu Dawud, kitab "{rl-KAdrril," bab ".fi lqthh'i al Ararlhino," jilid III, hal: +13. Baihaki,
jilid VI, hal: r4z.
Maksudnya: mereka memagari apa yang mereka kuasai dengan sesuatu yang dapat
menjaganya.
HR Tirmidzi, kitab " al-Afukdnr," bab " Md Dzukira Jr Ifutdi ardhi al Amu'it," jilid III, hal:
6s5. Dia mengatakan bahwa hadits ini hasnn dan shahih.
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maka tidak ada kewaiiban untuk meminta izin kepada penguasa dan tanah

tersebut menjardi milik clr:rug vang rnernbukanya.

Kapan Hak Kepemilikan atas Tanah Hilang

Bagi orarrg Yang nreuqlrasai scbidang ttrnah dan rnenandainyii dengan

sesuatu, Iirr.rtas clii.'t ti<lak rnengearapu\.'ir, maka haknya hilang setelah lewat tiga

tahun. Salim bin Abdullah nrerirvayatkan bahna Umar bin Khathab ra. berkata

di atas mimbar, "Sia;ra yang ntenghiclupkan sebidang tanah nrati, maka tanah

itu rnenjadi rniliknva. I)an, orang )'i1ng lnenandai tidak rnemiliki hak setelah

tiga tahun."' Umar rnenerapkirn ini karena ketika itu ada sekelompok orang

yang menandai sebagiirn tnuah vang tidirk mereka garap.

Thawus nreriu.ayatkan bahlva Rastrltrllah saw. bersabda,"Tanah kaum Ad,

sdsloh milik Allah dou rttsul-i',iytr kentudiott menjadi milik kcrlian setelah itu.

Bortrrtgsitrptt rtrt'nghidupkurt tttttuh ntsti, rnaka tonolt ilu menjodi niliknya dan

buksn trrilik orung yong ntcnott(loint'o sctelalr tiga tahun."

Membuka Lahan Orang Lain Tanpa Mengetahui Statusnya

Apa yang terjircli pada nrasa Unrar bin khaththab dan Umar bin Abdul Aziz,

adalah jika seseor'.u.ls nrengl-ridupkan lahan vang lnati dengan sangkaan bahwa

lahan tersebut ticlak acla yang nrerlilikinya, lalu ada seseorang yang menemuinya

dan rnengartakan clengan nrenrba'vr.a bukti bahr,r'a lahan adalah miliknya,
tnirka orang ke dua cliberi pilihan antara rnengambil kernbali lahan tersebut

dari orirng pertanra setelirh rnemberikan kepadanya upah atas pekerjaannya

atau urengalihkan hak keirenrilikan atas tanah tersebut setelah dia menerirna

pembavaran atas lahan tersebr.rt. Mengeuai hirl ini, Rasulullah saw. bersabda,
"Siaptt yatry rnenglritlupkm larrah yttrrg nrofti, rnaka ia menjadi miliknya. Dan
tidak ada hak bagi orang yang zqlim."'

' Diriwayatkan oleh Bukhari secara muhllaqdalam Faflr al-Ildri, jllidV,hal:33. Malikdalam
al-Muwaththa'. Ibnu Hajar berkata, Hadits ini juga diriwavatkan oleh Yahya bin Adam,
kitab al-KharAj.

' HR Tlrmidzi dalam Sunon 'Iirmidzi, kitab " al-Ahkrdml' bab " Mh Dzukira fi lhvA'i Ardhi
al-Mau'at." jilid III. hrrl: os.r. Abu Dawud, kit.rb "'rl Khnrdj."bab*f lhyhi ai-Mawht," jilid
III, hal: 454.
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Pemberian Tanah, Tambang, dan Sumber Air oleh Penguasa

Penguasa yang aciil diperbolehkan metnberikan tanah mati, tambang

dan sumber air kepada seseorang selama ada maslahat. Hal dernikian pernah

dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para Khulafaur Rasyidin setelah beliau,

sebagairnana keterangan dalam hadits berikut ini:

1. Urwah bin Zubair meriwayatkan bahwasanya Abdurrahman bin Auf
berkata, "Rasulullah sarv. telah memberi tanah kepadaku dan kepada Umar

ini dan itu." Lantas Zubair menemui keluarga Umar dan membeli bagiannya

dari mereka. Lantas dia nrenemui Utsman dan berkata,, "Abdurrahman

bin Auf mengakr.r bahrva Rasulullah saw. telah memberinya dan Umar bin

Khathab tanah ini dan itu dan aku telah membeli bagian keluarga Umar.

Utsman lantas berkata, Abdurrahman boleh memberi kesaksian dan dia

berhak atas hal itu. HR Ahmad'

2. Alqamah bin Wa'il merin'ayatkan dari bapaknya bahwa Rasulullah saw.

rnemberinya sebidang tanah di Hadhramaut."

3. Amru bin Dinar berkata, Ketika Rasulullah sarv. sampai di Madinah,

beliau memberikan sebidang lahan kepada Abu Bakar dan Umar bin

Khaththab.

4. Ibnu Abbas berkata, Rasuiullah saw. memberikan tambang-tambang Qabal
(tempat yang berada di tepi laut.)" baik dataran tingginya maupun dataran

rendahnya kepada Bilal bin Harits al-Muzni.

Abu Yusuf berkata, "Atsar-atsar ini menceritakan bahwa Rasulullah saw

telah memberikan sebidang tanah kepada beberapa orang dan bahwa para

khalifah juga melakukan hal yang sama. Rasulullah saw. melihat adanya maslahat

untuk memberi kecukupan kepada umat Islam dan meramaikan kehidupan

di muka bumi. Begitu juga para khalifah, mereka hanya memberikan tanah

kepada orang yang dapat mengelolahnya dan mendatangkan kekayaan bagi

Islam serta melumpuhkan kekuatan musuh. Mereka memandang bahwa apa

yang sudah dilakukannya merupakan upaya yang terbaik. Seandainya tidak,

tentunya mereka tidak akan memberinya kepada siapapun baikkepada seorang

Muslim ataupun kafir muwahhid.

LihatdalamFath RabbhnibiTartibi Musnad al-Imhm Almad, jllidY,hal: 35. Syekh Ahmad
Abdurrahan al-Banna berkata, "Saya tidak menemukan hadits ini selain yang diriwayatkan
oleh Imam Ahmad. Semua rawinya adalah shahilt.
HR Abu Dawud, kitab "al-Khnraj't,a al-Imdrnh,"bab"Iqthh'i ol-Arnclhinl' jllid III, hal: ++:,
Tirmidzi,kitab "al-Ahkdm," bab"Mh lhhf al-Qathdi;Lihatdalamal-Fath ar-Rabb(rni, jilid
XI, hal: rlz.
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Pencabutan Hak Milik atas Tanah yang Terbengkalai

Penguasa memberikan tanah demi kernaslahatan. fika hal ini tidak tercapai

karena orang yang dibeririya tidak bisa mengelolahnya, maka tanah tersebut

boleh diarnbil kernbali oleh penguasa.

1. Amru bin S1'u'aib merirvayatkan dari ayahnya dari kakeknya bahwa

Rasulullah saw. memberikan sebidang tanah kepada sekelompok orang

dari Mtrzainah atau Juhainah, tetapi mereka tidak mengelolahnya. Lalu ada

sekelon-rpok orang yang dan mengelolahnya. Lalu orang-orang Muzainah

atau ]uhainah tersebut rnengadukan hal ini kepada Umar bin Khaththab.

Umar pun berkata, "Sear-rdainya tanah itu dariku atau dari Abu Bakar,

niscaya aku akan rnengambilnya kembali. Akan tetapi, tanah itu adalah

pen'rberian Rasulullah saw." Kemudian dia berkata, "Barangsiapa rnemiliki
sebidang tanah, lalu dia nernbiarkannya terbengkalai selama tiga tahur"r

dan tidak nrengelolahnya, lalu tanah itu kelolah oleh orang lain, rnaka

orang yang mengelolahnya lebih berhak atasnya."

2. Harits bin Bilal bin Harits al-Muzani rneriwayatkan bahrna Rasulullah

saw memberikan seluruh Aqiq kepada avahnya, Bilal. Kemudian saat

Utnar berkuasa, dia berkata kepada Bilal, "Sesungguhnya Rasulullah saw.

tidak memberimu tanah agar karnu menghalanginya dari nranusia, tapi

beliau mernberimu tanah agar kamu mengelolahnya. Karenanya, ambillah
sebagian darinya )/allg marnpu kamu kelolah dan kembalikan sisanya.'

Diriwayatkan oleh lbnu Zanjawiyah dalam kitab " al-Amill' hal:6+q. Orang yang menahkik
atas kit;b tersebut berk.rtr b.rhrvahadits ini diriway atkan oleh Abu Ub aid,llhb'"al-Amwdl,"
hal: 348-368. Hakim [+o+r] dan Baihaki,;ilid VI, hal: r48.
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PENYEWAAN (rfARAH)

Definisi Penyewaan

Kata ijhrah berasal dari kata ajr yang berarti imbalan. Dengan

pengertian semacam ini, pahala dinamakan dengan ajr. Dalam syairiat,

yang dinraksud dengan ijkrah adalah akad untuk rnendapatkan manfaat

sebagai imbalan. Dengan demikian, menyewa pohon untuk dimakan

huahnya tidak sah, karena pohon bukanlah manfaat. fuga tidak
diperbolehkan menyewa emas dan perak, menyewa makanan untuk
dimakan, serta menyewa barang yang pada umumnya ditakar dan

ditirnbang karena semua ini tidak bisa dintanfaatkan kecuali dengan

rnenghabiskanrlya. |uga tidak diperbolehkan menyewa sapi, kambing atau

unta untuk diprerah susunya karena penyewaan memberikan kepemilikan

atas suatu manfaat. Sementara dalam hal ini, ia memberikan mantaat

atas susu yang merupakan benda, padahal akad penyewaan berlaku

pada manfaat bukan pada benda. Suatu manfaat n-remiliki banyak

rnacam. Pertama, manfaat benda, seperti penghunian rumah dan

pemakaian mobil. Kedua, manfaat pekerjaan, seperti pekcrjaan arsitek,

tukang barngunan, tukang tenun, tukang celup, tukang jahit, dan tukang

setrika. Dan ketiga, manfaat orang yang mengerahkan tenaganya, seperti

pembantu dan buruh.

Pemilik atas sesuatu yang dapat dimanfaatkan disebut dengan

muhjjir. Orarrg yang rnemanfaatkan barang dari pernilik disebut dengan

mustakjir. Sesuatu yang diambil manfaatnya disebut makjur. Dan imbalan

yang dikeluarkan sebagai ganti atas manfaat yang diambil dinamakan

dengan ajr atau ajrah.



fika sewa sudah dilakukan, maka pemanfaatan atas sesuatu yang disewakan

ada pada mustakjir (penyewa) dan bagi yang menyewakan, dia berhak
memiliki sesuatu yang diberikan dari penyewa, karena akad ini termasuk akad

tukar-menukar.

Disyariatkannya Penyewaan

Penyewaan disyariatkan berdasarkan AL-Qur'an, Sunnarh, dan ijma'
ulama.

Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman,

"Apnkah nrereks yong rnemhngi-hagi ralnnat Tthattmu? Knmi telslt

menentukqn nntartl mereka penglidtrpan mereka dnlom kehiduptn dunin, dnn Kqnri

telalr meninggikarr sebnlngian tnereka atas sebalngian yang lnin beberaTta dernjat,

ngnr sebalmgisrt trte reka daytat rttemytergunaknn sebalngiatt yang lain. Dan rtrlunttt

Tulnnmu lehih bsik dnri npa ynttg nrcreka kumpulknn." (Az-Zukhruf [a3]: 32)

Allah swt. herhrman,

C.iG'u. 1gr, {v V & st :K&'d? <h K',i,6 
y;;-il it f ;; ay

@Ut{3u.fi5'r-ixr'x
"Dart jikn kanru ingin nnaktrtu disusukan oleh ormtg lnin, nmko tidsk sdn dosn

bagirnu apabila ksmu memberiknn pentbayaran nlenurut ytng Ttatut. Bertnkwnlnlr

kepada AIIqh dan ketnhuilah bnlruta Allah Maln Melilmt qpa Vang kamu kerjnkan."

(Al-Baqarah l2l:233)

Allah swt. berfirnan,

i j;"[su(@ry'-iiLjieffi tC4t:;;:it:J{!A';LJi\t
a t/ / nz-| ,,.P. z -< .r)?z*r g' C,s i'y1 ge,#9a ui t& #1*, u';\-64-i

@lr"tPi7ffiitLr\>).)?5ZA;'piJ!;V3D+
" Saltth seorctng dari keduq wanita itu berkata: " Ya bapakku ambillah ia sebagai

orang yang bekerju (pada kitn), knrerra sesungguhrrya orang yang paling baik yang

kqmu antbil utttuk bekerja (padn kitn) ialnh orang yang kuat Ingi dnpat dipercayn.
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Berkatalalt din (Syu'aib): " Sesungguluryn nl;tt bcnrrnksutl rttttttiknhkntt knntr dcngnrt

snlah seorang darikefun snskku irti, ntns dnstr bnlnL,n kntrtu bckerja tlurgnnku delapan

tsltun dnn jikn knmu cukupknn seltttlult tslturr tnskn itu Lttlslnlr (suntu keboiknn)

dnriktntu, tnskt nktt tidnklrcrrdtk ttterrfucruti kiltut. Dntr knttttt irtstltt Allnlt nkntt

nrcndnpntiku tennasuk orilts-ormtg tltnrg boik." (Al-Qashash [28]: 26-27)

Dasar ,vang berasal dari Sunnah,

Imam Bukhari rnerin'ayatkan bahu'a Rasulullah saw. pernah mengupah

seorang laki-laki dari Bani Dil' vang bernarrra AbdLrllirh bin Ubaidah. Dia adalah

seorang penunjuk jalan yang berpengal;irirart.'

Ibnu Majah meriwayatkan bahwir Rirsr.rlullah sau'. bersabda," Berilah upah

kepada pekerja sebelum kcrbtgatnyu kering."'

Imam Ahmad, Abu Danud cian Nasai nrerirr,a)'atkan dari Said bin Abu Waqash

ra., dia berkata, Dulu kami menyer,r,akan tanah dengan in-rbalan tanaman yang

tumbuh di atas saluran-sarluran air. Lantas Rasulullah sarv. melarang hal itu dau

memerintahkan kami agar lnen)€wakannl's dengan in-rbalan emas atau uatrgi"

Imam Bukhari clan Muslim meriwayatkan clari lbnuAbbasbahwar Rasr.rlullah

saw. pernah dibekam dan beliau memberikan upah kepada tr.rkang bekar.n.'

Atas diberlakukannya pellyewaan ini, seluruh unrat sudah sepakat. Dirn

jika ada nlama yang mengingkarinl'a, mtrka hal itu tidak merrriliki dasar.

Hikmah Disyariatkannya Penyewaan

Akad penyewaan disyariatkan mengingat kebutuhan manusia terhaclapnya.

Mereka rnembutuhkan rumah untuk ditinggali, membutuhkan pelayanan satu

sama lain, membutuhkan binatang untuk tunggangan (kendaraan, red) dan

angkutan, membutuhkan tanah untuk bercocok tanam, dan membutuhkirn

alat-alat untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup rnereka.

Sebuah perkampungan di AbdLr Qais.
HR Bukhari, kitab "a/ ljarah," bab lsti'jaru al-Musyrikina 'inla adh Dhnrirttti nw ldzi
Larn YLjad Altlu al-Islhriti wa Anilu art-Naby Yahiiu KHaibttr. Lihat dalanr Fath al-Bkri,
iilid IV hal: 442. Bukhari juga rneriwayatkannya dalam kitab " Man(iqibu al Anshkr," bab
"Hijratu an-Nolty wo Ashhdbihi ila al-itladinnh."
HR Ibnu Majah, kitab " ar-Rulrinl' bab 'Ajru al-Ajrh"', jilid II, hal: B r7. Penahkik Sunan
Ibni Majah menukil dari oz-Zawhid bahwa pada mulanva hadits ini diriwayatkan dalam
ShahihBukhari dan lainnya dari Abu Hurairah, tapi sanad Ibnu Majah d/rrr'f
HR Abu Dawud, kitab " al-Buyi'l' balt " al-Muzdrcrhh," jilid III, hal: 68+. Nasai, kitab "al-
Muzdrahh," bab"an-Nahyi'an Kirdi al-Ardhi bi ats-Tsulutsi wa ar-Rub'il' jilid VrI, hal: 4r.
Ahmad dalam al-Fath ar-Rabbini,jilid X\: hal: rzo.

' HR Bukhari, kitab "ath-Thibb," bab "as-Su'rtth." iilid ro, hal: r47. Muslim, kitab "dl-
Musdqah," bab "Hillu Ujrati al flijim."
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Rukun Penyewaan

Akad penyewaan dilakukan dengan ijab dan kabul yang menggunakan

kalimat ijdrah, kird',' kalimat yang merupakan turunan dari keduanya dan

semua kalimat yang mengandung arti sewa.

Syarat Bagi Orang yang Berakad

Orang yang melakukan akad ijdrah disyaratkan memiliki kemampuan;

mereka berdua berakal dan mumap'iz. lika salah satu dari kedua orang yang

berakad ini gila atau rnasih kecil dan belum mumalyiz, maka akad yang

adadakannya tidak sah. Ulama mazhab Syaf i dan Hambali mensyaratkan

balig. Menurut mereka, akad yang dilakukan anak kecil tidak sah meskipun

dia sudah mumayiz.

Syarat Sahnya Penyewaan

Agar akad penyewaan sah, maka syarat berikut harus dipenuhi. Yaitu:

1. Kedua orang yang berakad saling ridha. Apabila salah satu dari keduanya

dipaksa untuk melakukan akad penyewaan, maka akad yang dilakukan

tidak sah. Allah swt. berfirman,

5 K,;rlt J Y Jt^r\ 14; & A \:JLui i jt c I $i 6\i
@, \14 "&,i,%\ or## \:jX | ;t& ev c', 12-

"Hni orartg-orong yang berimnn, janganlah kamu snling nrcnnkan lnrta se-

safil0tttLt dengntr jalnrr yartgbatil, kecunli dengarr jalarr peniagaon ynngberlnku

dengnn sttks snrnn-suka di antars ksmu. Dan jangnnlah kanu memburrulr

di rir nu ; s e s u rr g gulmtl n AIl ah o dal ol t Molu P eny ay an g kep n d amu. " (An-NisA'

[a]:29)

2. Manfaat atas sesuatu yang diakadkan diketahui secara jelas sehingga tidak
akan menimbulkan perselisihan. Untuk mengetahui sesuatu yang dijadikan

akad dengan jelas, makaperlu idlakukanbeberapahal, di antaranya: Pertama,

dengan melihat barangyang ingin disewa atau dengan penjelasan terhadap

barangtersebut apabila ia dapat jelaskan dengan mendiskripsikanya. Kedua,

dengan menjelaskan batas waktu penyewaan, seperti satu bulan, satu tahun,

atau lebih cepat darr lebih sedikit dari itu. Ketiga, menjelaskan pekerjaan

yang dikehendaki.
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3. Sesuatu yang diakadkan bisir cliarnbil nranfirirtnya secara sernpuma dan

sesuai dengan svariat. Di irDtarra para ill.rnla .rcla yang rnensyaratkan

ketentuan ini dan rnelarar.rg pen)rewaan barang nrilik persekutuan (barang

yang dimiliki secara bersarna, recl) kepacla I'urrg lairr. Sebab, manflat dari

barang vang dimiliki secara bersan.raan ticlak bisa diarnbil secara sempurna.

Pendapat ini dikerrtukakan clleh Abu IJanifah cian Zufar:.

Mayo1i1.r ularla berpg'11d1p1t, baranq i'ang dinriliki bersama boleh

disewakan secara mutlak, baik kepirda or,ulg )'.rng rnenriliki hirk irtas barang

tersebut atau kepada orirng lain, seiirili.r iraranS tersebLrt nrenriliki rnirnfaat.

Penyerahan bisa dilakul<an clcnrlin f'rrrigosr)ngiu'r Jtau dengirn pembagian

manfhat, sebagaimarra hrrl itu jugir diperbolehkan dalarrr jual beli. Sementara

penye\{'aan tern-rasuk srrlah sirtu jenis jual beli. ,,\pabila pernbagian nranf-aat

tidak ditentukan, rnaka penyervaan birtal.

Barang yang diser.va bisa diserahkan bersamii nranfaat yang ada di dalarnnya.

Dengan dentikian, tidak diprerbolehkan rnenl'en'akan binatang yang lepas atau

barang vang clirampas yamg tidirh rnarnpu clianrbil kembali karenir tidak bisa

diserahkan. |uga tidak boleh nrenyen'akan tanah vang tidak bisa clitananri, atau

binatang yang cacat 1'ang itdak bisa dipergunakan urrtuk nrurrgangkut barang

karena tidak adanya manfaat yang nrenjadi tr-rjuan atas akirrl y'ang dilakr"rkan.

Manfaat yang sedang diakaclkan hr.rkumnya rnubirh, tidak hararn, tidirk pu-

la wajib. Dengan dernikian, ticlak boleh nreiakukan pen\/e\\raan untuk suatu

kemaksiatan karcna perbuatan rnaksiat harus clitinggalkan. Bagi orang

yang nrenglrpah seeorang untuk membwruh orang lain secaril zalinr atau

membau'akan khanrar, atall nlerrre$'a rumith untukdijadikan tempat penjualan

khamar, tempat permainan judi, atau gereja, maka akad penyewaan ini batal.

Upah yang diperoleh oleh seorang perarnal, clan dr.rkun clari pekerjaanny:l

tidak halal karena upah yang diterinranya mempakan imbalan dari

perbuatan haram dan merupakan bagian dari nremakan harta orang dengan

cara yang batil. Tidak boleh pula nrengupah seseorarlg ur.rtuk nrengerjakan

shalat dan pllasa karena keduanya rnerupakan fhrdhu'ain (kewajiban yang

harus ditunaikan oleh stiap umat Islam, red).

Upah atas lbadah

Mengenai upah yang diberikan kepada orang yang melakukan suatu ibadah,

para ulama berbeda pendapat. Untuk lebih jelasnya, saya akan menguraikannya

sebagaimana berikut.
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Ulama mazhab Hanafi berpendapat, tidakboleh nengupah seseorang untuk

mengerjakan suatu ibadah. Misalnva untuk melakukan shalat, berpuasa, dan

menunaikan haji untuk pengupah, atau membaca Al-Qurhn dan menghadiahkan

pahalanya kepada orang yang memberinya upah, atau mengumandangkan azan,

menjadi imam untuk jamah shalat dan bentuk ibadah yang lain. Dan, bagi orang

yang melakukan ibadah semacam ini, dia diharamkan mengambil upah atas

ibadahnya. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw.,

", 'tf'u \e rI;Jr ,rJ;'

"Bacnlalt AI-Qur'an do'n jaugan nmkan tlarinyn."I

]uga sabda Rasulullah saw. kepada Utsman bin Abu Ash,"Apabila kamu

dijadikan muazin, maka kantu jangan menambil upa atas azen."'

Karena ibadah sudarh dilaksanakan, ia menjadi amal bagi orang yang

melaksanakannya. Karenanya, dia tidak diperbolehkan mengambil upah atas

ibabah yang dilakukannya dari orang lain. Satu hal yang sudah tersebar di negeri

kita, (Mesir, red) adalah rvasiat untuk mengkhatamkan Al-Qur'an dan membaca

tasbih dengan upah tertentu untuk dhadikahkan kepada orang yang berwasiat

ketika dia meninggal dunia. Hal semacam ini tidakboleh dilakukan berdasarkan

syariat karena manakala orang yang rnernbaca Al-Qur'an melakukannya demi

uang, tentunya dia tidak akan mendapatkan pahala. Lantas, apa yang dia

hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal?

Ualama fikih sudah menetapkan bahwa orang yang melakukan ibadah,

dia tidak diperbolehkan mengambil upah atas ibadah yang dilakukannya. Tapi

para ulama masa sekarang mengecualikan upah yang diberikan kepada orang

yang mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariat. Mereka menyatkan boleh

mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an sebagai bentuk belas kasih setelah

terputusnya tunjangan-tunjangan dan pemberian yang pada masa pertama

(pemerintahan islam) diberikan kepadanya yang diambilkan dari orang yang

kaya dan dari baitul n-ral. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan

kesusahan yang mereka alami karena mereka membutuhkan sesuatu untuk
menopang hidupnya dan keluarganya. |ika mereka juga menyibukkan diri

' HR Ahmad, jilid III, hal: 428. Lihat juga dtlam Kanzu sl-Umrtthl. Thabrani dan Baihaki
dalam Syu'abi al-imdn dari Abdurrahman bin Syibl.

' HR Abu Dawud, kitab "asft Shulhh," bab " Akhdzu al-Ajri 'ala at-Tttdzini," jilid l, hal: 363.
Tirmidzi, bab"Md ld' ttJi Kardhiyyati an Ya'khudza al-Muazzinu'ala al-Adzhni Ajra," jilid.
I, hal: 4r r. Dia mengatakan bahwa hadits yang berasal dari Utsman ini hasan dan shahih.
Nasai, kitab "al-Adzhn," bab"Ittikhhdzu al-Muadzdzin," jilid II, hal zz.Ibnu Majah, kitab
"al-Adzdn," bab "as-Sunan Ji al-Adzan," jilid I, hal: rz,6. Ahmad dalam Musnad Ahmad,
jilid IV hal: zr dan zr7.
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dengan bekerja sebagai petani, pedagang atau pengrajin, maka Al-Qur'an yang

mulia ini dan pengetahuan tentang syariat Islam akan terbaikan. Karenanya'

mereka diperbolehkan diberi upah.

Para ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa tidak boleh mengupah

seseorang untuk mengumandangkan azan dan iqamat, mengajar A1-Qur'an,

fikih dan hadits, mewakili pelaksanaan haji dar-r menjadi qadi (hakim). Semua

ini tidak akan dicatat kecuali sebagai ibadah orang yang mengerjakannya dan

haram baginya menagambil upah atasnya. l.lamun demikian, diperbolehkan

mengambil rezeki dari baitul mal atau dari wakaf atas amal yang manfaatnya

dapat dirasakan orang banyak. Seperti pengadilan, pengajaran Al-Qur'an, hadits

dan fikih, perwakilan dalam haji, penyaksian, dan pemberian kesaksian (dalam

pengadilan), mengumandangkan azan dan yang lain, karena semua ini terdapat

kemaslahatan bersama. Ini bukanlah upah melainkan upaya untuk membantu

pelaksanaan ibadah. Sehingga upah yang diterimanya tidak mengeluarkan

apa yang dilakukannya sebagai bentuk ibadah dan tidak pula mengurangi

keihkhlasan. Seandainya tidak, tentunya ghanimah dan harta rampasan yang

diperoleh para pejuang tidak akan diperbolehkan.

Para ulama mazhab Maliki, Syafi dan Ibnu Hazm membolehkan

pengambilan upah dari mengajar AI-Qur'an dan ilmu pengetahuan karena hal

tersebut termasuk bagian dari suatu pekerjaan yang berhak untuk mendapatkan

imbalan tertentu. Ibnu Hazm berkata, boleh memberi up ah kepada seseorang

untuk mengajar Al-Qur'an dan mengjar ilmu pengetahuan, baik upah diberikan

diberikan setiap bulan ataupun saat itu juga. |uga diperbolehkan nemberi upah

kepada seseorang untuk melaukan ruclyah, rnenyalin mushaf dan menulis

pengetahuan (menulis buku, red). Semua ini diperbolehkan karena tidak ada

nash yang melarangnya bahkan ada nash yang mebolehkannya .

pendapat ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari

Ibnu Abbas bahwa rombongan para sahabat Rasulullah saw. melewati sebuah

sumber air yang disana ada seorang yang disengat binatang berbisa. Lalu salah

seorang di antara orangyang dekat dengan sumber air itu menemui mereka dan

berkata, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Sesungguhnya ada

seseorang yang disengat binatang berbisa? Lantas salah seorang dari sahabat

Rasulullah saw. menemui orang yang tersengat binatang buas dan membacakan

surah Al-Fatihah dengan imbalan beberapa ekor kambing. Setelah itu, orang

yang tersengat binatang berbisa tersebut sembuh. Lalu orang yang meruqyanya

kembali dengan membawa kambing-kambing yang diterimanya sebagai upah.

Sahabat Rasulullah saw. yang lain tidak menyukai hal tersebut dan berkata,
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kamu telah nrengarnbil upah atas kitab Allah. Setelah tiba di Madinah, mereka

berkata kepada Rasulullah san'., "Wahai Rasulullah, dia mengambil upah atas

Kitab Allah." Rasulullirir sarv. kernudian bersabda,"sesungguhnya yang paling
pqlttas untuk disntbil upahn;'a atlalah kitab Allah "'

Sebagainrnana ularna fikih berselisih pendapat mengenai pengambilan upah

atas bacaan Al-Qr-rrhn dan mengajarkanr.rya, mereka juga berselisih pendapat

mengenai penganrbilan uprlft atas haji, azarl, dan menjadi itnarn. Abu Hanifhh
dan Ahmad rrrengatakirn bahwa selnua itu tidak boleh sesuai dengan hukum
asalnya, yaitu tidak boleh n-rengarnbil upah atas ibadah.

Lrirrn NIalik mengatakan bahwa sebagaimana cliperbolehkannya meng-

anrbil upah atas nrengajarkar.r mernbaca Al-Qu'an, juga diperbolehkan meng-

ambil upah atas haji darr azan. Adapun mengambil upah sebagai imam (shalat),

ticlak boleh mcngambil upah atasnya apabila ia dipisahkan dari yang lain. Akan
tetapi, apabila ia clikurnpulkirn bersanta azan, maka nrengarnbil upah darinya
boleh. Upah vang cliarrbilnva bukan karena menjadi imam shalat, tapi karena

mengunrandirngkirr.r azan dan merawat masjid . Lnam Syaf i mengatakan bahwa

boleh mcngarnbil upah atas haji dan tidak boleh mengaurbil upah dengan

rnenjadi iman"r shalat fhrdhu.

Para ularna diperbolehkannya mengupah seseorung untuk mengajar hisab,

khat, bahasar, sastra, dan haciits, serta untuk rnernbangun masjid dan rnadrasah.

Menurut para ulam:r mazhab Syaf i, boleh memeri r-rpah kepada seseorang untuk
mer-nanclikan mayit, rnenggali makam dan, dan memakamkannya. Abu Hanifah
berpenciapat, tidak boleh nemberi upah kepada seseorang untuk memandikan
mal.it dan boleh nrenyewa seseorang untr,rk menggali rnakam dan membarva
jenazah.

Penghasilan Dari Bekam

Penghasilan 1'ang dihasilkan oleh orang yang melakukan bekam bukan

ternrasuk hal I'irng haranr karena Rasulr,rllah saw. pernah berbekanr dan rnemeri

upah kepada tukang bekam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan

Muslim dari Ibnr-r Abbas. Seandainya penghasilan tukang bekam, tentunya
Rasr"rlullal-r san. tidak akan rnemberinya upah.

Imam Nawarvi berkata, "Mereka memahawi hadits-hadits yang

menyebutkan larangan untuk rnengambil upah tersebut sebagai arahan untuk

HRBukhari,kitab"ath'[hibb,"balt"ttst,-Syarthubiar-RutliyyahbiQathiinminal-Ghanami,"
jilid VII, hal: r 7o..
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membersihkan dan menjauhkan diri dari pekerjaan yang hina, serta anjuran
untuk mengedepankan akhlak yang mulia dan perkara-perkara yang luhur."

Imbalar-r yang diberikan adalah harta yang memiliki nilai dan diketahui
dengan penglihatan atau deskripsi' karena hal tersebut termasuk harga dari
manfaat yang diambil. Dan, syarat harga adalah harus diketahui. Rasulullah

saw. bersabda,

;;i hti;,;i ,*'u-r ,,
" Siapa yang mernheri upnlr k'epntin ,r:oronf pekerja, henriakntln dis menfueri-

tahuknn keTtadantla mettgenai upnhnya. "2

Upah boleh ditentukan nilainya berdasnrkan tradisi yang berlaku. Imam
Ahmad dan penulis kitab Sunan meriwayatkan hadits yang dinyatakan shahih

oleh Tirmidzi bahwasanya Suwaid bin Qais berkata, "Aku dan Makhrafah al-

Abdi mendatangkan pakaian dari Hajar dan membawanya ke Mekah. Lalu
Rasulullah saw. mendatangi kami dengan berjalan kaki dan menawar beberapa

buah celana panjang. Kami pun rnenjualnya kepada beliau. Dan, di sana ada

seorang laki-laki yang menimbang penukar. Rasulullah saw. berkata kepadanya,
" Timb ang dan h angan tkanl ah." t

Saat itu, beliau tidak menyebutkan harga kepadanya, tetapi beliau memberi-

kan kepadanya apa yang biasa diberikan oleh masyarakat.

Ibnu Taimiyyah berkata, "Apabila seseorang menunggangi kuda yang

disewanya, memasukkkan ke pemandian atau rncnyerahkan pakaian atau bahan

makanannya kepada orang yang mencuci dan memasaknya, maka mereka berhak

mendapatkan sesuia dengan tradisi yang berlaku. Sebagai dasar atas ditetapkannya

upah penyewaan berdasarkan sesuai dengan adalah firman Allah swt.

\o 74 K4 WV'";A $3a K i;*5 eg

"Kemudian .jika rnerekn merryusukan (nnak-mak) ntu trntukrnu, moka

berikonlah kepadn nrcreks upnlmya; dan rrtusyazuorulrknnlalr di antoro knmu (segala

sesuntu), datrgnn boik." (Ath-Thaliq [65] :6)

' Hal ini berbeda dengan pendapat mazhab zhahiri.
' HR Bahaki dalam Sunan Baihaki, iilid VI, hal: rzo. Dalam Talkhishu al-Habir, jilid,

III, hal: 6o. Ibnu Hajar menyebutkan bahwir hedits ini dirlwayatken oleh Abdurrazak,lll. hal: 60. lbnu HaJar menyebutkan bahwa hedlts ini dlrlwayatken oleh Abdurrazak,
Ishaq dalam Musnad /slraq, Ahmad, Abu Dawud d,alam al-Muraslr dengan jalur yang
lain, dan Nasai densan tidak marfuk dalam kitab "al-Muzdra'ah." Abu Zur'ah berkata-.lain, dan Nasai dengan tidak marfuk dalam kitab " al-Muzdrahh. " Abu Zur'ah berkata-,
vans benar adalah Abdurrazzao menvatakan mauaufpada Abu Said.vang benar adalah

' I-ihat nada takhrii
lenar adalah Abdurrazzaq menyatakan mauqufpada Abu Said
pada takhrij hadits sebelumnya.
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Allah memerintahkan untuk memberikan upah kepada mereka begitu

penyususuan terjadi. Dan, besarnya upah disesuaikan dengan tradisi yang

berlaku.

Mempercepat dan Menangguhkan Upah

Menurut mazhab Hanali, imbalan tidakberhak dimiliki hanya dengan akad.

Boleh mensyaratkan agar imbalan didahulukan atau ditangguhkan sebagaimana

juga boleh didahulukan sebagian dan ditangguhkan sebagian yang lain, sesuai

dengan kesepakatan berdua. Dasarnya adalah sabda Rasulullah saw. "Orong-

orang Islam terikat dengan syarat mereka.."

Manakala tidak ada kesepakatan untuk mendahulukan atau menangguhkan

upah apabila dikaitkan dengan waktu tertentu, maka upah harus dibayar setelah

waktu tersebut berakhir, Seperti, jika seseorang menyewa sebuah rumah selarna

satu bulan, setelah habis waktu sewa, maka dia harus membayar sewa atas rurnah

tersebut. Apabila akad penyewaan dilakukan pada suatu pekerjaan, maka upah

harus diberikan ketika pekerjaan usai.

Jika akad dilakukan tanpa ikatan, tanpa disyaratkan penyerahan imbalan dan

tanpa ditetapkan pengangguhannya, menurut Abu Hanifah dan Malik, imbalan

harus dibayarkan secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diambilnya.

Menurut Syaf i dan Ahrnad, imbalan berhak didapatkan dengan akad itu
sendiri. )ika orang yang menyewakan menyerahkan barang atau jasa, rnaka dia

berhak mendapatkan seluruh sewa. Orang yang menyewa sudah lah memiliki
hak atas manfaat dengan akad penyewaan. Karenanya, sewa wajib dia serahkan

agar penyerahan barang kepadanya bersif'at mengikar.

Hak Menerima Upah

Upah berhak dterima dengan ketentuan sebagaimana berikut:

r. Pekerjaan telah selesai dikerjakan. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah

saw. bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering3'

2. Mendapatkan manfaat apabila akad dilakukan pada barang. Apabila barang

4tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum

berlalu, maka penyewaan batal.

3, Adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. |ika masa sewa

berlangsung, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat dari barang

sewaan meskipun tidak sepenuhnya.
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4. Mendahulukan pembayaran sewa. atau kesepakatan bersama untuk

menangguhkan biaya sewa.

Apakah Upah Terhapus karena Keruakan yang Teriadi pada

Barang?

fika seorang pekerja bekerja di ternpat orang yang nemberi Lrpah pengupah

atau di hadapannya, maka dia berhak rnendapatkan upah karena dia berada pada

kuasa orangyang memberi upah. Setiap kali dia mengerjakatl sesuatu, maka dia

berhakmendapatkan upah atas pekerjaan yaDg clilakukannytr. Tapi jika pekerjaan

ada pada orang yang diberi upah, maka dia tidak berhak mendapatkan upah jika

barang yang dikerjakirnnya rusak ketika masih berada pada kuasanya, karena

dia belum menyerahkan hasil pekerjaannya kepada orang yang tnemberinya

upah. Pendapat ini dikemukakan oleh ularna mazhab Syaf i cian Har-nbali.

Upah lasa Menyusui

Tidak diperbolehkan bagi seseorang rnemberi r,rpah kepadir isrriuval

untuk menyusui anaknya sendiri karena hal tersebut rnerttpakan bagizrn clari

kewajibannya di hadapan Allah swt. Sernentara mernberi upah kepadir orang

lain untuk menyusui anaknya, hal ini diperbolehkan, baik upah 1'ang diberikan

berupa pakaian atau makanan. Dalam kasus semercatn ini, tidak adanya kejelasar-r

bentuk upah yang diberikan tidak sampai menirrbulkan perselisihan. Biasanya,

dalam masalah ini terdapat rasa iba dan rasa menyanangi dari orang yang

menyusui terhadap anak yang disusuinya.

|uga disyaratkan adanya kejelasan mengenai masa waktu menyttstti,lxellge-

tahui anak yang akan disusui dan mengetahui tempat untuk n-renyusui. Allah

berlirman,

-it\GiT'o.i/u.+,t1&6t:Kl;t;<i'r66\-;;i3i;;,ti,y
,,;'9,{,};q65WV

"Dan jika kamu ingin annktrru tlisusuknt olclt ortng lttin, nnkn titlnk nda dosn

baghnu apabiln kunru ntenrherikan pembotl0rtut nrcilurLrt ynrtg ptntut. Bartakunlnlt

kepada AIIah dan ketohuilah bslnus Allnh Mnhn Melilttt ttpo tlang knrnu kerjnknn.

(Al-Baqarah [2]:233)

Perempuan yang menyusui tersebut menempati posisi orang yang diupah

secara khusus. Dengan demikian, dia tidak diperbolehkan menyusui bayi yang
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lain. Di samping menyusui, dia juga berkewajiban menyiapkan dan memenuhi
segala kebutuhan bayi, seperti memandikan, mencuci pakaiannya dan memasak
makanannya. Sementara kewajiban bagi ayah bayi tersebut adalah menyiapkan
kebutuhan makanan dana apapun yang dibutuhkan oleh anak, seperti minyak
rambut dan minyak wangi. Apabila bayi ata'perempuan yang menyusuinya
meninggal dunia, maka akad sudah tidak berraku lagi karena perempuan yang
menyusui sudah tidak dapat memberi manfaat. Dan jika yang meninggal
dunia adalah bayi, maka perempuan yang menyusuinya juga tidak clapat lagi
menyempurnakan pemberian manfaat kepadanya.

Memberi Upah Berupah Makanan dan pakaian

Berkenaan dengan memberi upah berupah makanan dan pakaian, para
ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama memborehkan dan sebagian yang
lain tidak membolehkan.

Bagi yang rnernbolehkan, mereka menyandarkan pada hadits yang
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari utbah bin Nuddar.
Dia berkata, kami pernah berada di ternpat Rasulullah saw ketika beliau
membaca surah Thd shi Mi, (Al-eashash) sampai pada kisah Musa as. Lalu
beliau bersabda, "sesungguhnya Musa mempekerjakan dirinya selama delapan
atau sepuluh tahun dengan imbalan kesucian kemaluan rJan makanan untuk
perutnyal" Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakar, umar dan Abu Musa. Ini
adalah pendapat yang dianut oleh Malik dan Mazhab Hambali. Abu Hanifah
membolehkan sebagai jasa menyusui bukan sebagai pembantu. syaf i, Abu
Yusuf, Muhammad, Hadawiayah dan Al-Manshur Billah menyatakan tidak
sah karena tidak adanya kejelasan upah. ulama mazhab Maliki membolehkan
upah dengan makanan dan pakaian jika ada kesepakatan. Mereka berkata,
jika seandainya seseorang berkata kepada yang lain (pekerja, red) "panenkan
tanemanku, mana kemu berhak mendapatkan separuh darinya," maka hal yang
sedemikian ini diperbolehkan. Tapi, jika yang dia maksud adalah separuh dari
apa yang dihasilkan dari panen, maka hal yang sedemikian ini tidak boleh
karena tidak adanya kejelasan."

jlR lb"r M.j"lr, k:tab 'ar-Ruhun." bab.."ljanrtu al Ajir'ala'lha'ami Bnthnihi,"iiJid II. hal: 8r7.
Penahkik Sunan Ibnu Majah menukilkan dari az-2awud bahwa dJam i#udrvu terdaoar
PnqilySl dan dia mudallis. Ibnu Majah ridak rneriwiryarkan dari s"qivvnh i;i;;;;ilil:
Dan tidak salu pun haditsnya diriwayitkarr dalrm lima Litrb hodirs yo,r!'u'an-outu11 vu.sviju
al Multhtar ila Ma fi Musnad ar Imam Ahnrad min al Ahadirs rh it'iiiiii:i,d i, h;i;i';.,
SyeLh Hamdi Abdul Majid rs Salrfi berl<ata, dalarn al-lami ash Shaghil, iis.,ies,rhnvn Muru
mempekerjakan dirinya sendiri. as-suyuthi menisbarkan urbah bin'NuJ;;;ffi;''M";;;
Airnad' semenlarir dia lidal< ada didrlamnya karena imam Ahmad, tidak memiliki sanad.
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Penyewaan Tanahl

Menyewakan tanah hukumnya boleh, tapi disyaratkan tanahyang disewakan

dijelaskan, apakah untuk pertanian atau dibangun (di atasnya) suatu bangunan'

Jika penyewaan tanah diperuntukkan pertanian, maka harus ada penjelasan

mengenai tanaman yang akan ditanami di atas tanah tersebut, kecuali jika

pemilik tanah mengizinkan kepada penyewa untuk menanam apapun yang

diinginkannya. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka penyewaan tidak

sah karena manfaat tanah berbeda seiring dengan perbedaan prnggunaannya

untuk suatu pembangunan atau peranian, sehagaimana umur tanaman juga

berbeda satu sama lain.

Orang yang menyewa tanah berhak menanami tanah yang disewanya selain

tanaman yang telah disepakati, dengan syarat kerugian yang ditimbulkannya

sama dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tanaman yang disepakati atau lebih

kecil ringan. Abu Dawud mengatakan bahwa penyewa tidak boleh menanam

tanaman selain tanaman yang sudah disepakati.

Penyewaan Binatang

Hukum penyewaan binatang adalah boleh. Tapi dengan syarat adanya

mengenai masa dan tempat. |uga disyaratkan adanya penjelasan tentang tujuan

penyewaan binatang tersebut, apakah untuk angkutan atau tunggangan, serta

penjelasan mengenai barang apa yang akan diangkut di atasnya dan siapa yang

akan menungganginya. Jika binatang yang disewakan untuk angkutan dan

tunggangan, maka manakala sebelumnya binatang tersebut memiliki cacat lalu

mati, maka pcnyewaan batal. Akan tetapi, apabila sebelumnya binatang yang

disewa tidak memiliki cacat lantas mati, maka penyewaan tidak hatal dan orang

yang menyewa harus menggantinya. Dia tidak berhak untuk membatalkan

akad karen penyewaan bermaksud untuk mengambil manfaat yang berada

pada tanggungan penyewa dan dia mampu menunaikan apa yang menjadi

kewajibannya berdasarkan akad. Pendapat ini disepakati oleh empat mazhab.

Penyewaan Rumah sebagai Tempat Tinggal

Penyewaan rumah untuk tempat tinggal membolehkan pemanfaatannya

untuk dihuni baik penyewa sendiri yang tinggal di dalamny maupun dia

menempatkan orang lain di dalamnya dengan meminjamkannya' Hanya saja,

' Lihat kembali pada bab al-Muzdrahh.

27O - FikihSunnahV



rumah tersebur tidak boleh dihuni oleh orang yang dapat merusak bangunan,
seperti tukang besi dan sejenisnya. Pemilik rumah wajib melengkapi segala
sesuat yang memungkinkan penyewa untuk memanftatkannya, sesuai dengan
tradisi yang ada.

Menyewakan Kembali Barang Sewaan

orang yang menyewa sesuatu diperbolehkan menyewakan kembali barang
yang disewanya. fika barang tersebut adalah binatang, maka ia harus disewakan
untuk pekerjaan yang sama saat dia menyewa atau yang mendekati pekerjaan
yang untuknya ia disewa pada kali pertama sehingga ia tidak ditimpa bahaya.
orang yang menyewa diperbolehkan menyewakan barang sewaan setelah
dia menerimanya, dengan harga sewa yang sama atau lebih. Dan dia boleh
mengambil tips dari penyewa berikutnya.

Kerusakan Barang Sewaan

Barang sewaan merupakan amanat yang berada di tangan penyewa, karena
dia telah menerima barang tersebut untuk mengambil manfaat yang menjadi
haknya. |ika barang tersebut rusak, maka dia tidak wajib mengganti kecuali
apabila dia berlaku zalim atau lalai dalam menjaganya. seseorang yang menyewa
hinatang untuk ditunggangi,lalu dia mengekang binatang tersebut dengan tali
kekang sebagaimana pada umumnya, maka dia tidakwajib mengganti binatang
tersebut jika ia mati.

Jual Beli - 271



Pekerja atau karyawan terbagi menjadi dua, yaitu pekerja khusus

dan pekerja umum.

Pekerja Khusus (Karyawan Kontrak)

Maksudnya adalah orang yang diberi upah untuk bekerja selama

masa tertentu. ]ika masanya tidak diketahui, maka akadnya tidak sah.

Masing-masing dari pekerja dan orang yang memberi bayaran boleh

mermbatalkan akad kapanpun. ]ika pekerja telah menyerahkan dirinya

kepada orang yang memberinya upah selama waktu tertentu, maka dia

tidak berhak mendapatkan selain upah yang wajar (ajru al-mitsli) selama

dia bekerja sesuai dengan kesepakatan jam kerjanya. Selama masa yang

disepakati dalam akad, pekerja tidak boleh bekerja untuk selain orang

yang memberinya upah (gaji, red). ]ika dia bekerja untuk selain orang

yang memberinya gaji selama masa kerja, maka gajinya boleh dikurangi

sesuai dengan kadar pekerjaannya.

Pekerja (karyawan, red) berhak mendapatkan gaji setelah dia

menyerahkan dirinya dan tidak boleh menolak untuk melakukan

pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Dia tetap berhak rnendapatkan

gaji penuh, meskipun orang yang mempekerjakannya membatalkan

akad sebelum masa yang disepakati habis, selama tidak ada alasan yang

bisa diterima untuk membatakan akad (merumahkan pekerja, red).

Misalnya, pekerja tidak mampu bekerja atau terkena penyakit yang tidak

memungkinkannya baginya untuk melakukan pekerjaannya. ]ika ada

alasan, seperti cacat dan ketidakmampuan, lalu orang mempekerjakannya

membatalkan akad, maka pekerja tidak berhak mendapatkan selain upah
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selama dia bekerja. C)rang yang mempekerjakannya tidak berkewajibnn untuk

memberinya gaji secara penuh.

Pekerja tak ubahnya seperti n akil clalirtr"r kapasitasnya sebagai oriurg vang

diberi kepercayaan untr-rk urelaksirnirkarr pel<erjaan. I)ia ticlak bertanggtrngjau,'ab

atas apir yaug lusak dari pc'kerjirannya kecuali irpabila berlirku zarlirn irtau lalai.

Apabila dia bertindal< lalinr atau lalai maka dia trertanggung jirrr,'.rh sebaglinran'.r

para pengemban anranat lainnva.

Pekerja Umum (Karyawan Freelance)

Pekerja unrunr adirlah orang )'ang bekerja untlrk lebih clari satu orang rlar.r

mereka serl.rua menriliki bagian yang san)a daktnr rnengirmbil ururnflrirt dirrinya,

seperti rukang celup, tukang jahit, tuknng besi, tr.rkarrg kayu, clan tukang setrika.

C)rang \.ang yang nrernberinya upah ticlak bolel-r nrenghalanginya bekerja r"rntuk

orang lain selain clirinya. Dia jr-rga ticiak berhak nrencl:rpatkan uprah kecuali jika

dia telah menl'elesaikan pekerjaannya.

Apakah orang yang bekerja secara fieelance termasuk kontrak der-rgan

jaminan atau amarrah?

Sayyidina Ali ra., Urnar ra., qadhi S1'uraih, Abu Yusuf, Muha.rlnrircl, dan para

ularna r-nazl-rab Maliki berpendapat balrwa pekerja fr-eelirnce bertanggungjau'ab

atas apa yang rr.rsirk, rneskipun trrnpa arla uusur kesengajatrn irtau krvtrlitirs l-rasil

pekerjaannva buruk, demi rnenjasa harta orang laiu darr r-nernelihara nraslahirt

merekir.

llaihaki merirvayatkan dari Ali ra. bahwa clia rler.nberi tanggungjarval'r

kepada tukang celup dirn pengraiin. Dia berkata, "'lidak ada yang claprat

rnemberikar-r nraslirhat kepacla manusiir kccuali iru.

Dalam satu rirvayat disebutkan, Imam Syaf i r.r.rengatakan hahl'va Syuraih

meuberi bebarr tanggungjalvalr kepacla tukang ceh,rp yang rumahnya terbakar.

Si tukang celup berkata, "Birgrrimana n.rurrgkin kirmu memebebankarr

tanggungjarvab in i kep'ad3li11, sementara rr"rnrahktr terbakar?" Syuririh lirntas

berkata, "Bagaimana seandainya rurnahrrya (clrang r.ang nremberinvir pekerjaan,

red) yang terbakar, apakah karru tidak akan rrterninta upah darinl.a?'

Abu Hanif-ah dan Ibntr Hazm L'rerpendapat bahlr,a pekerjaan rnerupakan

amanah sehingga orang yang melakukan pekerjaan yang diserahkan kepaclanya

I{R Baihaki clalanr.Suncn Boihaqi.Ilair "Ifti Ji'ttJi litdhrttin al-Ajttra"',ji1id VI, hal: r:2.
Mengenai trtsar Ali, Ilaihaki berkata bahwa tlalanr sanadrrl':r terdapat ketc'rputusan rintara
Abu Jafar dan Ali. Lihat clirliin.r Nashbu ar-Rayah, iilid \/, hal: 3o4.
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(kerja freelance, red), dia tidak harus bertanggung jawab atas pekerjaannya

kecuali jika dia lalai, ada unsur kesengajaan dan tidak mengerjakan pekerjaan

tersebut sebagaimana mestinya. Ini adalah pcndapat yang benar menurut mazhab

Hambali. Dan, ini adalah yang benar di antara perkataan Imam Syaf i.

Ibnu Hazm berkata, tidak ada tanggungjawab bagi orang yang bekerja

dengan sistem kontrak atau freelance atas pekerjaannya kecuali jika ada bukti

bahwa lalai dan tidak menganganinya dengan baik.

Membatalkan dan Memutuskan Akad

Akad ijdrah merupakan jenis yang bersifat mengikat dan salah satu dari

orang yang berakad tidak diperbolehkan membatalkan akad karena akad tersebut

merupakan akad timbal balik. Kecuali, jika ada sesuatu yang mengharuskan

pemhatalan, seperti adanya cacat, sebagaimana yang akan diuraikan berikut

ini.

Akad penyewaan tidak batal dengan kematian salah satu dari dua orang

yang berakad, selama apa yang diakadkan masih dalam kondisi baik dan ahli

waris yang akan menempati posisi keluarganya yang meninggal dunia, baik

dia adalah pemilik barang maupun penyewa. Pendapat ini berbeda dengan

pendapat ulama mazhab Hana{i, mazhab Zahiriah, asy-Sya'bi, ats- Tsauri, dan

Laits bin Sa'ad.

Akad penyewaan juga tidak batal dengan dijualnya barang sewaan kepada

penyewa atau orang lain. Apabila pembeli bukan penyewa, maka dia menerima

berhak barang tersebut setelah berakhirnya masa Penyewaan.'

Di antara perkara yang dapat membatalkan akad penyewaan adalah:

1. Adanya cacat yang sebelumnya tidak ada pada barang sewaan ketika berada

di tangan penyewa atau adanya cacat yang sudah lama pada barang yang

disewa.

z. Rusaknya barang yang disewa, seperti rumah atau binatang tertentu.

3. Rusaknya sesuatu yang dijadikan sebagai upah, seperti kain yang dijadikan

sebagai upah untuk dijahit karena apa yang terjadi saat akad tidak mungkin

dijalankan setelah barang rusak.

4. Pengambilan manfaat dari barang yang disewa atau menyempurnakan

' Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Ahmad. Abu Hanifah berkata, barang sewaan
tidak Soleh diiual kecuali iika ada kerelaan dari penyewa atau pemilik barang memiliki
utang yang membuatnya ilitahan oleh penguasa sehingga barang tersebut dijual untuk
membayar utangnya.
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pekerjaan atau habisnya masa penyewaan kecuali jika ada alasan yang

menghalangi berakhirnya pembatalan penyewaan. Contoh: fika masa

penyewaan tanah pertanian berakhir sebelum tanaman dipanen, maka

tanah tetap berada di tangan penyewa dengan tetap membayar sewa yang

sewajarnya sampai tanaman dipanen, meskipun tanpa sekehendak pemilik
tanah. Hal ini bertujuan agar orang yang menyewa tanah tersebut tidak
menanggung kerugian karena memanen tanaman sebelum waktunya.

5. Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembatalan akad

diperbolehkan karena adanya halangan meskipun dari salah satu pihak.

Contoh: fika seseorang menyewa sebuah warung untuk dijadikan sebagai

tempat berdagang, lantas hartanya terbakar, dicuri, atau dirampok, atau

karena bangkrut, maka dia berhak untuk mernbatalkan akad penyewaan.

Pengembalian Barang Sewaan

lika batas waktu akad penyewaan telah berakhir, maka orang yang

menyewa harus mengembalikan barang yang disewanya. Manakala barang

yang disewa adalah barang yang bergerak, maka dia harus menyerahkannya

kepada pemiliknya. Dan jika barang yang disewa adalah barang yang tidak
bergerak, seperti rumah, maka dia harus mengosongkannya dari barang-

barang dia punya. Dan, apabila barang yang disewa berupa lahan pertanian,
maka dia harus rnembersihkannya dari tanaman, kecuali apabila ada alasar-r

tertentu sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka lahan pertanian
tersebut tetap berada di tangan penyewa sampai dia metnanen tanaman, dengan

rnembayar sewa yang sewajarnya.

Ulama mazhab Hambali berpendapat, ketika batas waktu penyewaan

sudah berakhir, maka penyewa harus berlepas tangan (tidak berhak untuk
menggunakannya lagi, red) dan dia tidak berkewajiban untuk mengembalikan

barang sewaan dan rnenanggungbebannya, sebagaimana barang titipan karena

penyewaan adalah akad yang tidak menetapkan tanggungjawab sehingga ia tidak
menetapkan kewajiban untuk mengembalikan barang sewaan dan menanggung

bebannya. Dalam pandangan rnereka, setelah batas waktu penyewaan berakhir,
barang sewaan menjadi amanat di tangan penyewa. Apabila barang tersebut

rusak tanpa disebabkan oleh adanya kelalaian dan kecerobohan, maka dia tidak
wajib menggantinya.
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Definisi Mudh|rabah

Kata ntudhirrrhrrh diarnbil d.tri trdlr-Dlarrbu fi ol-Ardhi vang artinya

bepergian unttrk berdagang. Allah srvt. berfirnan,

\.. ,/ / r/,/ j+i: ,, ,/ / ,/,//(' " ' 9\ J,*t A.:;si-u--9rY\ J-::j'--eii;\:")
"Dtrr orntg-orflttg rltrtrg lterjdLtrt di trttkn l,urtri rrtLrrcari st:bngittr

knrurtiLr Alltlt." (Al-Muzammil [73] :20)

Mrulhittlrabalr juga disebut dengau qiridh. \hng nana, kata qirhdh

berasal clari katar alqardh yirng artinya al-Qath'u (per-notongan) karena

orang yang u-rerniliki harta nremclt<lng (nengamlril, red) sebagian

dirri hirrtar.rl.a untuli cliperclagangkan dan rnengarnbil sebagian dari

keurrttrr-rgarrrr,va. Selain iru, rnudlfirahah juga disebut Muhmaloh, yang

nraksudnva adalah akird antara clua pihak 1'ang trtengharuskan salah satu

dirri kecluanva untuk menyerahkan sejurnlah r.rang kepada yang lain untuk

diperdagangkan, dengan ketentuan ker.rntungannya dibagi sesuai dengan

kesepirkatern di antarir keduirnya.

Hukum Mudhirabah

Hukun Mudhirahoft adalah boleh dengan berdasarkan pada ijma'.

Rasulr.rllah saw. pernah mernperdagangkan barang da,gangan Khadijah

ra. dan menrbarvanl,:r ke S)'am sebelunr beliau ciiangkat menjadi nabi.

Sejatinya, mudhdrabah suclah adir pada masa jahiliah. Dan, ketika Islam

datang, ia nrengakuinya. Ibnu Hajar berkata," Mudhkrabaft sudah ada pada
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nriISa Rasulrrllirh san'.. []cliiru nrenqctahtri,.lan rncnqakuinya. Seandtrinyir tidak,

terrttrrn'a praktili rrrLttlIti t nrbult tidak clipcrbolchkan."

I)irirvatatkart bahl'a '\biltrlhh clan Llbaiclilli.ih, ciua putra Urnar bin

Khaththrrb t-ir., pcrnalt liclrrar lre rs:rtna pasukan Irak. Ketilia pLrlang, keclu:rnva

sirrguirh tli licdianrirn scoraug pcgan,ai Urrrrr, I'aittr Abrr N{rrsrr al-r\sr"ari f.irrrg
kctil<a ittr rncnjitbrrt scbagrti gubcrrtr-rr rli Ilashrah. Abu N'lusa nrcnl'anrbut

kctiatirrrg;.rrr rrre r',-'lirr.lcngarr lranqrrt. [)irr bcrkata, "Scanclirirrr,a al<tr lrisa l])elaliukalr

scsLlrrtu vilng l)cnranlir.rt Lrrrgi lialirrn bcrclua, tcntu itkrr akart urelirltukirnnt'a."

Kcttrrrdiarr clia bcrkata, "\'a, di sini acla setraqian cirtri hartir Allah 1'ang ingin

aktt kirinlian licpadil Alnirul Nlulinrinin. i\krr akan nrenrinjanrkann\r.l kcpacla

kalian. l)cngan clcurikian, kalian bisa nretlbeli lrarang-barang di Irak lirlu
nrr'n.iualnvil di Nlatlinah. N'lorlalnvir tlapat kalian serahkan kepadrr Aurirr-rl

\lrrknrinirr riiur l.e'tttttturgilr)llvii dapat kalian irrlbil." Kcrluauva kenrtrclian

br'r'i.rrlrt.''Nitrtr i st'trt jrr.'

,'\lrtr Nltrsrr kcrttutlian tnclrrlirrl'an apa vilng clisar.n[ririkan Abr.r NIusa cliirr

tttenulis sLrt'at ltepir(la Ullr.rr i.rqar nrengarnbil harta clari kecllrarrvii. Iictikii
kc.ittattt,a satrtiraI rli Nlaclirrah, laltr rrtr'rtjtral barattg-barirttg ciirn tttetttpcrolel.t

keuntungan, Unrar lrerkata, "r\pakah dia rncnrbcrikirn pilrjarriur kepada seltrrul-r

pasrrkan se bauitirnartrr clia nrenrberikan Pinjarnarr kepacla kalian belcltra?"

\'le rcliit me njarvr[r, "'lid.rli.." tJurirr nrc'ncgasliitn, "[)ia nrenrberi pinjrrntar.r kcpacla

lirrliln karcrtl krtlirrt adalalt prrtrir-putra Anrirrrl Nluknrinin. Ilerikanlalr hirrta

itrr dirn licrrntrrrrqarrnval" .\trclullah hauvir cliirnr. Senrcntara Ubrridillah bcrkatr,
"\\'irlrri Anrirul Nlrrknrinin. scanclainva l-rarta itu rr.rusnah, maka kami varrg

akatt rncnartgqLlnsn\ 4." Unrar hcnrbali urcnegaskan, "llerikarrlah harta itu clarr

kerrrttrrngannvrrl" r\irtltrllah tctap clianr. Senrentara Ubiriclillah terus nrendcbat

L,nrar. l.irlrr scolang lalii lalii rli anlara sahabat-sirl.rabirt Unrirr berkatir, \\rahai

ArnirrrI NlLrknrinin, bagirirrrana jilia engluu menjlrlikannva scbitgiri qiridlt?'
Untar kcnrucliirrr rnenqit'alian. l)ia urcnganrl.ril pokok l.rarta itu clan sebirgian

clari I<eunttrnsat)nva. Se tnenlara Abclullah dan Ubaiclillah nrcngantbil sebagiaru

li('r.rllIulrgilr] l irrrg l.ri rr.

N{rrlistttlrrr it, Iitttrtitttrtntt .iikir otr'/trru ittL'tlLrolk.:it ,\ludltirubaltl Yaitu nrenetaplian sr'bagai
kcunlunqatr laba untuk l<e cluanya (AbdLrllah clan Libaiclillah) clan sebagian vang lain untuk
traitr.r I rrral.
III{ Nlalik dala nt Muy,othtlta' Malik,hal: z8 5. Daru<luthni dalarn Sunsn Daruquthni,
kitab "a/-But,r'," rilid III. hal: (,3.
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Hikmah Mudh\rabah

Islam telah mensyariatkan mudhhrabah dan membolehkannya demi

memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian dari mereka

memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebagian yang lain

tidak memiliki harta, tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya.

Karenanya, syariat membolehkan muamalah ini agar masing-masing dari

keduanya bisa mendapatkan manfaat. Pemilik harta mengambil manfaat dari

keahlian Mudhhrib (orang yang mengembangkan modal, red), dan dia dapat

mengambil manfaat dari harta yang dikembangkannya. Dengan demikian,

terwujud kerja sama antara harta dan keahlian. Allah tidak mensyariatkan suatu

akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan bencana.

Rukun MudhArabah

Rukun mudhdrabah adalah ijab dan kabul yang dilakukan oleh orang yang

memiliki kemampuan untuk melakukan akad. Tidak ada syarat penggunaan

kalimat tertentu; akad bisa dilakukan dengan semua bentuk kalimat selama

memiliki makna mudhhrabah karena yang menentukan dalam akad adalah

tujuan dan makna, bukan kalimat dan ungkapan.

Syarat-Sya rat Mudhirabah

Mudharabah memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya

adalah:

r Modal harus tunai. Jika modal berbentuk emas batangan, perhiasan, atau

barang dagangan, maka akad mudhkrabah tidaksah. lbnu Mundzir berkata,

"Semua ulama yang kami menghafal dari mereka menyepakati bahwa tidak

boleh bagi seseorang menjadikan piutangnya di tangan orang lain sebagai

modal mudhdhdbah."

2. Jumlah modal diketahui dengan jelas. Hal ini bertujuan agar modal yang

dikelola dapat dipisahkan dari keuntungan yang akan dibagi untuk kedua

bela pihak sesuai dengan kesepakatan.

3. Pembagian keuntungan antara mudhdrib dan pemilik modal harus jelas

prosentasinya, seperti setengah, sepertiga, dan seperempat. Rasulullah saw.

pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari

apayangdihasilkannya. Ibnu Mundzir berkata, "Semua ulama yang kami

hafal dari mereka menyepakati batalnya qirhdh itkasalah satu dari keduanya
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atau keduanya menetapkan sejumlah dirham untuk dirinya. Yang menjadi

alasan batalnya akad adalah bahwa bisa jadi keuntungan yang dihasilkarr

tidak melebihi jumlah yang disyaratkan bagi salah satu dari keduanya.

Sehingga, pihak yang menetapkan syarat ini akan mengambil semua

keuntungan, sernentara pihak yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Dan,

hal ini bertentangan dengan tujuan akad mudhdrabahyangdirnaksudkan

untuk memberikan manfaart kepada kedua pihak yang berakad.

4. Mudhhrabah diadakan tanpa ikatan. Pemilik modal tidak boleh membatasi

mudhdrib untuk berniaga di negeri tertentu, menjualbelikan barang tertentu,

berdagang pada waktu tertentu, bertransaksi dengan orang tertentu, atau

syarat-syarat sejenisnya. Sebab, pembatasan ini kerapkali menghilangkan

kesempatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dalam akad, yaitu

keuntungan. Karenanya, pembatasan ini tidak boleh disyaratkan. fika
tidak, makir mudhArabah tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik
dan Syaf i. Abu Hanifah dan Ahmad tidak mensyaratkan hal ini. Dalam

pandangan mereka, sebagaimana mudhhrsbsh boleh diadakan tanpa ikatan,

ia juga boleh dilakukan dengan ikatan.'

Ketika ntudltddrabsh diadakan dengan ikatan, mudhkrib tidak boleh melanggar

svarat-sFrat yang telah ditetapkan. fika dia melangganrya, maka dia harus

bertanggung jawab. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam bahwa dia pernah

menetapkan syarat atas orang yang dia beri modal untuk diperdagangkan dengan

berkata, "Kamu jangan nlenggunakar, harta ini untuk berdagang binatang lang
masih hidup. Kamu jangan membawanya menyeberangi lautan. Dan, kamu

jangan membarvanya turun ke bagian bawah sungai. Jika kamu melakukan

salah satu dari ketiga hal tersebut, ini maka kamu menanggung hartaku."'

Perrjelasan mengenai batas waktu tidak disyaratkan dalam akad nrudhhrabah.

Sebab, mudhhrabah adalah akad yang tidak rnengikat sehingga boteh dibatalkan

kapan saja. Mudhhrabah juga tidak harus dilakukan di antara orang yang satu

keyakinan (sesanra Muslim, red), tapi boleh juga dilakukan antara orang Muslim

dan orang kafir dzinrmi.

Penerima Modal adalah Penerima Amanah

Manakala akad mudhdrabah sudah terlaksana dan mudhdrib telah me-

nerima harta (modal, red), tangan mudharib menjadi pemegang amanah atas

' Lihat dalam al-fshhfi, hal: 258.
' HR Daruquthni dalam Sunan Daruquthni, kitab "al-Buy0'i' jilid III, hal: 63
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harta tersebut. Dia tidak bertanggung jawab (jika terjadi sesuatu atas harta

tersebut) kecuali jika dia mengabaikannya. Apabila harta hilang tanpa disertai

dengan unsur kesengajaan, rnaka dia tidak harus menggantinya sedikit pun.

Namun, dia harus bersumpah jika dituduh menghilangkan atau menghabiskan

harta tersebut (secara sengaja), karena dasa awal pihak pekerja tidak melakukan

pengkhianatan atas amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerima Modal Menyerahkan Modal Kepada Pihak Ketiga

Mudhdrib lrdak diperbolehkan mengadakan akad mudhdrabab dengan harta

yang diterimanya sebagai modal karena hal tersebut dianggap sebagai tindakan

yang zalim dan melampaui batas. Penulis Bidhyah al-Mujtahidberkata, "Ulama

fikih sepakat bahwa ketika mudhhrib menyerahkan modal yang diterimanya

dari orang yang memberinya modal kepada mudharib yang lain, maka dia

bertanggung jawab jika ada kerugian. Sementara, apabila ada keuntungan, maka

keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatannya dengan pemilik

modal. Kemudian bagian mudharib kedua menjadi tanggungannya yang harus

dia bayar dengan keuntungan yang tersisa dari modal."'

Pembiayaan Hidup bagi Penerima Modal

Untuk biaya hidup orang yang memperdagangkan harla mudharobah

diambil dari hartanya sendiri, baik dia tinggal di negerinya maupun bepergian

ke negeri lain untuk berdagang karena terkadang biaya hidup sama besarnya

dengan keuntungan sehingga apabila dia mengambil secara keseluruhan,

tentunya pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Selain itu, bagiannya

dari keuntungan telah ditetapkan sehingga dia tidak berhak mendapatkan

sesuatu yang lain. Akan tetapi, apabila pemilik modal mengizinkan mudhdrib

membiayai hidupnya dari harta mudhkrabah selama dalam perjalanan, atau

apabila hal itu sudah menjadi tradisi yang berlaku, maka dia boleh membiayai

hidupnya dari harta mudhdrlbah.

Imam Malik berpendapat bahwa mudhhribboleh membiayai hidupnya dari

harta mudhhrabah apablla harta tersebut banyak dan cukup untuk membiayai

hidupnya.

' Menurut Abu Qilabah, Nafil Ahmad, dan Ishaq, jlka mudhdrib melakukan pelanggaran'
maka kerugian menjadi tanggung jawabnya dan keuntungannya menjadi milik pemilik
modal. Ulima zhatiiri berfJndifr'at, keuntungan adalah- milik mudharib- yang harus
disedekahkannya dan kerugian menjadi tanggungjawabnya. Dan, mudharib bertanggung
jawab atas modal pokok berdasarkan kedua pendapat ini.
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Berakhirny a M udhirabah

Akad mudhdrsbah berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

r. Tidak terpenuhinya syarat sahnya akad mudhdrabalt. Apabila salah satu

dari syarat-syarat sahnya akad mudhhrabah tidak terpenuhi, sedangkan

mudhhrib telah menerirna harta (modal) dan memperdagangkannya,

maka dia hanya berhak memperoleh upah sewajarnya karena dia telah

mengadakan transaksi dengan seizin pemilik modal dan melakukan

pekerjaan sehingga dia pantas mendapatkan upah. Keuntungan yang

ada menjadi milik pernilik modal dan kerugian menjadi tanggung jarvab

penrilik modal karena dalam kondisi ini nrudhdrib hanya berstatus sebagai

seorang pekerja yang tidakbertanggung jawab kecuali apabila ada unsur

kesengajaan.

2. Mudhdrib lalai dalam memelil-rara harta, atau melakukan sesuatu yang

bertentangan dengan tujuan diadakannya akad. Dalam kondisi semacam

ini, akad mudhArabaft menjadi batal dan ntudhhrib bertanggung jarvab

apabila harta rusak atau hilang karena dia yang menjadi penyebab

hilangnya harta tersebut.

i. Ivludhhrib (pekerja) atau pemilik modal meninggal dunia. lika salah satu

dari kedua orang yang mengadakan akad mudhdrabah meninggal dunia,

rnaka akad mudhhrabaft berakhir.

Sikap Mudhirib Setelah Kematian Pemilik Modal

fika pemilik modal meninggal dunia, maka akad mudhhrabah berakhir

karena kematiannya. Dan ketika mudhhrabah telah berakhir, mudhdirib tidak
lagi memiliki hak untuk rnentransaksikan harta. Manakala dia mentrrrnsaksikan

modal setelah rnengetahui kernatian pemilik rnodal dan tidtrk rnendapatkan

izin dari ahli warisnya, maka dia telah rnelakukan transaksi secara paksa dan

bertanggur-rg jawab jika terjadi kerugian. Tapi, apabila transaksi mendatangkan

keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi antara dia dan ahli waris.

Ibnu Taimilyah berkata, Amirul Mukminin, Umar bin Khaththab telah

memberikan keputusan semacam ini pada harta yang diarnbil dari baituhnal

dan diperdagangkan oleh kedua putrarrya tanpa hak. Dia menjadikannya sebagai

mudhkrabqll.

Apabiia akad mudhhrabahberal<hir, sedangkan modal sudah berbentuk

barang dagangan, maka pemilik modal dan mudhhrlb boleh rnenjualnya atau
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membaginya karena itu adalah hak keduanya. Apabila mudhhrib_menginginkan

penjualan dan pemilik modal menolaknya, maka pemilik modal boleh dipaksa

untuk melakukan penjualan karena mudhdrib memiliki hak atas keuntungan

dan dia tidak bisa rnemperolehnya kecuali dengan penjualan. Pendapat ini
dikemukakan oleh ularna mazhab Syaf i dar: Hambali.

Hadirnya Pemilik Modal pada Saat Pembagian

Ibnu Rusyd berkata, Para ulama sepakat bahwa mudhhrib tidak boleh

mengambil bagiannya dari keuntungan yang didapatkan kecuali dengan

kehadiran (sepengetahuan, red) pemilik modal. Kehadiran pemilik modal

menjadi syarat dalam pembagian harta dan pengambilan bagian mudhdrib

tidak cukup dengan menghadirkan bukti atau yang lain dalam pembagian

keuntungan.
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PENGATTHAN UTANG

Definisi Pengalihan Utang

Kata hawdlah diambil dari akar kata tahwil yang mengandung arti
pengalihan. Maksud pengalihan hutang dalam pembahasan ini adalah

pengalihan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang

lain. Pengalihan utang harus dihadiri orang yang berutang (uuhil),
orang yang memberi utang (muhkl), dan orang yang kepadanya utang

dialihkan (muhil nlaih). Muhil adalah orang yang berutang. Muhkl adalah

orang yang memberi hutang .Dan, muhql 'alaih adalah orang yang akan

membayar utang.

Pengalihan utang merupakan salah satu bentuk akad yang tidalk
membutuhkan ijab kabul. Pengalihan hutang boleh dilakukan dengan

kalimat dan redaksi apa saja, seperti, "Aku mengalihkan piutangmu

kepada Fulan," dan sejenisnya.

Disyariatkannya Pengalihan Utang

Islam telah mensyariatkan pengalihan utang dan membolehkannya

karena adanya ras butuh terhadapnya. Imam Bukhari dan Muslim
meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda,

" M engulur - ulur p e mb ay ar a n d ar i o r an g kay a (b erke nt amp uan, r e d) ad alah

perbuatan zalim. Dan apabila salah seorang di antara kalian dialihkan
(pembayaran hutangnya) kepada oranglain, hendaknya ia menerima."'

' Maksudnya, hendaklah orang yang memberi hutang menerima pengalihan tersebut. Yang
dimaksud dengan orang kaya di sini adalah orang yang mampu membayar utang, meskipun
dia adalah orang miskin.
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Dalam hadits ini Rasulullah saw. memerintahkan kepada orang yang

memberi hutang, apabila orang yang berhutang kepadanya rnengalihkannya

kepada seorang yang kaya, agar rnenerirna pengalihan ini dan rnengikuti orang

yang kepadanya utang dialihkan untuk menuntut pembayaran haknya.

Apakah perintah ini berbentuk kewajiban atau sebatas anjuran?

Sebagian besar ulama mazhab Hambali, Ibnu |arir, Abu Tsaur, dan para

ulama Zahiriah berpendapat bahwa olang yang memberi hutang wajib menerima

pengalihan kepada orang yang kepadanya pembayaran hutang dialihkan,

demi mengarnalkan perintah ini. Sementara mayoritas ulama secara unrulrl

berpendapat bahwa perintah ini menunjukkan anjuran.

Syarat Sahnya Pengalihan Utang

Agar sahnya pengalihan utang dinyatakan sah, maka harus memetruhi

syarat berikut:

L Keridhaan dari pihak orang yang berutang dan yang memberi utang

tanpa harus dihadiri oleh orang yang akan melunasi utang sebagaimaua

penjelasan dalam hadits sebelumnya. Rasulullah saw. hauya menyebutkan

orang yang berutang dan yang memberi hutang. Orang yang akan

melunasi hutang diperbolehkan melunasi utangnya dengan cara apa

saja. Karena orang yang memberi hutang memiliki hak kepada orang

yang berutang kepadirnya, maka pengalihan pernbayaran hutang harus

dengan persetujuan orang yang rnemberi utang.

Ada yang berpendapat bahwa keridhaan orang yang memberi utang tidak

disyaratkan karena dia harus menerima pengalihan berdasarkan sabda

Rasulullah saw., "Dan apabila solah seorang di antara kalian dialiltkart

(p emb ay ar an hut an gny a) kep a d a or an g lain, hen dakny a i a men e r im a. " D an

karena orar-rg yang berhutang berkewajiban membayar utangnya baik dari

dirinya sendiri atau dari orang lain yang akan membayar utangnya.

Tidak disyaratkan adanya ridha dari orang yang aka rnembayar hutang

orang yang berutang kepada orang yang memberi utang karena Rasulullah

saw. menyebutkannya dalam hadits. Dan karena orang yang berutang

menempatkan orang lain pada posisi (yaitu untuk membayar hutangnya)

sehingga dia ridha dari orang yang berkewajiban membayar hutang tidak

dibutuhkan. Sementara menurut para ulama mazhab Hanafi dan al-

Ashthakhary dari mazhab Syaf i, ridha orang yang akan menggantikan

dalam pelunasan hutang juga menjadi syarat sahnya pengalihan hutang.
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2.

J.

Sama dalam bentuk pemenuhan hak, seperti jenis, jumlah, batas waktu
pembayaran, dan kualitas. Pengalihan pembayaran hutang tidak sah

apabila utang berbentuk emas dan dibayar dengan menggunakan perak
sebagai gantinya. Pengalihan pembayaran hutang semacam ini tidak sah

apabila waktu pembayaran utang telah tiba dan muhilmengalihkan muhdl
untuk menerima pembayaran yang ditangguhkan. Begitu juga sebaliknya.
Pengalihan tidak sah jika kedua hak berbeda dari sisi kualitas atau salah

satu dari keduanytr lebih banyak dari yang lain.

Tetapnya utang. Seandainya pengalihan hutang kepada seorang pegawai
yang belum mengambil upahnya, maka pengalihan tidak sah.

Kedua belah pihak mengetahui hak tersebut secara jelas.

Apakah Orang yang Berhutang Sudah Terbebas Jika Dialihkan
Kepada Orang Lain?

Manakala pengalihan utang dinyatakan sah, maka orang yang berhutang
terbebas dari tanggung jawab. Apabila orang yang bertanggung jawab dalam
mernbayar hutang mendapatkan kesulitan, mengingkari pengalihan, atau

meninggal dunia, maka orang yang mernberi hutang tidak boleh menuntut
kepada pihak yang berhutang kepadanya.. Pendapat ini yang dianut oleh
mayoritas ulama. Ulama mazhab Maliki berkata, "Kecuali apabila orang yang
berutang menipu orang yang rnemberi hutang dengan mengalihkan pembayaran

hutangnya kepada seorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi
hutangnya.

Dalam al-Muu,aththal Malik berkata, Pendapat kami mengena seseorang

yang mengalihkan pembayaran hutangnya yang menjadi hak oranglain kepada

pihak ke tiga, apabila seseorang yang kepadanya pembayaran utang dialihkan
kesulitan atau meninggal dunia dan tidak meninggalkan sesuatu pun untuk
membayar utang tersebut, maka orangyang pembayaran piutangnya dialihkan
tidak memiliki hak orang yang telah mengalihkannya dan tidak boleh menuntut
rekannya yang pertama itu. Dia berkata, Ini adalah pendapat yang tidak ada

perselisihan di antara kami. Sementala Abu Hanifah, Syuraih, Utsman al-
Barri, dan yang lain berpendapat, boleh menuntut prang yang berhutang
jika orang yang ditunjuk untuk melunasi hutang kesulitan atau mengingkari
pengalihan.
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SYUF'AH

Definisi Syuf'ah

Akar kata dari sy uf bh adalah sy afd' yangartinya adalah ad-Dhamm
(mengumpulkan).

Syuf hh sudah lama dikenal oleh bangsa Arab. Apabila seseorang pada

masa jahiliah ingin menjual sebuah rumah atau kebun, maka tetangga,

atau serhabatnya akan datang kepadanya untuk meminta hak beli lebih

dulu atas apa yang dijualnya itu. Dia memberikan hak kepadanya dan

lebih mengutamakannya daripada orang yang jauh darinya. Hal semacam

ini dirrarnakan syuf 'ah. Dan, orang yang memintanya dinamakan dengan

syhJt'.Yangdimaksud den gan syuf hh dalam syariat adalah penganibilalihan

barang yang dimintakan masyfu'filt tanpa sekehendak pembeli dengan

membayar harga dan biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli.

Disyariatkannya Syuf ' ah

Syuf bh disyariatkan berdasarkan Sunnah Rasulullah saw dan ijma'

Muslimin.

Imam Bukhari meriwayatkan dari /abir bin Abdullah bahwa

Rasulullah saw menetapkan syuJhh atas sesuatu yang belum dibagi.

Jika batas-batas telah ditetapkan dan jalan-jalan telah dipisahkan, maka

tidak ada lagi syuf 'ah.'

' HR Bukhari, kitab "as-Syuf'ahi' bab "as-Syufhh fi MA Lam Yuqsam)' Lihat dalam Fathu
al-BAri,jilid IV hal: 5o9.
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Hikmah Disyariatkannya Syuf' ah

Syuf ah disyariatkan dalarn Islam dengan tujuan untuk menghindarkan

mudharat dan perselisihan. Hak pemilikan syrif 'untuk rnengambil alih barang

yang dibeli oleh orang lain dapat mencegah kemungkinan adanya kemudharatan

dari orang lain yang baru bergaburrg .

Imam Syah'i berpendapat, yang dimaksud dengan muclharat adalah kerugian

yang ditimbulkan atas biaya pembagian, pengadaan sarana, dan lainnya. Ada

juga yang berpendapat bahwa yang dirnaksud dengan kemr"rdharatan adalah

kerugian yang ditimbulkan karena persekutuan yang buruk.

Syuf'ah bagi Orang Kafir Dzimmi

Mayoritas ulama berpendapat, sebagairnana diterapkan bagi orarrg kaum

Muslimirr, ia juga disyariatkan bagi orang kafir dzimmi. Imam Ahmad, Hasan,

dan asy-Sya'bi berpendapat bahwa s7 uJ irh tidak disyariatkan bagi kafir dzimmi.

Sebagai landasannya adalah hadits yang diriwayakan oleh Daruqutni dari Anas

bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tidak ada syuf hh bagi oratrg Nasrsni.'

Meminta lzin Penjualan Dari Mitra Kepemilikan

Bagi seseorang yang rrrerniliki barang bersarna, dia harus meminta izin

kepada mitranya sebelum menjual barang tersebut. fika dia menjual barang

tersebut tanpa izin dari mitra kepernilikan barang tersebut, maka orang yang

bermitra dengannya lebih berhak atas barang tersebut daripada pembeli. Dan

jika orang yang menjadi mitra kepemilikan suatu barang memberi izin untuk
menjual barang dan berkata, "Aku tidak mernbutuhkan barang itu," n"raka dia

tidak berhak menuntnt setelah penjualan terlaksana. Ketetapan hukum ini
berasal dari Rasulullah saw. dan tidak riwayat yang menentangnya.

l. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir. Dia berkata, "Rasulullah saw.

menetapkan syuJ'ah dalam setiap harta vang dimiliki bersama yang belum

Hadits ini diriwavatkan oleh Ibnu Adit'dalarn 'hl-Kr}nil Jt Dhuhfd'i ar-Rijhl," jllid VII, hal:
z5zo dari Nail bin Najih al Hanafi dan Sufyan ats-'I'.sauri dart Hurnaid dari Anas. Mengenai
Wail, dia berkata, Hadits-haditsnva tidak jelas jika dia nrerir,ayatkan dart ats-Tsaur i. Imam
Baihaki juga meriwayatkannya dalarn Surrrn Baihaki, jilid VI, hal: ro8. bab "Riwdyatu
al-Fddzi al-Munkarah \hdzkuruhi Ba'clhu al-r'uqtrrh'.fi Masiili asy $'ufhh," jilid VI, hal:
ro8. Khathib al-Baghdadi juga meriwayatkan dalam Thrikh Bagltdad, jilid XIII, hal: 465.
Ibnu al-Jauzi dalant al-'llal ol-Mutanahiyah Ji al-Ahddits al-Wahiyah," jilid lI, hal: rro.
Baihaki rnenukil perkataan Ibnu Adiy rnengenai Wail bin Najih ini setelah meriwayatkannya.
Sementara Khathib al-Baghdadi nrenukil dari Daruquthni bahwa di antara sanad hadits
ini terdapat kekeliruan. Yang benar adalah, Ilurnirid ath-Thawil dari Flasan.
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dibagi, baik rumah maupun kebun. Tidak halal bagi orang yang menjadi

anggota dalam kepemilikan barang tersebut untuk menjualnya sebelum

meminta izin. Pihak yang menjadi mitra boleh mengambilnya jika dia

mau dan boleh meninggalkannya jika mau. ]ika dia menjualnya tanpa izin

mitranya, maka orang yang menjadi mitra atas barang yang akan dijualnya

lebih berhak atasnya."'

2. fabir berkata, Rasulullah saw. "Barangsiapa yangbermitra dalam kepemilikan

kebun kurma atau rumah, maka iq tidak boleh menjualnya sebelum mendapatknn

izin dari mitranya. lika orang yang menjadi mitranya mengizinkan, maka

dio boleh menjualnya . Dan jika tidak senang dia boleh meninggalkan (tidak

menjual, red)."'Hadits ini diriwayatkan oleh Yahya bin Adam dariZahir dari

Abu Zubair dan sanadnya mengikuti syarat imam Muslim.

Ibnu Hazm berkata, "Orang yang memiliki harta tersebut tidak berhak

menjualnya sebelum menawarkannya kepada orangyang menjadi mitranya. |ika

orang yang menjadi mitranya ingin membelinya dengan harga yang diberikan

oleh orang lain, maka dia lebih berhak atas barang tersebut. Dan, jika orang yang

menjadi mitranya tidak mau, maka dia tidak berhak lagi. Setelah itu, mitranya

tidak berhak menuntut manakala barang tersebut dijual kepada orang lain.

Apabila dia tidak menawarkan barang yang akan dijualnya kepada mitranya

terlebih dulu, sebagaimana yang sudah dijelaskan, dan dia menjualnya kepada

orang yang tidak bermitra dengannya, maka orang yang bermitra dengannya

diberi pilihan antara mengiayakan penjualan tersebut atau membatalkannya

dan mengambil bagian yang dijual itu dengan harga penjualan tersebut."

Ibnul Qalyim berkata, "Ini adalah hukum yang ditetapkan Rasulullah saw.

dan tidak ada yang menentangnya. Dan, ini merupakan kebenaran yang pasti."

Sebagian ulama, di antaranya ulama mazhab Syaf i, berpendapat bahwa perintah

tersebut menunjukkan anjuran. Imam Nawawi berkata, "Menurut mazhab kami,

perintah dalam hadits tersebut menunjukkan anjuran untuk memberi tahu

kepada mitra dan hukum makruh menjual hartayangdimiliki bersama sebelum

memberitahukan kepada mitranya, tidak menunjukkan arti haram."

Rekayasa untuk Menanggalkan Syuf ' ah

Tidak diperbolehkan melakukan penipuan rekayasa untuk menanggalkan

syufhh karena hal itu melanggar hak sesama Muslim. Diriwayatkan dari Abu

H R Muslim, kitab "al-Musaqah," bab "asy Syuf 'ah." iilid II' hal: r zzg.

' HR Muslim, kitab "al-Musaqah." bab "asy-yufhir' jilid II. hlm r zz9. Dalam riwayatnya
trerbunyi, " Siapa yang memiliki rekanan . . ."
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Hurairah bahu.a Rasulullah saur trersabda,"langanlahkolianmelakukan seperti

apa yang dilakuksn oleh orarrg Yshudi. Nlereks menghalalkan sesuatu yang

dihor(anrkart Allsh swt. dengan rekayasa yang paling lina." '

Ini adalah penclapat In-rar-n Malik dan Ahmad. Abu Hanifah dan Syafi'I

berpendapat bahwa rekayasa diperbolehkan. Contoh dari bentuk rekayasa

untuk menanggalkan syu.f |th adalah clengan menetapkan sebagian kepemilikan

atas suatu barang. Dengan penetapan ini, orang tersebut menjadi mitra atas

kepemilikan barang. Kenudian pernilik barang menjual atau memberikan

sisanya kepada orar.rg tersebut.

Syarat-Syarat Syuf'ah

Untuk rncrrggunakan syu.f ah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Di anttrrar-ry'a adirlah:

r, Birrang yang clisy'uf"ahkan tidirk bergerak, seperti tanah dan rurnah, dan

apa yang ada padanya secara tetap seperti tanaman, bangunan, pintu,

rak, dan segala sesuatu yang merrjadi bagian dari penjualan jika tidak ada

pernbatasan. Yang rnenjacli dasar atas hal ini adalah hadits yang sudah

dijelaskan sebelumnya, clari fubair bahwa Rasulullah saw. menetapkan

,,uf hh atsh arta yang belurn dibagi baik berupa rumah ataupun kebun.

Pendapat ini rnerupakan pendapat mayoritas ulama hkih. tlerbeda dengan

pendapat pendudr"rk Mekah, perrgikut rnaz-hab zahiri, dan Ahmad dalam

salah satr.r riwayat yang berasal darinya. Dalam pandangan mereka, syufhh

berlaku atas segala sesuatu karena kerugian yang rnungkin menimpa mitra
dalarn harta yang ticlak bergerak mr.rngkin juga menimpa pada harta yang

bergerak. Merekir juga rnenclasarkan pendapatnya dari riwayat labir bahwa

Rasulullah rnenetapkan syu;f 'uh pada segala sesuatu.'Ibnu Qayyim berkata,

para rawi hatlits ini semuanya tsiqah. Hanya saja, hadits ini dianggap cacat

karena mursal.

Ath-Thahawi meriwayatkan sebuah syahid atas hadits ini dari fabir dengan

sanad 1'ang tidak bermasalah. fabir berkata, Rasulullah salu menetapkan

syuf ah dalam segala hall' lbnu Qalyim berkata, Semua rawi hadits ini
adalah tsiqah.

Diriwayatkan oleh lbr.ru Katsir dan Abu Abdulllah bin Baththah. di dalam Tatsir Ibnr Kalsrr, cet.
Asy-Sya'b. avat 66 surat al-Baqarah. iilid I. hlm r54 dan ayat r6J sr.rrat al-Aral jilid III, hlm 492 Dia
rnengornentarinya dengan berkata. lni adalah sanad yang bagus Trmvdzi senng kali menyahihkan
sanad ser.nacam ini.

HR Tirmidzi, kitab "al-Altkarrr," bah "Mii.ld'a anna as-v-syanka Syati'un," jilid III, hal: er:
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Ibnu Hazm menyetujui pendapat ini. Dia berkata, syuf ah berlaku pada

setiap sesuatu yang dijual sebagai milik bersama tanpa perlu dibagi antara

dua orang atau lebih, dari segala jenis barang, baikyang bisa dibagi ataupun

tidak. Seperti tanah, pohon, budak laki-laki, budak perempuan' pedang,

makanan, binatang, dan segala sesuatu yang bisa dijual.'

2. syhfi' menjadi mitra kepemilikan atas syufhh. di samping itu, kemitraan

sudah terjalin sebelum penjualan dan tidak ada batasan yang jelas antara

hak milik di antara keduanya. Sehingga barang tersebut menjadi milik

berdua.

Iabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. menetapkan syuf hh

dalam harta yang belum dibagi. )ika pembatasan (hak) telah ditentukan

dan telah jelas tindakannya, maka syufhh tidak bisa diberlakukan.'

Artinya, syuf hh berlaku untuk semua jenis barang yang dimiliki bersama

pada setiap harta milik persekutuan yang bisa dibagi. Apabila harta

tersebut sudah dibagi, maka syuf ah iuga menetapkan bagian yang tidak

dapat dibagikan dan mengharuskan bagi yang menjadi mitra membagi

bagian, dengan syarat pembagian atas barang tersebut terdapat manfaat

sebelum p emb agian. S ebab, sy uf hh tidak b erlaku untuk barang yang apabila

dilakukan pembagian barang tersebut menjadi tidak manfaat.

Dalam al-Minhhjdisebutkan, "segala sesuatu yang seandainya dibagi dan

manfaat yang ingin dicapai darinya hilang, seperti tempat pemandian dan

batu penggilingan, menurut pendapat yang paling benar, tldakada syuf hh3

padanya."

Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin

Abdurrahman dan Said bin Musayyab bahwa Rasulullah saw. menetapkan

syufhh pada barang yang belum terjadi pembagian di antara orang yang

berkongsi atasnya. Apabila terjadi pembatasan hakbagian di antara mereka,

maka tidak ada syuf'ah.'

Demikian pendapat Ali, Utsman, L]mar, Said bin Musayyab, Sulaiman

bin Yasar, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Malik' Syaf i, al-Auzii, Ahmad,

' H.ditr d.t l"bn ini diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam Ma'6ni al-Atsar, kitab "asy-
Syuf'ah," jilid lV, hal: 126

' iin s"lttiri, t<itab "as-Syuf'ah," bab "as-syufhh f MA Lam Yuqsam fa ld-za !{aqd.t
il.Uriti fa La Svufhta." iihut dalam Fath'al-BAri. jilid III, hal: 5o9. Abu Dawud,

iltii 'tothryr'l''b;b "asy-Syuf'aH' jilid III' hal: t84' Tirmidzi,. dengan. redaksi
.- x ;!' L y 1, y!, 

-. 
r,1'kiiab " oi-e.bt a^:' bab " Md Jhh ldza Hadatsa al-Hudad wa

Waaaht'as-Sihai fa La Svif'atal'iilid IIl, hal:6+4. Ibnu Majah, kitab "asy-syufhhl'bab
" ldia Waqaht al-Hudud fa La syuf htai' jilid ll' hal: 9:+,j HR Mah( d alam Muwaihtha' twaiik, kirib "asy-Syuf hh," bab "Ma Taqa'u fihi asy-Syuf hh,"

jilid II, hal: 7r3.
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Ishaq, ubaidillah bin Hasan, dan ulama Imamiah. Dalam syarhu as-sunnah
disebutkan, "Para ulama sepakat bahwa pemberlakuan ketentuan syufhh
bagi orang yang menjadi mitra sebanyak seperempat dari pembagian jika
salah seorang dari yang bermitra menjual bagiannya sebelum dibagi. Dan
untuk sisanya, dapat diberlakukan syufhh sebagaimana harga penjualan.

fika dia menjual dengan sesuatu yang memiliki nilai, maka mereka boleh
mengambilnya dengan membayar nilainya. Dalam pandangan mereka,
tetangga juga tidak memiliki hak dalam syuf bh. pendapat yang berbeda
dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi. Mereka mengatakan, syufhh
memiliki beberapa tingkatan, Yaitu: mitra kongsi yang belum mendapatkan
bagian. Kemudian, mitra yang sudah mendapat pembagian barang. fika
masih ada sisa barang setelah dibagi, maka barang tersebut bisa diberikan
kepada tetangga yang paling dekat.

Di antara para ulama ada yang mengambil jalan tengah dengan menetapkan
syuf ah ketika masih ada hak bersama, seperti jalan, air, dan yang lain, dan
menafikannya ketika masing-masing pemilik telah memiliki jalan sendiri
sehingga tidak ada lagi persekutuan. Sebagai dasarnya adalah hadits yang
diriwayatkan oleh penulis kitab sunan dengan sanad shahih dari fabir bahwa
Rasulullah saw. bersabda, "Tetangga lebih berhak atas syuf 'ah tetangganya.
Mereka ditunggu meskipun sedang bepergian jika jalan keduanya satusama.
lebih berlcak atns syufhh."'

Ibnu Qayyim berkata, "Berdasarkan pernyataan ini, hadits-hadits yang
berasal dari labir menunjukkan pemahaman atasnya. Sehingga pertentangan
dan perselisihan telah hilang darinya." Dia berkata, "Di antara tiga pendapat
dalam mazhab Ahmad, yang paling seimbang dan paling benar adalah
pendapat yang ketiga."

3. Barang syufbh bisa hilang hak kepemilikannya melalui transaksi
penjualan,' atau transaksi lain yang sama dengan transaksi penjualan,
seperti pernyataan sebagai jalan damai atau adanya faktor jinayat yang
mengharuskan penjualan dengan cara penggantian tertentu, karena semua
pada hakikatnya merupakan transaksi selain jual beli, seperti barang yang
dihibahkan tanpa ganti, diwasiatkan atau diwariskan.

.HRTirmidzi, kitab"al-Ahkam."6ab"Malahf asy.syufhhli at-Gha'ib." jilid III, hal:642.
Abu Dawud, kitab"al-Buy.ir'.ur!'f asy syifhtl," litiit Itt, hal:788. Ib'nu Malah, kirab
"asy-Syufhh," 6ab "asySyufhh bi al-liwar.'' ji[idil. hal,, 8j j. Tirmidzi berkata bahwa hadits
ini hadits ini garib.
Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa syufhh hanya berlaku pada barang yang bisa
dijual. dengan bersandar pada zahir hadirs-hadirs.
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Dalam Bidayat al-Mujtahid disebutkan, terdapat perbedaan pendapat

dalam mengenai sy ufhh yang berkenaan dengan penukaran tanah dengan

tanah. Imam Malik berpendapat, dtrlam rnasalah ini terdapat tiga riwayat:

Ada yang membolehkan secara mutlak, adir yang tidak rnemperbolehkan

secara mutlak dan ada yang melarang bagi orang vang rnenjadi mitra dan

membolehkan untuk orang lain.

4. Hendaknya sydfi' meminta dengan segera" Maksudnya, jika pihak s1,af 'menge-

tahui adanya penjualan, maka dia harus segera rneminta bagian. lika dia

mengetahui akan terjadi transaksi jtrai treli, lalu dia mengulur-ngulur waktu

dengar-r tidak segera meminta bagiarrnl'a, rnaka haknya menjadi gugur.

Seandainya syafi'tidak meminta haknya dengan se€jera dan haknya untuk
meminta terus berlanjut, hal itu akan merugikan pembeli karena hak

kepemilikan atas apa yang dibelinya tidah bisa sernplrrna. Sebab, dia tidak
bisa melakukan apapun dengan leluasa atas apa yang sudah dibelinya,

karena takut usahanya akan sia-sia ketika orang yang juga memiliki hak

atas barang yang dijualnya mengambil haknya Pendapat ini merupakan

pendapat yang diikuti oleh Abu Hanifah. Dan pendapat termasuk

pendapat yang kuat menurut mazhab S1,ali'i clan merupakan salah satu

riwayat dari Ahmad.' Hal ini berlaku selamir syaJt' tidak bepergian,

mengetahui transaksi jual beli, dan mengetahui hukum. Namun jika dia

sedang bepergian, tidak mengetahui proses transaksi penjualan, atau tidak
mengetahui bahwa menunda permintaan dapat rnenanggalkan haknya,

maka hak dia terhadap barang yang akan dijual tetap ada.

Ibnu Hazm dan ynlg lain berpendapat bahu'a syufhh merupakan hak

yang ditetapkan oleh Allah sehingga tidak menjadi gugur dengan tidak
segera meminta, meski sampai delapan puluh tahun atau lebih, kecuali

apabila syaJi'sendiri yang menggugurkannya. Ibnu Hazm jr.rga berpendapat

mengenai pendapat yang mengatakan bahwa syuf hh hanya dimiliki oleh

orang yang segera mengambilnya adalah pendapat 1.ang salah dan pendapat

semacam ini tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah saw.

Imam Malik berkata, "Syuf ah tidak barus diminta dengan segera, tetapi

waktu untuk memintanya diperluas,"

' Di antara dua riwavat yang paling benar adalah dari Abu Hanifah bahwa permintaan tidak
harus dilakukan begitu syafi' mengetal"rui penjualan karena syali' mungkin memikirkan
perkara ini. Karenanya, dia harus diberi kesempatan. Ini dilakukan dengan memberi pilihan
baginya selama dia masih berada dalam majelis, di mana dia mengetahui penjualan. Syuf 'ah-

nya tidak batal kecuali jika dia keluar dari majelis tersebut atau menyibukkan diri dari
meminta syuf ah dengan sesuatu 1.ang lain.
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5.

lbnu Rusyd berkata, "Pernyataannya mengenai waktu ini masih

diperselisihkan, apakah terbatas atau tidak. Sesekali dia mengatakan bahwa

waktu tidak terbatas dan tidak terputus selamanya, kecuali jika pembeli

membuat bangunan atau perubahan besar, sedangkan syafi' ada di tempat

, mengetahni, dan diam. Terkadang juga dia membatasi waktu. Ada yang

meriwayatkan bahwa waktunya adalah satu tahun dan inilah yang paling

masyhur. Riwayat lain mengatakan bahwa waktunya lebih dari satu tahun.

Ada juga yang meriwayatkan bahwa waktunya selama lima tahun syuf 'ah

tidak terputus."

Syafi' menyerahkan kepada pihak pembeli sejumlah harga yang sesuai

dengan kesepakatan saat akad. Dengan demikian, syafi' mengambil

syufhh dengan harga yang serupa apabila ada yang serupa dengannya,

atau dengan nilainya apabila penukar memiliki nilai.

Dalam hadits dari ]abir secara marfu'disebutkan bahwa Rasulullah saw.

bersabda, "Syuf' lebih berhak dengan harga (yang ditavtsrkan."'

Apabila syaf'tidak mampu membayar harga dengan penuh maka syu.fhh

gugur. Imam Malik dan ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa apabila

pembayaran harga ditangguhkan, baik keseluruhan maupun sebagian,

maka sy af ' boleh rnenangguhkannya atau membay ar nya secara berangsur

sesuai dengan kesepakatan saat akad, dengan syarat dia termasuk orang

yang lnampu atau dia mendatangkan seorang penjamin yang mampu.

|ika tidak, maka dia harus membayar secara kontan demi untr,rk menjaga

kemaslahatan pembeli.

Imam Syaf i dan para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa syafi'

diberi pilihan. |ika dia menyegerakan pembayarart, maka syufhh segera

didapatkannya. Dan, apabila tidak, maka syufhh ditangguhkan sampai

batas waktu pembayaran.

Syaf inengambil semua transaksi jual beli atas barang. Apabila dia hanya

mengambil sebagian saja, maka haknya tanggal secara keseluruhan.

lika syufhh berlaku lebih dari sat:u syafai', dan sebagaian dari mereka

melepaskannya, maka tidak ada cara lain kecuali dengan mengan-rbil

keseluruhannya, sehingga semua transaksi jual beli tidak terpisah atas

pembeli.

'HRAhmad,jilidIII,hal:38z,denganredaksi,"Barangsiapamengadakanrnuzaralahdengan
sawlaranl'n. lalu dio ingin rnenjuulnya, muka hendnknya tlin menarvarkannya kepuda rekarnya
karena rekannya leltih berhak atasnya dengan membayar harganya. "
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Syuf'ah Bagi ya'hg Berhak Atasnya

llka syufhh dimiliki lebih dari satu orang syafil clan mereka adalah para

pernilik saham secara terpisah, r-naka setiap syof'nengambil sebagian dari apa

yang dijual sesuai dengan bagiannya. Demikian pendapat yang dikemukakan

oleh Malik, Ahmad, dan Syaf i dalam salah satu rir,r,ayatnya yang paling benar.

Syuf ah adalah hak yang diperoleh karena kepemilikan, karenanya ia disesuaikan

dengan batas kepemilikan yang clipunyainya.

Menurut ularna mazhab Hanafi dan Ibnu Hazm, pernbagian syufbh

dilakukan sesuai dengan jumlah orang karena prinsip yang harus dipegang

adalah persarnaan dalam pemilikar-r hak rnereka..

Pewarisan Syuf'ah

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa syuf'ah dapat diwariskan

dan tidak batal karena kematian. lika syuf hh ditetapkan bagi seseorang, lalu

dia meninggal dunia sebelurn mengetahuinya, atau dia rnengetahuinya dan

meninggal dunia sebelum mengambil haknya, rnaka hukumnya dianalogikan

dengan kasus yang sama dengan persoalan harta benda. Artinya, ahli waris

berhak mengambil ahh syuhh.

Irnam Ahmad berpendap at,hak syuf hft tidak dapat diwariskan kecuali jika

orang yang meninggal dunia sernpat meminta agar syuf ah yang diterimanya

diwariskan kepada keluarganya. Mazhab Hanafi berpendapat, hak ini
tidak bisa diwariskan atau dijualbelikan, meskipun orang yang meninggal

dunia memintanya, kecuali apabila hakim menetapkan untuknya lalu dia

meninggal.

Tindakan Pihak Pembeli

Pembeli berhak melakukan transaksi apapun yang atas barang yang telah

dibelinya sepanjang syaf 'belum menerima syuf'ahnya, karena dia bertindak

terhadap barang yang menjadi hak miliknya sendiri. Apabila pihak pembeli

menjualnya lagi, maka syufhh berhak ,mendapatkan barang tersebut melalui

salah sati dari dia penjualan itu penjual.

Apabila pihak pembeli menghibahkannya, mewakafkannya, menye-

dekahkannya, atau menjadikannya sebagai mahar dan yang sejenis, maka

tidak ada syuf 'ah karena.hal ini akan menimbulkan kemudharatan akibat

pelepasan kepemilikan tanpa ada pergantian. Akan tetapi,jika transaksi pihak
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pembeli dilakukan setelah syafi' rnengambllbagian syfuhh, makatransaksi yang

dilakukannya menjadi batal dan tidak sah karena adanya pemindahan hak milik
kepada syaJt' dengttr perrnintaan.

Pembangunan yang Dilakukan oleh Pembeli Sebelum
Hak Syuf'ah

Jika pernbeli mendirikan bangunan atau menanami pohon pada bagian

syuf hh sebelum ditentukan bagian syuf hhnya,kemudian syafi' meminta haknya

atas syufhh, menurut Imam Syaf i dan Abu Hanifah syafi' harus mengganti

nilai bangunan jika roboh atau nilai pohon jika rusak.

Inram Malik berpendapat, tidak ada syu.f ah kecuali apabila syafi' mem-

berikan kepada pembeli nilai atas apa yang telah dibangun dan ditanaminya.

Berdamai dalam Pengguguran Syuf'ah

Apabila seorang berdan-rai dalam masalah syufhh atau menjualnya dari

pembeli, maka tindakannya itu batal dan tidak sah serta menggugurkan hak

syuf hh yang dimilikinya. Dia juga dikenai kewajiban untuk mengembalikan

apa yang telah diambilnya sebagai pengganti. Pendapat ini dikemukakan oleh

imam Syaf i. Menurnt tiga imam yang lain, (Imam Hanafi, Maliki dan Hambali,

red) dia boleh melakukannya. Dia berhak mendapatkan apa yang dibayarkan

kepadanya oleh pen-rbeli.
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Defi nisi Perwakilan (WakAIah)

Kata wakddlh atau wikklah artinya adalah tafwidh (penyerahan).

Kalimat, "Wakkaltu amri ilellah," arilnya, Aku menyerahkan urusanku

kepada Allah. Kata wakhlah juga bisa diartikan kifdh (perlindungan),

sebagaimana firman Allah swt.,

@l=+;i.i;i,ii(G
" Cukuplah Allah menjadi Penolong ksmi dan Allah od{iloh sebnik-boik

Pelindung." (Ali' ImrAn [3]:173)

Adapun yang dimaksud dengan wakdlah dalam pembahasan sini

adalah permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya

atas sesuatu yang bisa diwakili.

Disyariatkannya Perwakilan

Islam telah mensyariatkan perwakilan dan membolehkannya untuk

memenuhi kebutuhan (manusia padanya). Tidak semua orang mampu

menangani urusan-urusannya sendiri, sehingga dia perlu menunjuk

orang lain sebagai wakilnya agar menangani urusan-urusan (yang tidak

bisa ditangani) untuknya.

Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman dalam kisah Ashhibu al-

Kahfi, "Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling

bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara

mereka: "Sudah berapa lomakah kemu berada (di sini?)". Mereka

i

i
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menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yanglain
lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanyct kamu berada (di sini).
Maka suruhlah sqlah seorang di qntara kamu pergi ke kota dengan membaws
uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakal't makoflan yanglebih baik,
maka hendaklah dia membata makanan itu untukmu, dan heftdaklah dia
berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada

seseorangpure." (Al-Kahli I r S] : r9)

Allah swt. menyebutkan kisah Nabi Yusuf yang berkata kepada raja Mesir,
"BerkataYusuf "ladikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku
adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuttrn." (yusuf Irz]: 55)

|uga banyak dijumpai hadits yang dapat dijadikan sebagai dasar atas

diperbolehkannya mewakilkan (suatu urusan kepada orang iain). Di antaranya
adalah bahwa Rasulullah saw. menlrnjuk Abu Rafi' dan seorang laki-laki
dari Anshar sebagai wakil untuk rnenikahkan beliau dengan Mairnunah ra.,
Diriwayatkan juga bahwa beliau menunjuk wakil dalam pembayaran utang,
dalam penetapan h udfid danpelaksanaannya,'dalam pemeliharaan unta beliau
serta pembagian kandang dan kulitnya, dan sebagainya.

Kaum Muslimin juga menyepakati bahwa perwakilan hukumnya boleh,
bahkan dianjurkan karena ia merupakan salah satu bentuk tolong-menolong
dalam kebajikqn dan ketakwaan, sebagairnana yang diserukan Al-eurhn dan
dianjurkan dalam sunnah Rasulullah saw.. Allah swt. berfirm an,"Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, tlan jangan
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggarani' (Al-Mdidah [5] :z)

Rasulullah saw. bersabda, "Dan Allah akan menolongseoranghatnba selema

dia mau menolong saudaranya."

Penulis kitab ol-Bafor meriwayatkan bahwa para ulama sepakat atas

dip erb olehkannya w ak dl ah. Me n genai status w akdl ah, ap akah s eb a gai niy db ah
(pengganti) atau sebagai w il|yah (pelimpahan wewenang untuk mengambil suatu
keputusan), terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah
pengganti karena dilarang untuk menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan
oleh muwwakkil (orangyang mewakilkan). Pendapat lain mengatakan bahwa

HR Malik dalam bentuk mursal, da.lam Muwaththa' Malik, jilid I, hal: 348. Tirmidzi, iilid
l, hal: r6o. Ahmad dalam Musnud Ahmad,jilid Vl. hal: 3iz-39j. Baihaki dalant Sinan
Baihaki,jilid vII, hal:.zrr. Dalam sanad.nyalerdapat Mathir ai-warraq dan dia terbilang
orang yang jujur, tapi banyak menrbuat kesalahan.
Hadits mas.alah perwakilan yang berkenaan dengan penentuan hukunran diriwayatkan oleh
Bukhar5 jilid II, hal: 65 dan r 75, dan jilid IV, ha1: 3ria, 3o9, 3 ro, 3 r3, 4oo dan 4i 5. Muslim
, jilid V hal: rzr. Sementara hadits masalah perwakilan berkenaan dengan perawa(an unta
diriwayatkan oleh Bukhari, jilid IIl, hal: 44)-444. Muslim, Ir3 r7].

Jual Beli - 297



dia sebagai wilhyah karena dia dibolehkan menyalahi ketentuan demi mencapai

sesuatu yang lebih baik, seperti rnenjual barang secara kontan, sedangkan dia

diminta untuk menjualnya secara tidak kontan (kredit, red).

Rukun Wakilah

Wakhlah merupakan salah satu bentuk akad, dan akad tersebut tidak sah

kecuali apabila rukun-rukunnya terpenuhi. Rukun wokklah adalah ijab kabul.

Dalam ijab kabul, tidak disyaratkan kalimat tertentu, tetapi sah dilakukan

dengan setiap ucapan dan perbr.ratan yang menunjukkan perwakilan. Antara

orang yang rnewakilkan dan yang menjadi wakil boleh met.rgundurkan diri dari

perwakilan dan rnembatalkan akad kapan saja karena perwakilan termasuk

akad yang tidak rnengikat.

Pelaksanaan dan Penggantungan

Akad perwakilan boleh dilakukan secara langsung, boleh digantungkan

pada syarat tertentu, boleh disandarkan pada masa yang akan datang, juga

boleh dibatasi dengan waktu atau pekerjaan tertentu. Contoh yang dilaksanakan

secara langsung adalah, "Aku men-rilihrnu sebagai wakil dalam n-rembeli barang

ini." contoh yang digantungkan pada sesuatu adalah, "Apabila terjadi sesuatu,

maka kamu menjadi wakilku." Contoh yang disandarkan pada masa yang akan

datang adalah, "Apabila bulan Ramadhan tiba, maka aku telah rnenunjukmu

sebagai wakilku." Dan, yar-rg dibatasi dengan waktu atau pekerjaan misalnya,

"Aku menunjukmu sebagai wakil selama satu tahun," atau, "untuk mengerjakan

ini." pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi dan Hambali.

Sementara, ulama mazhab Syaf i berpendapat bahwa akad perwakilan tidak

boleh digantungkan pada syarat tertentu.

perwakilan terkadang dilakukan dengan suka rela oleh wakil dan kadang

wakil meminta imbalan. Wakil melakukan pekerjaan yang tidak wajib

dilakukannya untuk orang lain sehingga dia boleh mengambil imbalan atasnya

apa yang dikerjakannya. Dan ketika iIu, muwakil boleh mensyaratkan sesuatu

kepada agar tidak mengundurkan diri dari perwakilan kecuali setelah batas

waktu tertentu. Jika tidak, maka dia harus membayar ganti rugi.' Apabila upah

, Dalam pandangan ularna mazhab Harnbali, apabila muwakil berkata, "luallah barang ini
d"nsanharua se"puluh dinrrdan lcbihnya adalah milikmu." rnaka iual beli ini sah dan wakil
b;rli;k t".ianpLtf."n kelel.ihan tersetjut. Penduprt irri dikemukakan oleh adalah Ishaq

dan yang lain. ibnu Abbas tidak memandang adanya halangrrn pada hal itu karena serupa

dengan mudharabah.
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yang diberikan kepada wakil ditetapkan saat akad, maka dia dianggap sebagai
pekerja dan berlaku hukurn-huklrm pekerja.

-)\ r-.^g Syarat-syarat Perwakilan qi.=

Perwakilan tidak sah kecuali jika memenuhi syarat-syaratnya. Di antara
syarat-syarat dalarn perwakilan ada yang berkaitan dengan muwakil,ada yang
berkaitan dengan wakil, dan ada ya'g berkaitan dengan muwakkalJtlr (sesuatu
yang diwakilkan).

Syarat Muwakil

Syarat bagi orang yang r.emberi perwakilan adalah dia orang yang memiliki
kuasa terhadap suatu tindakan yang ia wakilkan. Apabila dia ticlak memiliki
kuasa untuk bertindak, seperti orang gila dan anak-kecil yang belum mumaryiz,
rnaka penunjukan wakil olehnya tidak sah. orang gila dan anak kecil yang belum
murnayiz tidak boleh rr.renunjuk orang lain sebagai wakil karena keduanya tidak
memiliki kelayakan untuk melakukan suatu tindakan.

Adapun anak kecil yang sr.rdah mumallriz, dia diperbolehkar-r mernberikan
perwakilan dalam segala tindakan yang mendatangkan kemaslahatan, seperti
mewakilkan penerirnaan hibah, sedekah, dan wasiat. Sementara clalam tindakan-
ti'dakan ya'g dapat rnerugikan, seperti talak, hibah, dan sedekah, penunjukan
wakil olehnya tidak sah.

Syarat Wakil

Syarat bagi wakil adalah dia orang yang berakal. iika ora'g yang ditu.juk
sebagai wakil gila, idiot, atau anak kecil yang belum mumaryiz, maka penun-
jukan'ya sebagai wakil tidak sah. Adapu' anak kecil ya'g telah r-numa11uiz,
penunjukannya sebagai wakil sah, menurut para ulama mazhab Hanafi, karena
statusnya sama seperti orang dewasa dalam segala tindakan yang berhubungan
dengan dunia. Amru bin Salyidah Ummu Salamah menikahkan ibunya dengan
Rasulullah saw. ketika dia rnasih kecil dan belum balig.,

' HR Nasal, kitab"ttn Nikhh,"bab "lnkahu ol-lbni Llntmahu," lzzsd.Hakim tialam Mustatlrak
Hakim, jilid II, hal: r 78, jilid IV hal: 26.
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Syarat Nluwakkal Fih (Sesuatu yang diwakilkan)

Syarat bagi muwakkal Jih adalah diketahui oleh orang yang menjadi wakil,

atau setidaknya ketidaktahuan tentangnya tidak n-relampaui batas, kecuali

apabila muwakil tidak memberi batasan, Seperti ucapan "Belikan sesuatu

untukku apa saja yang kamu kehendaki." Disyaratkan juga agar muwakkal fh
bisa diwakilkan.

Hal tersebut berlaku pada semua akad yang boleh diadakan sendiri oleh

seseorang, seperti penjualan, pembelian, penyewaan, penetapan utang piutang,

penyelesaian sengketa, penuntutan hak, perdarnaian, permintaan syuf 'ah, hibah,

sedekah, penggadaian, peminjaman, pernikahan, talak, dan pengelolaan harta,

baikmuwakil ada di tempat ataupun sedang dalam bepergian, baik dia laki-laki

ataupun perempuan.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia berkata, "Rasulullah

saw. pernah memiliki utang seekor unta dengan umur tertentu kepada seorang

laki-laki. Ketika dia datang untuk menagih kepada beliau, beliau berkata kepada

para sahabat ,' Berilah dial Para sahabat lantas mencari unta yang seumur dengan

unta laki-laki tersebut, tetapi mereka tidak mendapati selain unta yang lebih

tua. Rasulullah saw. kemudian bersabda, ' Berikan unta itu kepadanya! Laki-laki

tersebut berkata, 'Engkau telah membayar utangmu dengan sempurna. Semoga

Allah memberimu pahala dengan sempurna.' Rasulullah saw. lantas bersabda,

"sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayzr."'

Qurthubi berkata, "Hadits di atas menunjukkan orang yang hadir dan sehat

secara fisikboleh melakukan perwakilan. Rasulullah saw memerintahkan para

sahabat untuk memberikan unta yang menjadi utang beliau atas nama beliau.

Hal itu merupakan penunjukan Rasulullah saw. kepada mereka sebagai wakil

beliau untuk melunasi hutang. Ketika itu, beliau tidak sedang sakit dan tidak

sedang bepergian. Hadits ini sekaligus menjadi jawaban atas pendapat Abu

Hanifah dan Sahnun yang menyatakan penunjukan wakil oleh orang yang ada

di tempat dan sehat adalah tidak sah kecuali dengan ridha orang lain. Hadits

ini bertentangan dengan pendapat keduanya."

' HR Bukhari,kitab " al-wakhlah," bab "Wakalah asy-Syahid wa al-Gha'ib la'dzi' Lihat dalam
Fath al-Bari, iilid lV. hal: 482. Muslim. kitab "al-Musdqahl' bab "Man lstalata Syaihn fa
QadhaKhairinminhul'jilidllI,hal: r224-tzz5,denganredaksi,"Sebaik-baikkalianadalah
yang paling baik dalam membayar. "
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Beberapa Hal yang Boleh Diwakilkan

Para ulama fikih sudah membuat kaidah mengenai perkara yang boleh
diwakilkan. Mereka mengatakan, setiap akadyangboleh dilakukan sendiri, boleh
diwakilkan kepada orang lain. sementara, akad yang tidak boleh diwakilkan
adalah setiap hal yang pelaksanaannya tidak boteh digantikan oleh orang lain,
seperti shalat, sumpah, dan thaharah; Seseorang tidak boleh menunjuk orang
lain sebagai wakil dalam masalah-masalah ini karena dimaksudkan sebagai ujian
dan cobaan yang tidak akan bernilai apa-apa jika dilakukan orang lain.

Wakil Adalah Pengemban Amanat

Saat akad perwakilan sudah berlangsung, wakil menjadi pengemban
amanat atas apa yang diwakilkan kepadanya. Karenanya, dia tidak bertanggung
jawab jika terjadi kerusakan kecuali apabila dia bertindak dengan sengaja atau
lalai."'

Mewakilkan Penyelesaian Sengketa

Boleh mewakilkan penyelesaian sengketa dalam hutang, harta benda,
dan hak-hak sesama manusia lainnya batk muwakll adalah pelapor ataupun
sebagai terdakwa, baik perempuan ataupun laki-laki baik ridha ataupun tidak
karena penyelesaian sengketa merupakan hak penuh bagi muwakil sehingga
dia boleh menyelesaikan sendiri atau menunjuk orang lain sebagai wakil untuk
menyelesaikannya.

Apakah wakil dalam penyelesaian sengketa boleh memberikan pengakuan
yang memberatkan muwakkilnya? Apakah dia memiliki hak untuk menerima
harta yang ditetapkan bagi muwakkilnya? Penjelasan mengenai hal ini sebagai-
mana berikut:

Pengakuan Wakil yang Memberatkan Muwakkilnya

Pengakuan wakil yang memberatkan muwakkilny a dalam h a d d dan qi sh a sh

tidak bisa diterima, baik di pengadilan maupun di tempat lain.

Adapun permasalahan yang tidak berkaitan dengan h add ataupun qishash,

para imam menyepakati bahwa pengakuannya diterima di selain pengadilan.

' Di antara bentuk kelalaian adalah menjual barang dan menyerahkannya sebelum menerima
pembayaran harga, menggunakan birang untrik kepentingan pribhdi. atau meletakkan
barang pada tempat selain tempat penyimpanan.
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Sementara pengakuan yang dilakukan di pengadilan, mereka berbeda pendapat.

Tiga imam selain Abu Hanifah berpendapat bahwa pengakuannya tidak sah

karena ini adalah pengakuan dalam sesuatu yang dia tidak memiliki kuasa.

Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa pengakuannya sah, kecuali

apabila muwakil mensyaratkan atasnya agar tidak memberikan pengakuan

yang memberatkannya.

Wakil dalam Persengketaan bukan Wakil dalam Penerimaan

Wakil dalam penyelesaian sengketa bukanlah wakil dalam penerimaan

harta karena bisa jadi dia memiliki kemampuan untuk menuntut hak dan

menyelesaikan sengketa, tetapi tidak dapat dipercaya untuk menerima harta.

Ini adalah pendapat tiga imam selain Abu Hanifah. Sementara Abu Hanifah para

pengikutnya berpendapat, dia boleh menerima harta yang telah ditetapkan bagi

muwakkilnya karena ini adalah bagian dari penyelesaian sengketa. Penyelesaian

sengketa tidak berakhir kecuali dengan penerimaan harta ini sehingga dia

dianggap sebagai wakil di dalamnya.

Mewakilkan Penuntutan Qishash

Masalah yang masih diperdebatkan Para ulama adalah mewakilkan

penuntutan qishash. Abu Hanifah berpendapat bahwa perwakilan dalam

masalah ini tidak boleh, kecuali apabila muwakil berada di tempat. Apabila

muwakil sedang bepergian, maka tidak boleh karena pemilik hak terkadang

memberi maaf seandainya dia ada di tempat. Qishash tidakboleh dilaksanakan

jika disertai dengan keraguan. Imam Malik berpendapat bahwa perwakilan

dalam masalah ini boleh, meskipun muwakil tidak berada di tempat. Pendapat

ini merupakan pendapat yang paling benar di antara dua pendapat Syaf i dan

yang paling kuat di antara dua riwayat dari Ahmad.

Mewakilkan dalam lual Beli

fika seseorang menunjuk orang lain untuk menjualkan sesuatu miliknya

tanpa membatasi perwakilan, misalnya dengan mensyaratkan agar wakil

menjualnya dengan harga tertentu atau menjualnya secara kontan atau tidak

tunai, maka wakil tidak boleh menjualnya kecuali dengan harga yang wajar

dan secara tunai. )ika ia menjual barang dengan dan tidak sesuai dengan harga

yang ajar (harga umum) atau menjualnya secara tidak tunai, maka penjualan

ini tidak boleh kecuali dengan keridhaan orang yang mewakilkan karena

penjualan itu bertentangan dengan kemaslahatannya dan karena dialah yang
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berhak menentukan bagainrana barangnya dijual. Kenyataan bahwa dia tidak
menentukan apa-apa tidak memb uat muwakil boleh melakukan sekehendaknya.

Wakil tetap terikat pada kebiasaan jual beli yang dilakukan pedagang dan harus

selalu berusaha untuk mendatangkan maslahat yang lebih bagi orang yarrg

mewakilkan.

Lnam Abu Hanifalr berpendapat bahwa wakil boleh melakukan penjualan

secara tunai atau tidak tunai , dengan harga di bawah harga yang wajar, dengan

kekeliruan yang tidakbiasa dilakukan oleh manusia, dan dengan mata uang negeri

setempat atau mata uang negeri lain. Inilah makna tidak adanya pembatasan.

Kadang, seseorang ingin melepaskan diri dari sesuatu yang dimilikinya dengan

menjualnya, meskipun dengan harga yang sangat murah. Ini apabila perwakilan

diadakan tanpa ikatan. Apabila perwakilan diadakan dengan ikatan, maka

wakil wajib rnematuhi ikatan yang ditetapkan oleir muwakil dan tidak boleh

melanggarnya, kecr.rali untuk rnendapatkan sesuatu yang lebih baik bagi nuwakil.
Apabila muwakil mensyaratkan kepada wakil agar menjual barang dengan harga

tertentu, lalu dia menjr.ralnya dengan harga yang lebih mahal, atau murvakil

berkata, "Jr-rallah secara tidak kontan," lain dia menjualnya secara kontan,

maka penjualan ini sah. Tetapi, apabila pelanggarar-r ini tidak mendatangkan

hal yang lebih baik bagi murvakil, maka tindakannya tidak sah. Hal ini menurut

pandangan Syaf i. Ulama mazhab Hanafi berper-rdapat, tindakannya semacarn

ini tergantung pada ridha muwakil. Jika rnuwakil mernbolehkannya, maka sah

dan jika tidak, maka tidak tindakan jual beli ini tidak sah.'

Pembelian Wakil untuk Dirinya Sendiri

|ika seseorang ditunjuk sebagai wakil untuk menjual sesuatu, apakah dia

diperbolehkan membelinya untuk dirinya sendiri?

Imam Malik berpendapat bahwa wakil memiliki hak r.rntuk mernbeli barang

yang diwakilkan kepadanya untuk dirinya sendiri dengan penambahan harga.

Abu Hanifah, Syali'i, dan Ahmad dalam riwayat yang paling kuat darinya

berpendapat bahwa wakil tidak boleh membeli barang yang diwakilkan untuk
dirinya sendiri. Sebab, tabiat secara umum, tabiat manusia selalu ingin mernbeli

sesuatu untuk dirinya sendiri dengan harga yang murah. Sementara yang

' Menurut ulama mazhab Hambali, apabila rvakil membeli sesuzrtu dengar-r harga di atas
harga yang umum atau harga yang ditetapkan oleh muwakil dar-r dengan kekeliruar-r yang
tidak biasa dilakukirn oleh manusia, maka pembeliarrnya untuk muwakil sah dan dia
menanggung kelebihannya. Penjualan sama dengan pembelian dari segi keabsahannya dan
tanggung jawab wakil atrs kekurangan harga. Adapun kekeliruan vang biasa dilakukan
oleh rnanusia, rvakil dimaafkan dan tidak bertanggungjawab.
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diinginkan oleh muwakil adalah agar wakil menjual dengan harga yang paiing

tinggi. Kedua hal ini saling bertentangan.

Mewakilkan dalam Pembelian

Jika perwakilan dibatasi dengan syarat-syaratyang ditetapkan oleh muwakil,

maka wakil dalam pembelian wajib memenuhi syarat-syarat tersebut, baik

berkaitan dengan barang yang dibeli maupun berkaitan dengan harga. Apabila

dia melakukan pelanggaran dengan membeli sesuatu yang tidak diminta oleh

muwakil atau membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang

ditetapkan oleh muwakil, maka pembelian yang dilakukannya diperuntukkan

bagi dirinya sendiri, bukan untuk muwakil. Akan tetapi, apabila dia melakukan

pelanggaran demi sesuatu yang lebih baik, maka hal itu diperbolehkan.

Urwah al-Bariqi ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah memberi-

nya uang satu dinar untuk mernbeli seekor kambing. Tapi dia membeli dua ekor

kambing dan menjual salah satu dari dua ekor kambing yang dibelinya dengan

harga satu dinar. Lantas dia kembali kepada Rasulullah saw dengan membawa

uang satu dinar dan seekor kambing. Beliau pun berdoa untuknya agar diberi
keberkahan dalam jual belinya. Seandainya dia membeli debu, niscaya dia akan

memperoleh keuntungan darinya.' HR Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi.

Riwayat di atas menunjukkan bahwa apabila muwakil berkata kepada

wakil, "Belilah untukku seekor kambing dengan uang satu dinar ini," dan

dia menyebutkan ciri-cirinya, maka wakil boleh membeli dua ekor kambing

dengan ciri-ciri tersebut. Tujuan muwakil telah tercapai dan wakil memberikan

tambahan kebaikan kepadanya. Hal yang sama dengan masalah ini adalah ketika

muwakil meminta kepada wakil agar rnenjual seekor kambing dengan harga

satu dirham, lantas dia rnenjualnya dengan harga dua dirham, atau muwakil

memintanya agar membeli seekor kambing dengan harga satu dirham, Iantas

dia membelinya dengan harga setengah dirham. Pendapat inilah yang benar

menurut para ulama mazhab Syaf i, sebagaimana yang dinukil oleh Imam

Nawawi dalam kitab ar-Raudhah.

fika perwakilan diadakan tanpa ikatan apapun, maka wakil tidak boleh

membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang umum atau dengan

kekeliruan yang melampaui batas. Apabila dia melanggar ketentuan ini, maka

' HR Bukhari, kitab "al-Mandqib," bab "Haddatsana Muhammad bin Mutsannai' jilid IV
hal: z5z. Tirmidzi , kitab "al-Buyt'," bab "Haddatsana Abu Kuraib," jilid III, hal: 5 5o. Abu
Dawud dalam Sunan Abi Dawud, kitab "al-Buyt'," bab "al-Mudhdrib Yukhdl,r" jilid III,
hal 677-679.
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tindakan dan pembeliannya berlaku untuk dirinya sendiri, bukan untuk
muwakil.

Batas Akhir Akad Penryakilan

Akad perwakilan dinyatakan berakhir jika terjadi hal-hal berikut ini.

1. Salah satu dari dua orangyang melakukan akad meninggal dunia atau gila.

Di antara syarat-syarat dalam akad perwakilan adalah keduanya dalam

kondisi hidup dan berakal. /ika salah seorang darinya meninggal dunia atau

gila, maka perwakilan tidak lagi memenuhi syarat sahnya perwakilan.

2. Berakhirnya pekerjaan yang dituju dalam perwakilan. |ika pekerjaan

yang dituju telah terselesaikan, maka perwakilan sudah tidak berrnakna

apa-apa.

3. Pemutusan akad perwakilan oleh orang yang mewakilkan sekalipun tanpa

pemberitahuan kepada wakil.' Ulama mazhab Hanafi berpendapat, wakil
harus mengetahui pemutusan akad. Sebelum dia mengetahui pemutusan

akad, maka status tindakannya sama seperti tindakannya sebelum

pemutusan akad.

4. Wakil mengundurkan diri. Menurut mayoritas ulama, pengunduran

diri wakil tidak harus dengan sepengetahuan orang yang mewakilkan.

Sementara ulama mazhab Hanafi mensyaratkan pengetahuan muwakil

atas pengunduran diri wakil sehingga dia tidak dirugikan.

5. Sesuatu yang diwakilkan tidak lagi menjadi hak orang yang mewakilkan.

' Pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i dan ulama mazhab Hambali. Setelah pemutusan,
apayang ada di tangan wakil menjadi amanat.
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Definisi Peminjaman

Peminjaman merupakan salah satr.r bentuk kebajikan yang dianjurkan

oleh Islam. Allah swt. berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam

(mengerjakan) kebajikan dtm takwa, dan jangan tolong-mettolong dalarrt

berbust dosa dan permusuhan " (Al-Maidah [5]: z)

Anas ra. berkata, "Di Madinah penrah terjadi ketakutan (akan

kedatangan musuh). Rasulullah saw. lantas meminjam seekor kuda yang

diberi nama al-Mandub kepada Abu Thalhah dan menlrngganginl'a.

Setelah kernbali, beliau berkata,'Kami tidak melihat sesuatu pun. Yang

kami temukan hanyir seekor kr-rda yang berlari kencang.""

Ulama likih mendefinisikan bal-rwa 'iviyah merupakan bentuk

peminjaman dengan izin yang diberikan oleh pemilik kepada orang lain

untuk mengambil mirnfaat dari apa yang dimilikinya tanpa imbalan.

Pemberlakuan Akad Pinjaman

Akad peminjaman berlaku dengan perkataan dan perbuatan yang

menunjukkan makna meminjam.

' HR Bukhari, kitab "al-Hibah," bab "Man lsta'ara min an-Nas al-Faras." Lihat dalam Faflr
al-Bari, jilid V, hal: z4o. Muslim, jilid XV, hal 67.
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Syarat-Syarat Peminjaman

Syarat-svarat peminjaman ada tiga, yaitu:

1. Orang yang meminjarnkan adalah pemilik yang berhak untuk memberi

pinjaman.

2. Barang yang dipinjamkan dapat diambil manfaatnya tanpa mengalami

perubahan.

3. Manfaat yang diambil dari barang pinjaman adalah sesuatu yang dibolehkan

oleh syaral

Meminjamkan dan Menyewakan Barang Pinjaman

Abu Hanilah dan Malik berpendapat bahwa peminjam boleh rnemirrjamkan

barang pinjaman, meskipun pemilik ticlak mengizinkannya, asalkan barang

tersebut tidak berubah dengan bergantinya pemakai. Ulama mazhab

Harnbaii berpendapat, ketika peminjaman telah terlaksana, perninjam boleh

memanfairtkan sendiri barang pinjaman atau melalui orang lain yang menduduki

posisinya. Hanya saja, dia tidak boleh menyewakan atau meminjamkannya

kecuali clengan izin perr-rilik.

fika orang yang menrinjam meminjamkan barang pinjaman tanpa iz-in

pemilik barang, lalu barang yang dipinjamnya rusak di tangan peminjam kedua,

maka pernilik barang tersebut boleh meminta tanggung jawab dari siapa pun

di antara keduanya. Tanggung jawab tetap dibebankan kepada pelninjam

kedua karena dia telah menerima barang tersebut dengan ketentuan bahwa dia

bertanggungjawab atasnya. Dan, barang tersebut rusak di tangannya sehingga

tanggung jalvab dibe'bankan kepadanya, sebagainana perampas yang meran'lpas

dari perampas yang lain.

Pengembalian Barang Pinjaman

Orang yang memberi pinjaman boleh mengambil kembali barangnya kapan

saja selama hal itu tidak rnenimbulkan kesulitan bagi peminjarn. Tapi, jika

menimbulkan kesulitan kepada peminjam, maka pengarnbilan barang tersebut

mesti ditunda sampai peminjam terhindar dari kesulitan yang dihadapinya.
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Kewajiban Mengembalikan Barang Pinjaman

Peminjam wajib mengembalikan barang yang dipinjamnya setelah selesai

mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya. Allah swt. berfirman,

@ r"6 6*$ri \::4 J "i';U;iil$
" sesungguhnya AUah menyuruh kamu nrenyampaikan smtmat kepadn yang

berhak menerimnnya, " (An-NisA' [4] : 58)

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

.ttw rF Vl ji.-i' i -)lzur,l' ,i

"Tunaikan emanah kepada orang yang'memlerika, o*o,oh kepadamu

dan jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu."' HR Abu

Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini shahih sementara

Hakim menyatakan hasan.

Abu Dawud dan Tirmidzi juga meriwayatkan dari Abu Umamah bahwa

Rasulullah saw. bersabd a, " Pini am an h ar us dikemb alikan."'

Barang Pinjaman Tidak Membahayakan dan Bermanfaat

Rasulullah saw melarang seseorang menghalangi tetangganya untuk

menancapkan sepotong ka1.Lr pada dindingnya, selama hal itu tidak menimbulkan

bahaya pada dinding. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw

bersabda, " langanlah salah seorang dari kalian menghalangi tetangganya untuk

menancapkan kayu pada dindingnya."t Abu Hurairah berkata, "Aku melihat

kalian meninggalkan hal tersebut? Demi Allah, barang it akan dilemparkan ke

pundak kalian."' HR Malik.

Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud hadits ini, apakah merupa-

kan anjuran bagi seseorang untuk membiarkan tetangganya memasang ka1'u pada

dindingnya atau merupakan kewajiban. Imam Syafii dan pengikut Imam Malik

HR Ab" D"*"d dalam sunan Abu Dawud,kitab "al-Buyi|"' bab '75 ar-Rajul Ya'khudzu

moooh, min Tahti Yaclihl'iilid I It, hal: 8os. Tirmidzi, kitlab" al-Bu jta'i' bab " Haddatsana

Abikuraib)'iilid III, hal: sio. Hakim dalam Mustadrak nq(iy,ii.l.i!!\ hal:,46' , .in eU" outiua dalam Sunan Abu Dawud,kitab"al-Buya'i'bab'f Tadhmini al-Ariyahi
iilid III. hal: 8zs. Tirmidzi, kitab"al-Buyi'l'bab "Mr, Id'a fr anna al-Ariyah Mu'addahl' iilid
itt, U, 5 5 6. I bnu Majah dala m S u n a n ib nu Maj ah, kitab " ash - Sh adaqat l' bab " al- Ar iy ah i'
iilid II, hal: 8o.2,.

fi[S;khari, kirab" al-Mazhhlim wa al-Ghasbl'bab"Lh Yamna'u Jkrun Jarahu anYaghruza
Khr;;;b;i fi iidarihil' iilid III, hal: r73. Muslim, kitab "al'Mushqahl' bab "Gharzu al-

Khaiyab f i;dari al-Jdr:' jilid III, ha: r z3o.
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memiliki dua pendapat: Pertama,hadits ini menunjukkan anjuran.Inilah pendapat

yang paling benar dalam kedua mazhab. Pendapat ini diikuti oleh Abu Hanifah dan

penduduk Kufah. Kedua, hadits ini menunjuklian kewajiban. Pendapat ini diikuti
oleh Ahmad, Abu Tsaur, dan ulama hadits. Dan, pendapat ini rnengikuti makna

zahirhadits. Menurut pengikutpendapat pertama, zahirhadits menunjuklian bahwa

mereka menghentikan pengamalannya. Oleh karena itu, Abu Hurairah berkata, "Aku

melihat kalian meninggalkan hal tersebut?" Dan, pernyataan ini menunjukkan bahwa

mereka memahami hadits ini sebagai anjuran,bukan kewajiban. Seandainya mereka

memahaminya sebagai kewajiban, tentunya mereka tidak akan berpaling darinya.

Termasuk dalam kategori ini adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi

peminjam dan tidak merugikan orangyang meminjamkannya. Pemilik tidak boleh

menolak untuk meminjamkannya. Jika dia menolak untuk meminjamkannya,

maka hakim boleh memaksanya untuk memberikan pinjaman. Dhahhak bin

Qais pernah membuat saluran air dari Uraidh dan ingin melewatkannya di
tanah Muhammad bin Maslamah, tetapi Muhammad melarangnya. Dhahhak

berkata kepada Muhamrnad, "Mengapa kamu melarangku, padahal saluran itu
bermanfaat bagimu? Kamu dapat mengairi tanahmu darinya dari awal sampai

akhir tanpa mendapatkan kerugian sedikit pun." Akan tetapi, Muhamrnad tetap

menolak. Dhahhak kemudian mengadukan hal ini kepada Unar bin Kharhthab.

Umar memanggil Muhammad bin Maslamah dan memerintahkannya agar

rnembiarkan Dhahhak. Tapi Muhammad berkata, "Tidak." Umar lantas,
"|anganlah kamu menolak untuk memberikan kepada saudaramu apa yang

bermanfaat baginya dan tidak merugikanmu." Muhammad tetap berkata,
"Tidak." Umar lantas berkata, "Demi Allah, dia benar-benar akan rnelewatkannya,

meskipun di atas perutmu." Umar memerintahkan agar Dhahhak melewatkan

saluran air itu. Dhahhak kemudian melakukannya.'

Amru bin Yahya meriwayatkan bahwa ayahnya berkata, di kebun kakekku
ada sebuah saluran air milik Abdurrahman bin Auf .Abdurrahman ingin
memindahkannya ke sisi lain dari kebun, tetapi kakekku melarangnya. Dia
Iantas mengadukan hal itu kepada Umar. Dan, Umar menetapkan bahwa

Abdurrahman bin Auf boleh memindahkannya."' Ini merupakan pendapat

Imam Syaf i, Ahmad, Abu Tsaur, Dawud, dan ulama hadits. Sementara, Abu
Hanifah dan Malik berpendapat bahwa hakim tidak boleh menetapkan hal

ini karena hukun-r peminjaman tidak mengharuskannya. Hadits-hadits di atas

menguatkan pendapat pertama.

' HR Malik dalam
' HR Malik dalam

Muwaththa' Malik, [8 t6).
Muwaththa' Malik, lS tz).
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Jaminan Peminjam

Manakala orang yang meminjam teiah menerima barang pinjaman,

maka harus dia bertanggungjawab jika terjadi kerusakan pada barang yang

dipinjamnya, baik karena unsur kelalaian ataupun tidak. Pendapat ini diikuti
oleh Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Imam Syaf i, dan Ishaq.

Samurah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, " Seorang p emegang

berkerajiban apa yang diterinnnya dan nremeliltaraflya. "' HR Ahmad dan Abu
Dawud. Hakim menyatakan bahwa hadits ini shahih.

Ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa perninjarn tidak

bertarrggung jarvab atas barang yang dipinjalllnya kecuali jika dia lalai.
Rasulullah saw. bersabda, "Peminjam yang tidak melakukan khienat, tidak

dikenai tanggunglawab. Begitu juga dengan orong yang dititipi, dia juga tidok

h ar u s b er t ar t ggun gj aw ab."'

HR Abu Dawud dalam Sazan Abu Dawud, kitab 'hl Buyi'," bab "Ji Tadhyrini al-Ariyah,"
jilid III, hal: 8zz. Tirmidzi dalatn Sunan Tirmidzi,ktt^b" al-Buyrt')'bab "al-Ariyah Mu'addah,
"jilidlll,hal:ssT.lbnuMajahdalamSunarr lbnuMajah, kilab'hsft-Sftddaqat,"bab"nl-
Ariyah," jilid II, hal: 8oz.
HRDaruquthnidalamSunanDaruquthni, j\\id,III,hal:4r. Baihaki dalam SananBaihaqi, jrlid
VI, hal: r9. Daruquthni n.renyatakan bahwa hadits ini dha'if. Lebih lanjut dia berkata, "Yang
benar, hadits ini diriwayatkan dari Qadhi S,vuraih dalarn bentuk yang tidak mar[uk."
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TrrlPAN (WADI'AH)

Definisi Titipan

Akar kata dari wadiah adalah wadah asy-syai'a yang artinya
meninggalkan sesuatu. sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada
orang lain agar dijaga dinamakan wadi'ah, karena dia meninggalkannya
pada orang yang menerima titipan tersebut.

Hukum Penitipan

Hukum menitipkan dan menerima titipan adalah boleh. Dan bagi orang
yang memiliki kemampuan untuk menjaga, dia dianjurkan menerima barang
yang dititipkan. orangyang dititipi sesuatu wajib menyimpannya di tempat
penyimpanan yang selayaknya. Titipan merupakan amanat yang berada
pada orang yang dititipi. Dia harus mengembalikannya ketika pemiliknya
memintanya. Allah swt. berfirman, "lika kamu dalam perjalanan (dan
bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oreh yang
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yanglain,
maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan
hendaklah in b ertakw a kepada Allah Tuhanny a; dan j anganlah kamu (p ara sal<si)

menyembunyikan persalcsian. Dan barangsiapa lang menyembunyikannya,
maka suungguhnya ia adalah orangyangberdosahatinya; dan Ailah Maha
Mengetahui apa yangkamu kerjakan!' (Al-Baqarah [z]: 283)

Dalam pembahasan sebelumnya sudah disebutkan bahwa Rasulullah
saw bersabda, "Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberikan
amanat kepadamu."



laminan Penitipan

Orang yang menerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan

barang titipan kecuali jika dia lalai atau berkhianat. Hal ini berdasarkan pada

hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni yang telah disebutkan pada bab

sebelumnya. Amru bin Syuhib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya

bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa dititipi sesuatu, maka dia tidak

berkewajiban untuk menjaminnya."' HR Ibnu Majah.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Baihkai berbunyi, "Tidak ada

tanggung jawab bagi orang yang diberi kepercayaan."'

Mengenai titipan pernah terjadi pada masa Abu Bakar. Di mana, ada titipan

yang disimpan dalam kemasan hilang karena terjadi kerusakan pada kemasan

tersebut. Abu Bakar kemudian memutuskan bahwa orang yang menerima

titipan barang tersebut tidak dimintai tanggung jawab.

Urwah bin Zubair pernah menitipkan sejumlah harta milik Bani Mushab

kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam. Lantas harta

tersebut atau sebagian darinya terkena bencana. Urwah kemudian menemui Abu

Bakar dan berkata, "Tidak ada tanggung jawab bagimu karena kamu hanyalah

seorang yang diberi kepercayaan." Akan tetapi Abu Bakar berkata, "Aku telah

mengetahui bahwa tidak ada tanggung jawab bagiku. Akan tetapi, tidaklah

pantas apabila orang-orang Quraisy bercerita bahwa amanat yang dititipkan

kepadaku telah hilang." Kemudian Abu Bakar menjual barang yang dimilikinya

dan mengganti titipan tersebut.

Diterimanya Perkataan Penerima Titipan iika Disertai Sumpah

fika orang yang menerima titipan mengatakan bahwa kerusakan barang

yang dititipkan kepadanya tanpa disertai unsur kesen gaiaan darinya, maka apa

perkataannya diterima jika disertai dengan sumpah. ibnu Mundzir berkata,

"Semua ulama yang kami menghafal dari mereka sepakat bahwa jika orang

yang dititipi telah menyimpan barang yang dititipkan, lalu dia menceritakan

bahwa barang tersebut hilang, maka perkataannya diterima."

' HR Ibnu Majah, kitab "ash-shaclaqht,"bab "al-Wadihh'" jilid II, hal: 8oz. Sanad hadits ini
dha'if.

' HR'Baihaki, iilid VI, hal: 289. Daruquthni, jilid III, hal: 4r. Dalam at-.Ta'liq al-Mughni'
Azhim Abadimenukilkan dari Ibnu Hajar bahwa sanad hadits tni dha'if.
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Pengakuan atas Dicurinya Barang Titipan

Dalam Mukhtashar al-Fathwa, karya Ibnu Taimill.ah disebutkan, "Barang
siapa yang mengakui bahwa dia telah menyimpan barang titipan bersama
hartanya, lantas barang yang dititipkan kepadanya dicuri sementara harta
kepunyaannya tidak, maka dia bertanggung jawab dicurinya harta titipan."

umar r.a. telah membebankan tanggung jawab pada Anas bin Malik r.a.
atas sebuah barang titipan yang dia klaim telah hirang tanpa hartanya.'

Orang yang Meninggal dan Memegang Barang Titipan

orang yang meninggal dunia dan dia masih menyimpan barang titipan
orang lain, tetapi barang tersebut tidak ditemukan, maka barang tersebut
menjadi utang yang harus dibayar dari harta warisannya. Apabila ditemukan
sebuah surat pengakuan yang berisi pernyataan tentang adanya titipan tertentu,
maka surat tersebut diterima dan dijadikan pegangan, karena apa yang ditulisnya
statusnya sama dengan pernyataan langsung dengan lisan.

' HR Baihaki, dalam Sunan al-Kubra, jilid VI, hal: 289. Hadits ini shahih.
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PERAMPASAN (GHASHB)

Definisi Perampasan

Dalam AI-Qur'an, Allah swt. berfirman,

"Adapun bahtera itu adalsh kepunyaan oranS-orang miskin ynng

bekerja di laut, dnn aku bertujuan merusskknn bahtera itu, karena di

hadapan mereka ada seorong rnin yang tncrampas tiap-tiap bahtera." (Al-

Kahfi [18]:79)

Ghashab adalah pengambilan hak orang lain oleh seseorang dan

menguasainya secara zalim dan secara paksa.'

Hukum Ghashab

Hukum ghashab adalah haram dan orang yang melakukannya telah

melakukan perbuatan dosa pelakunya berdosa' Allah swt. berfirman,

@ ;t11'&{t>;ti}kus;
"Dan janganlah sebahagirtn kamu memakan harta sebshagian yang

Iain di antura kamu dengnn jalan yang batil.." (Al-Baqarah [2] : 188)

' l.ngutnUltun harta secara diam-diamdari tempat penyimp.anannya yang pantas dikatakan
seba"gai bentuk pencurian . Pengambilan haita dengan' kekeralan _diiebut muhdrabah.
peng"ambilan harta dengan tipuin disebul ikhtilAs. Dan pengambilan harta dari orang
memberikan kepercayaan disebut khiyanah.

-3t4-



Pada saat melakukan haji wadal Rasulullah saw. berkhutbah,"Sesungguhnya

darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram bagimu seperti haramnya hari
ini, di bulan ini dan di negeri ini."'

Imam Bukhari dan Muslim rneriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa

Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah seorang pezina melakukan perzinaart

sementara dia dslam keadaan beriman. Tidsklah seorang peminum merninurn

khamar sertentara dia dalam keadaan beriman. Tidoklqh seorang pencuri

melakukan pencurian sementara dia dalttm keadaan beriman. Dan tidak seorang

melakukan perampasan terhadap barang orang lain di tengah orang-orang

yang menyaksikan perbuatannya itu sernentars dia dalam keadaan beriman."'

HR Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi.

Dari Sa'ib bin Yazid dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Janganlah

salah seorang dari kalian mengarubil barang saudaranya, baik dengan niatart

untuk mengambilnya (mencuri) atau hanya bermain-main. Iika salah serang

dari kalian mengambil tongkat saudaranya, hendaknya dia mengembalikannya.".

HR Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi menyatakan bahwa hadits

ini hasan.

Daruqutni meriwayatkan dari Anas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Harta seorattg Muslim tidak halal (diambil) kecuali dengan kerelaan hatinya."n

Rasulullah saw bersabd a, " Si ap a y ang m engamb il h ar t a s au darany a dengan

bersumpah, rnaka Allah telah menetapkan neraka baginya aka dan mengharamkan

surga baginy4." Seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, meskipun hanya sesuatu

yang sepele?" Beliau menjawab, "Meskipun hanya sebatang kayu siwak."s

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw.

bersabda, "Barangsiapa yang melakukan kezaliman, meskipun hanya se.iengkal

tanah, maka Allah swt. membebankan kepadanya tujuh lapis bumi." 6

HR Bukhari, kitab " al-Hajj:' bab " al-Khuthbah Ayyama Mina." Lihat d.alam Fathu al-Bdri,
jilid III, hal: s73. Muslim, kitab "a/-Hn1jl' bab "Hnijtttu an-Nabiy)'
HR Bukhari, kitab "al-Asyribahl' bab "Qauluhu Tahla: Innamk al-Khamru wa al-Maisiru
wa al-Anshhbu wa al-Azlhmu Rijzun min Amali asy-Syaithan)'Lihat dalam Fath al-Bdri,
jilid X, hal:3o. Muslim. kitab"al-lmAnl'bab"Bayinu Nuqshirti al-lntan bi ttl-Maitshi u,n
Nafyihi an al-Mutalabbis bi al-Ma'shiyah hla lradati Nafyi Kamalihi." jilid L hal: 76.
H R Abu Dawud , kitab " al-Ad,tbl' bab " Man Ya'khudzu uy-Syuih hh al-Mizabl' jtlid v.
hal: z7 3. Tirmidzi, kitab " al-Fitanl' bab "ta Yahillu Ii al-lvluiliniin an Yurawu,i' Muslimanl'
jilid IV hal: 462. Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan gharib.
HR Daruquthni dalam Sunan Daruqttthni. jllid III, hal: 26.
HR Muslim, kitab " al-Aintan| btb "Wa'id Man Iqtathab Haqqa Muslim bi Yamin Fajirah bi an-
Narl' jilid I, haL rzz. Nasai, kitab "Adab al-Qudhah,"bab"al-Qadha'f Qalilal-MadlwaKatsrihii
jilid VIII, hal: 246. A-hmad, jilid V. hal: z6o. Semuanya dengan redaksi ," Siapa yang mengambil
hak seorang Muslim dengan cara bersumpah palsu, maka dia berhak masuk ke neraka..."
HR Bukhari, kitab "al-M,tzhAliml' bab "Itsnu Man Zhalama Syaian min al-Ardhl' Lihat
dalamFatfoual-Bari,jilidV,hal: ro3.Muslim,kitab"al-Musdqah)'bab"Tahrtmazh-Zhulm
wa Ghashbi al-Ardh wa Ghairihal' jilid III, hal: rz3o.
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Menanam atau Mendirikan Bangunan di Atas Tanah Rampasan

Barangsiapa yang menanam tumbuhan yang tidak berkayu di tanah

rampasan, maka tanaman tersebut menjadi hak pemilik tanah, sementara

perampas berhak mendapatkan ganti rugi atas biaya yang dikeluarkannya. Hal
ini berlaku apabila tanaman tersebut belum dipanen. fika tanaman tersebut

sudah dipanen, maka pemilik tanah hanya berhak mendapatkan uang sewa.

Adapun jika perampas menanam tumbuhan berkayu di tanah tersebut, maka

dia wajib mencabut tumbuhan yang ditanamnya. Hal yang sama juga berlaku
manakala dia mendirikan bangunan di atasnya, maka dia harus merobohkan

bangunan yang didirikannya.

Rafi' bin Khadij meriwayatkan Rasulullah saw. bersabda, "Siapa yang

menanam di atas tanah suatu kaum yang tidak seizinnye, maka dia tidak berhak

mendapatkan apapun darinya selain upah pengelolahannya."' HR Abu Dawud,

Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dia mengatakan bahwa hadits ini hasan. Ahmad

berkata, "Aku mengikuti ketetapan ini berdasarkan istihsan, meskipun tidak
sejalan dengan qiyas."

Abu Dawud dan Daruqutni juga meriwayatkan dari Urwah bin Zubair

bahwasanya Rasulu llah saw bersabd a, " B aran gs i ap a y ang m enghi dup kan t anah

mati, nnka tanah itu menjadi milikrrya dan tidak ada hak bagi orang yang

mengambil dengan cara zalim."'

Urwah berkata, "Orang telah memberitahukan kepadaku bahwa dua orang

laki-laki bersengketa di hadapan Rasulullah saw. karena salah satu dari kedr.ranya

telah menanam pohon kurma di tanah yang lain. Beliau menetapkan bagi pemilik

tanah agar mengambil kembali tanahnya dan memerintahkan pemilikpohon kurma

agar mengeluarkan pohon-pohon kurmanya dari tanah itu. Diaberkata, Aku telah

melihat tanah itu. Pokok pohon-pohon kurma itu ditebang dengan kapak, padahal ia

adalah pohon-pohon kurma yang sempurna, hingga dikeluarkan dari tanah itu."'

Haran Memanfaatkan Barang Rampasan

Karenagftashab merupakan perbuatan yang haram, maka barang dari hasil

ghashab tidak boleh dimanfaatkan dengan cara apa pun. Apa yang dihasilkan

HR Abu Dawud, kitab "al-Buytll' bab 'f Zar'I al-Ardh bi Ghairi ldzni ShhhibihA:' jllld
III, hal: 693. Tirmidzi, kitab "n/-Ark im)' bab " Md ld'a Ji NIan Zara'a Jt Ardhi Qaumin bi
Ghairi ldznihiml' jilid III, har:639.Ibnu Majah, kitab"ar-Ruhinl'bab" Man Zara'aJi Ardhi
Qauminbi Ghairi ldznihiml' jil\d II, hal: 824. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits inihasan
gharib.
Lihat takhrij hadits sebelumnya.
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oleh barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, baik secara

langsung maupun tidak.'

Samurah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Orang yang

mengambil barang harus bertanggunglawab atas apa yang diambilnya selama

barangtersebut berada padarrya." HR Ahmad, Abu Dawud, Ahmad dan Hakim.

Dia menyatakan bahwa hadits ini shahih.

|ika barang tersebut rusak, maka orang yang mengambilnya harus

mengembalikan barang yang serupa dengannya atau membayar nilainya, baik

kerusakan tersebut karena perbuatannya ataupun karena bencana alam. Para

ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa harta selain emas dan perak, binatang,

dan barang-barang lainnya yang tidak ditakar dan ditimbang harus diganti

dengan membayar nilainya apabila diambil dan rusak di tangannya. Sementara

ulama mazhab Hanafi dan Syafi'I berpendapat, orang yang menggunakan

barang hasil ghashab hingga ia rusak, maka dia harus menggantinya dengan

barang yang serupa, kecuali jika barang yang serupa tidak didapati. Ketentuan

ini tidak boleh dilanggar kecuali apabila tidak ada yang serupa dengannya.

Mereka juga sepakat bahwa apabila barang yang ditakar dan ditimbang diambil
(dengan tanpa izin dari pemiliknya), dan terjadi kerusakan padanya, maka orang

yang mengambilnya harus mengganti dengan barang yang serupa dengannya.

Dasarnya adalah firman Allah swt., "Oleh sebab itu barang siaptl yqng menyerang

kamu, maka seranglqh is, seimbang dengan serangannya terhadapnru."(Al-
Baqarah [z]tga)

Keharusan untuk mengembalikan dan bertanggungjawab atas barangyang

rusak bagi orang yang mengambilnya (tanpa izin) merupakan hal yang wajar.

Jika barang yang diambil berkurang, maka kekurangannya harus diganti, baik
kekurangan terjadi pada fisik rnaupun pada sifat.

Mempertahankan Harta

Manusia memiliki kewajiban untuk membela hartanya ketika orang

lain ingin merampasnya. Pertama, pembeiaan dilakukan dengan cara yang

halus. Apabila cara halus yang ditempuhnya tidak membuahkan hasil, maka

diperbolehkan menggunakan cara kekerasan, bahkan meski berujung pada

peperangan. Rasulullah saw. bersabda, "Siapa yang meninggal dunia karena

' Apabila hasil ini diusahakan oleh orang yang mengambil tanpa hak, di antara para ulama
ada yang_membaginya antara pemilik dan brang yang mengambii, sebagainiana dalam
akad mudhdrabah.
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membela hartanya, maka dia syahid. Siapa yang meninggal dunia karena

mempertahankan diri, maka dia syahid. Siapa yang meninggal dunia karena

mempertahankan agamanya, maka dia syahid dan siapa yangmeninggal dunia

karena membela keluarganya, maka dia syahid."' HR Bukhari, Muslim dan

Tirmidzi.

Orang yang Menemukan Hartanya di Tangan Orang Lain

Jika seseorang mendapati barangnya yang diambil di tangan orang lain,

maka dia berhak mengambilnya, meskipun orang yang mengambilnya sudah

menjual kepada orang itu. Orang yang mengambil harta tersebut bukanlah

pemilik barang tersebut saat dia menjualnya. Sehingga akad jual beli yang

dilakukan tidak sah.

Dalam masalah ini, pembeli harus mengembalikan harta tersebut

kepada orang yang mengambilnya dari orang lain dan meminta kembali uang

pembayaran yang telah dibayarkannya.

Abu Dawud dan Nasai meriwayatkan dari Samurah, meriwayatkan bahwa

Rasulullah saw. bersabd a," Barangsiapa menemukan barang miliknya beradq di

tqngan orang lain, maka dia berhak mengambilnya. Sedangkan penjualannya

dikembalikan kepada orang yang menjualnya."'

Membuka Pintu Sangkar

Barangsiapa membuka pintu sangkar yang di dalamnya terdapat seekor

burung dan menakut-nakutinya agar burung yang ada di dalamnya terbang'

maka dia bertanggung jawab. Tapi jika dia membuka sangkar burung, lalu

burung itu terbang sendiri, atau dia melepaskan tali unta, lalu unta itu lari

sendiri, mengenai hal ini, para ulama berselisih pendapat.

Abu Hanifah berpendapat bahwa dia tidak bertanggung jawab dalam

keadaan apapun. Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa dia harus

bertanggung jawab, baik burung itu keluar tepat setelah pembukaan pintu

maupun setelah selang waktu tertentu. Imam Syaf i memiliki dua pendapat.

HR Abu Dawud l<ttab "as-Sunnah,"bab "f Qitali al-Lushisft," jilid V hal: rr.8. Tirmidzi, kitab"
ad-Diyat," llidlV hal: lo. Nasai, kitab "Tahrimu ad-Dam,"bab "fi Man Qutila Duna Malihi"' jlid
VII, hal: rio. Ibnu Majah. Imam Bukhari juga meriwayatkannya dengan redaksi, "Siapa yang
meninesal dunia karen'a membela hartanva, maka dia svahid." iilld III, hal: rz9.
HR Affr Dawud, tutab" al-Buyi'i' bab' f ar-Raiuli Yaiidu'eina Malihr'inda RalullJ' jilid III,
hal: 8oz. Nasai, kitab "a l-nuyiil'bab" arlRajul yabiu ai-Sil'atafa Yastahiqquha Mustahiqquni'

iilid VII, hal: 3 r4.
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Menurut pendapatnya yang lama, dia tidak bertanggungjawab. Dan menurut
pendapatnya yang baru, apabira burung itu terbang tepat setelah pembukaan
pintu maka dia bertanggung jawah. Akan tetapi, jika burung itu diam terrebih
dahulu, lantas setelah itu terbang, maka dia tidak bertanggung jawab.
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TEMUAN

Ad Anak Pungut (Laqfth) b4

Definisi Anak Pungut

Laqith adalah anak kecil yang belum balig yang ditemukan di jalan

atau tersesat jalan dan tidak diketahui nasabnya.

Hukum Memungut Anak Telantar

Hukum memungut anak telantar adalah fardhu kifayah, sebagaimana

hukum mengambil setiap barang telantar yang tidak ada yang mengurusnya

karena jika ditinggalkan akan tersia-sia. Dan, anak tersebut ditetapkan

keislamannya apabila dia ditemukan di negeri kaum Muslimin.

Siapa yang Berhak Mengasuh Anak Telantar?

Orang yang menemukan pertama kali adalah yang paling berhak

mengasuhnya jika dia termasuk orang yang merdeka, adil, tepercaya,

dan bijaksana. Dia juga wajib mengurusi pendidikan dan pengajaran

anak tersebut.

Said bin Mansur meriwayatkan dalam Sunannya bahwa Sinan bin

familah berkata, "Aku pernah menemukan seorang anak telantar dan

membawanya kepada Umar bin Khaththab. Lalu orang yang mengenalku

berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, sungguh, dia adalah seorang laki-laki
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yang saleh. Uurar bcrkatl, Apakah benrir clenrikian? Orang itu berkata,

Benar. Ulrrirr lantas Lrerrkata kepirdaku, lJiuvalah dia pergi. f)ia rnerdeka.

Kamu Lroleh rrengrlrusrlv.l rlan kanri akan bertanggungjanab atas

pentbial'aatnttval' [)alatl rc'rlaksi lirirr, "I-)an krrrtri varrg akalt ntenernggung

PenyLlsuann)'a." 
I

fika anak tersebut bera<ia cli trtngart <lriurg fhsik atau prernboros, rraka anak

tersebut hartrs dirrrnbil rlarinya cian lrir.liinr yarlg n)eng.lrnbilirlih tanggung jalvab

perrdidikannva.

Pemberian Nafkah Anak Pungut

Bagi orar"rg vang n-rclrenrukan an:rk 1'ang terlantar, clia berkervajiban untuk
menber natkirh kcpaclanl.a jilia di hicl rp be rkecukupan. Jika dia ticlak rrrerniliki
harttr, nraka rrafl<ah anak terselrrrt tliarnlrilkirn c]ari baittrl rlal karena baitulrrral

mentang d i siapkirn untu k nr cnr eurr h i l<cli r rt tihan -kelrutuhatr kar-rnt Muslimin.
Apabila hirl tersebut ticlali nrcnrungliinliarr, nrrrka clrangvang nrengetahuikondisi

anak tersebut rvajib lnentber rur{l<ah karerra hal itu daprtrl 111.r.,r'"larnirtkanuya dari
kebinasaan. L)ia tidak Lrolch nrcnrir.rta garrti rugi dari baitulmal kecuali apabila

mert.tperoleh izin dari qarlhi untrrk nrenrbirn.ai hicl,rp anak tersebut. Apabila

dia tidak menrperoleh izin rlari ciadhi, rrrirka biava hicl.rp var-.g clikeluarkannya

merupakan seclekah.

Hak Waris Anak Pungut

Apabila atrak pttngttt ntcninggal clunia tlirn nreninggalkan n'arisan, tetapi

tidak rncninggalkan Ahli rvaris, maka harta lvarisarr itu menjacli milik [raitulmal.

Den-rikian juga cliyatnva apirbilir clia terbu rtr.rh. ()rang ),ang rnemungutnl.a tidak
rttr'rttiliki ltitk itlrts u';trisann\ il.

Pengakuan Nasab Anak Pungut

Apabila aclir orans vauq lrcnr{rll<u s,'l'agai keluargir ana.k pr,rngut, baik dia

laki-laki atitrpun perenrpuarr, rrnka rii.r lrartrs cliperternukan dengan anak

tersebut jika n.retnungkinkrru clenri r.rntuk ken-raslahatan anak itu sendiri dan

tidak merepcltkan ttratrs lain. [)irl.rur konclisi semacaln ini, l-rak kekeluargaan

dan warisan r-nenjadi nrilik orang vilrtr: 1nc'ngaku.

Sunnn Said bin Msnshur, dan Malik di dalam
" ol-Q,tdhtt' li al- Nlanbit d zl' hal: :,oq.

1

I

I

I

Diriwal'atkan oleh Said bin l\'lanshur clalarrr
Nl uw at h tl t o' ;\lrr liA-, kitrb ",r /-,{ qrlft i1'rrlr," bab
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]ika orang yang mengaku lebih d ari satu orang, maka nasabnya ditetapkan

bagi orang yang bias menunjukkan bukti atas pengakuannya. Apabila mereka

tidak bias menunjukkan bukti atau masing-masing dari mereka menunjukkan

bukti, maka keputusan diambil dengan bantuan orang yang ahli dalam

membuktikan keturunan. fika ada orang yang ahli keturunan memberikan

data, maka hukumnya dapat ditentukan dengan syarat orang yang ahli tersebut

mukallaf, adil, dan berpengalaman dalam bidangnya.

Aisyah ra. berkata, "Rasulullah saw. pernah memasuki kediamanku dengan

gembira. Garis-garis wajah beliau tampak bersinar. Lantas beliau berkata,

"Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Mujazziz al-Mudali baru saja melihat

Zoid dan Usamah. Mereka berdua menutupi kepalanya sehingga hanya kaki

mereka yang tampak. Dia berkota, 'Sungguh, kaki-kaki ini sebagian darinya

berssal dari sebagian yang laiil"
Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maka dapat dilakukan

pengundian di antara mereka. Siapa yang namanya keluar dalam undian, dia

berhak membawa anak itu.

Abu Hanifah berkata, Penentuan keturunan tidak boleh diputuskan

berdasarkan pertimbangan hali keturunan dan juga tidak dapat ditentukan

dengan cara pengundian. Tapi jika pengakuan sejumlah orang atas seorang

anak yang sama, maka anak tersebut menjadi anak mereka semua; setiap orang

yang mengaku atas anak tersebut menjadi orang tua baginya dan mewariskan

semua dari anak tersebut.

Ad BarangTemuan (Luqothoh) br4

Defrnisi Barang Temuan (Luqathah)

Luqathah adalah setiap barang yang terpelihara dan tidak

pemiliknya. Pada umumnya, kata liqhathah digunakan untuk selain

Adapun untuk binatang, biasanya menggunakan kata adh-Dhalhlah

yang tersesat).

diketahui

binatang.

(binatang

' HR Bukhari, kitab 'i2l Fard'id," bab 'hl'Qa'iJ" Lihat dalam Fath al-Biiri, jilid XII' hal: 56.
Muslim, kitab"ar-Radha'," Bab "al Amal bi ilhaqil-Qa'iJ al-Walad, jilid rr, hlm. ro8z.
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Hukum Barang Temuan

Mengambil barang yang ditemukan hukumnya adalah sunnah. Ada yang
mengatakan wajib dan ada juga yang mengatakan bahwa apabila barang tersebut
berada di tempat yang aman oleh penemunya jika dibiarkan, maka dianjurkan
baginya untuk mengambil barang tersebut. Dan apabila barang tersebut berada
di tempat yang dianggapnya tidak aman manakala ditinggalkan, maka dia wajib
mengambilnya. Dan, jika dia menyadari kalau dirinya memiliki sifat tamak,
maka haram baginya mengambil barang tersebut.

Perbedaan pendapat ini berlaku bagi orang yang merdeka, balig, dan
berakal, meskipun dia bukan Muslim. Sementara orang yang tidak merdeka,
belurn balig, dan tidak berakal, mereka tidak dibebani untuk memungut barang
tetnuan.

Sebagai dasar atas masalah ini adalah riwayat dari zaid bin Khalid ra.
Dia berkata, "Seorang laki-laki menemui Rasulullah saw. dan bertanya kepada
beliau mengenai barang temuan. Rasulullah saw. berkata, Lihatlah kemasan
dan pengikatnya,' lalu umumkan selama satu tahun. lika pemitiknya datang
(mako berikanlah kepadanya). Apabila pemiliknya tidak dating, maka kamu boleh

melakukan apa yangkamu inginkan.'Laki-laki itu berkata, 'Bagaimana dengan
kambing?' Beliau menjawab, 'Kambing itu untukmu atau untuk saudaramu,'
atau untuk serigala.t l,aki-laki itu berkata, 'Bagaimana dengan unta temuan?'
Rasulullah saw. menjawab,'Biarkan ia, dan ia tidak ada urusan denganmu. Ia
mempunyai kantong sendiri dan kakinya memiliki sepatu sendiri Ia dapat mencari
air dan memskan dedaunan, sampai ia dapat diketemukan oleh pemiliknya.",
HR Bukhari dan yang lain dengan redaksi yang berbeda.

Barang Temuan di Tanah Suci

Ketentuan di atas berlaku atas semua barang temuan selain di tanah suci.
Untuk barang temuan di tanah suci, hukum mengambilnya adalah haram, kecuali

' Triu,rn ntertgeltrli kentasatr drn pengikat brrrang tenruan adalah untuk menrbedakannva
dari barung bararrgyarrghin,rgarbarangtcrruintersebuttidakbercampurdenganharia
benda orang yang nrencrnukan, dirn agar dirr dapat meminta penriliknya agar rnen"yebutkan
ciri-ciri barang tersehut 

.kel ikr datang kepadrnya yang membedakai daii barang-barang
la.in.nya sehingg.a dapat diketahui apa-kah'dia l,erbohoig arau tidak.

' Maksudnya: hak urrtuk orang yang memiliki atau o.an{yang menemukan.I Maksudnya: setiap binatang yang 
-buas.

' HR Bukhari, kitrb "ttl-Lurlaihai," iilid V, hrrl: 78. Muslim, kitab "al-LuaaLhah." iilid IIl.
hal: r 346. Abu Dawud, kirab "al Liqathah." bab 'ht-Ta'rif bi al-Luqathah.'! jilid Ir, iial: 3 j r.
Tirmidzi, kitab 'hl Ahkdm,"bab "Mil laart aLLurlathah wa Dhallati al-Ibili'wa ot-Gha"iin,"
jilid III, hal:.646.. rtrnu.Majah, kitab "a[-Luqatnan," aau "Dhdllati al-Ibil wa al-Baqar w'a
al-Ghanam," jilid II, hal: 837.
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untuk merlgunrunrkannla.' l{astrlirllah sau'. l-rersabda,"'l'itluk boleh rnernungut

Itarang tentunttrtytt' kt:tttrtlilrrrri orrur5 ),trtrg lre trdttli tttcttgutttLunkotrtryLt."t

luga <lalanr satrcl.trrl'a, " Iirlttk bLtlt:lt trrertgtrttrltil btrrnry tetnuottttytt kecuoli

ornn g y a rLg i tt gin t ne rr g u tt u t t t tk itt t t.r' u." r

Menguntumkan Barang Temuan

Orar-rg yaltg iuelnr.lltgLrt barang te uiuali hirnrs rncruastikirn tancla-tancla yang

mernbedakan dari lraraitg-birrang )'irr].g l.iir.., sr.:lrerti tenrpat dirn talinya, serta

segala sesuatu,viulg berkait.rlr clengarrrr,, .i. r.,ilrr-'r'li ie nis, tipe , clan jr,rntlahltya. Dart

dia berker,vajibirn ,rrei'rjirga l'rarang tcrscbut seLragainr;rtta dia rtrcrtjaga l-rartatrya.

Dalarn irirl ini, ticierli acla betlt.rnl,ir antrira bilrang var.rg llerltarga clan vang tidak

berharga.

Ilarang tetnriiln terscbut be rstlrtus sebagai barulg titipan. l)an ttrang 1'ar.rg

rnenentuiiannt'a ticlak berta,rggr.rngjirrvab jika terjlcli lierusaliiltr kecuali jikar

dilakukan dengan sengaja. l)i juga harus nrengur.numlirttt kepircla bar-ryak oraug

dengan cara apapun tlan cli riranir sajl, baiL cli pasar nrallptrn cli terttpat-tempat

yang lain dengan anggrlpiln bahr.r'ir pemilik bat'irttg tct'sebttt beracla cli tempat

itr,r. ]ika pemilik balang tersebut datrrng lirtrtas nrc'ujelaskitn tirucla-tartclir clan

ciri-ciri mernlleclakiurnva tlari lrarirng-barang viulg iain, r'naka penentu boleh

menveral-rltarnnya kepir.larla, meskiprtn rliii tichk nrenunjtrkkan lrukti. ]ika

pemilik b;rrang terr,ebLit t iclak clating, nraka penenru harus tnetrgut'tttttttkatt birrang

tersebut selama satu tahun. Apabila si pernilik tidak juga clatang setelah lewat

satu tahun, nrakir penemu riiperLlcilehlian nrettYeclekahkan barang temttannya

atau memanfairtkan untnk kepentingann\.rr scnrl'r', birik clia tertttarsuk orang

ka1,a atau rniskin. Di juga ticlak berkervajiban tler-rggantinya. Sebagai dasirrnva

adalah hadits )rang diri\\'ayatkirn ciieh Lni-un I},rkhari clan 'firmidzi clari Sur,vaid

bi1 Ghaflah. Dia berkata, Aku pernah rlenernukan bungkusau l'ar-rg berisi

seratus clirrar lantas irku nrenemui l{iisurlrrllah sarv. ile liau bersabcla, " Llmurnkarr

Barang ternuan boleh diberikan kepacla pihak per1g1115a apabiladi tentptrt barang tersebut
diternukan terdapat petnerintahan vilng terpercat.a clan menriliki tenrpat.perryimpanan
Lrarang temuan )iang diketahui oleh n-risr.ar-akat. Sebab, clengan rlenl.erirhkan ke pihak
peng.,isa, maka keahanan dari barang tersebut akan lebih teriirga clirtr masl'arakat juga
lebih mudah untuk melihatnya.
Maksudnr.a: Mekah.
HR Bukhiri, kitab" ttl-L,uqathafr," lihat dalani fjatlt ol'Iliri, jllidV hal: 86. l)an disebutkarl secara

maushul dalam kitab "at-:Uaii," bab "/.n |aLillu al'()it,ilu lli ivlukktth," jilid IV, hal: 47
HR Bukhari, der.rgan recllksi "L,i'lnltillrr S&qitlttthuhi ill,a I'i.Munsyidll," dan de.1g1t1

redaksi "\{aLh'llrhillu Litlthaththi illa Li ivlt-hts,vidin." l,ihat dalam Foth al Bdri, jllidY'
hal: 87. Muslim, kitab"al-Haij," bab "'/irftr,rru lvlokkLth wit Shoiduhh.. " jilicl II, hal: 297.
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selamq seitr tshutl'Aku pr,rn mengumunkannya selama satu tahun, tetapi aku

tidak menemukan orang yang mengakuinya. Kemudian aku kembali menemui

Rasulullah saw. Beliau bersabda, "Umumknnlah selama satu tahun lagil' Aku
lantas mengumnmkan selama satu tahun lagi, tapi aku tidak juga rnendapati

orang yallg mengakuinya. Kemudian aku menemui Rasulullah saw. untuk ke

tiga kalinya. Beliau bersab da," Sinrpanlalr tempat dan bungkusnya sampai dating

p emiliknya. lika p emiliknya ti dak datang, maka manfaatanlah."'

Rasulullah saw. Pernah ditanyai mengenai barang temuan yang ditemukan

di jalan Amirah. Beliau merrjawab, "Unnrmkan ia selama satu tahun, jika kamu

mendapati pemiliknya, maka berikan kepadanya dan jika tidak, kamu dapat

mentanfaotkan."

Rasulullah saw. ditanya lagi, bagaimana dengan barang yang ditemukan di
reruntuhan. Beliau rnenjawab, "Barangtersebut danhartarikazwajib dikeluarkan

zakat ny a s eb a n,v ok s e p erli m a."'

Ibnul Qayyirn berkata, Memanfaatkan apa yang ada dalarn hal ini adalah

wajib, meskipun sebagian orang menentangnya karena dia tidak menentangnya

dengan sesuatu vang rnengharuskan untuk nreninggalkannya.

Pengecualian Untuk Makanan dan Barang yang Tidak Berharga

Ketentuan di atas berlaku pada selain makanan dan barang yang tidak
berharga. Makanan tidak wajib diumumkan dan boleh dimakan secara langsung.

Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. nlenemukan sebuah kurma di jalan

lantas beliau bersabda, "Seandaitrya eku tidak khawatir ia berasal dttri zakat,

tenttt eku akan memakannya."t HR Bukhari dan Muslim.

Begitu juga dengan barang yang tidak berharga. Ia tidak perlu diumumkan

selama satu tahun, tapi cukup diumumkan selama waktu tertentu sampai

diyakini bahwa pemilik barang tersebut tidak akan mencarinya lagi. Orang

yang menemukan boleh memanfaatkanrlya apabila tidak ada yang mengakui

atas barang yang ditemukannya. Jabir ra. berkata, "Rasulullah saw memberikan

' HR Bukhari , kitab " al Luqathahl' bab " Idzo Akhbnrahu Rabbu al-Luqathah bi al- Alhmah
Da.fah llaihil' jilid V, hal: 78. Tirmidzi, kitab " al- Ahkdm," bab - Md ldh .li al-Liqathah wa
Riwhyatuhi, ";ihd ttl, hal: 649.

' HR Ahmad d,alan Musnad Altmad. jllid II, lrar: r8o. Abu Dawud, kitab" al-Luqathahl'bab
"at-Ta'ri;f bi al-Luqathahl' jilid II, hal: .tr6. tsaihaki dalam Sunan Barhaki, jilid VI, hal: 9o.
Daruquthni dalam Salan Doruquthni,jilid IV hal: 236., HR Bukhari, kitab " al-Luqathah," bab " Idza WajadaTamratan Ji ath-Thariqi' Lihat dalam
Fath al Btiri, jllid V hal: 86. Muslim, l<tab"az-Zakaltl'bab"Tahrim az-Zakah hla Rasulillah
wa ala Alihil' jilid II, hal: 752.
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izin kepada kami untuk memanfaatkan tongkat, cemeti, tali, dan semacamnya

yang diambil oleh seseorang.'HR Ahmad dan Abu Dawud.

Ali ra. meriwayatkan bahwa dia pernah menemui Rasulullah saw. dengan

membawa satu dinar yang ditemukannya di jalan. Beliau berkata, "Umumkanlah

ia selama tiga hari." Ali lantas melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah

saw. kepadanya., tetapi dia tidak seorang pun yang mengakuinya. Setelah itu,

beliau berkata, "Makanlah Ia (manfaatkan uang itu, red)."'

Kambing yang Tersesat

Kambing dan sejenisnyayang tersesat boleh ambil karena ia lemah dan

rentan terhadap terkaman binatang buas. Tapi dia wajib mengumumkannya.

Apabila pemilik kambing tersebut tidak mencarinya, maka orang yang

menemukannya boleh memilikinya dan membayar nilai dari kambing tersebut

ketika pemiliknya ingin mengambilnya kembali. Para ulama mazhab Maliki

berpendapat, penemu berhak memiliki kambing tersebut saat dia mengambilnya

dan tidak wajib membayar nilai dari kambing tersebut meskipun pemiliknya

datang. Sebab, hadits Rasulullah saw. menyamakan antara serigala (binatang

buas, red) dan penemu. Serigala tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi

begitu juga dengan orang yang menemukan. Hal ini berlaku apabila pemilik

barang datang setelah kambing tersebut dimakan. Namun, apabila pemilik

datang sebelum kambing tersebut dimakan, maka dia harus mengembalikannya

berdasarkan ijma' ulama.

Unta, Sapi, Kuda, Bagal, dan Keledai yang Tersesat

Para ulama sepakat bahwa unta yang tersesat tidak boleh diambil. Zaid

bin Khalid meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya tentang unta

temuan. Beliau kemudian bersabda, 'Biarkan ia, dan ia tidak oda urusan

denganmu. Ia mempunyai kantong sendiri dan kakinya memiliki sepatu sendiri

Ia dapat mencari air dan memokon dedaunan, sampai ia dapat diketemukan

oleh pemiliknya."3

Maksudnya, unta yang tersesat tidak perlu diambil dan dipelihara. Sebab,

unta memiliki ketahanan terhadap rasa haus dan kemampuan untuk memakan

daun yang ada di pepohonan tanpa kesulitan karena lehernya yang panjang.

' HR Abu Dawud, kttab "al-Luqathah," bab "at-Ta'rif bi al-Luqathah," jilid II, hal: l:q
' HR Abdurrazzaqdan Abu Said, dalam Musnad Abdrrrazzaq, jilid X, hal: r4z.
3 Telah ditakhrij pada bab sebelumnya.
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Oleh karena itu, ia tidak membutuhkan orang yang menemukannya. Selain

itu, keberadaannya di tempat ia tersesat lebih memudahkan pemiliknya untuk

menemukannl'a daripada harus mencarinya di antara utrta-unta milik orang

lain.

Hal ini berlaku sampai rrasa kekuasaan Utsman, yang kemudian dia

mengeluarkan kebijakan untuk menangkap unta yang tersesat dan menjr"ralnya.

Apabila pernilik unta tersebut datang, nraka orang )'|alrg lnetremukanrrya dapat

mengambil dari hasil penjualannya. Ibnu Syihab az'Zuhriberkata, "Unta-unta

yang tersesat pada rnasa Urnar bin Khaththab sangitt banyak dan berkernbang

biak tanpa ada seoraug pun yang t-trenyentuhnya. Kemudian ketika tiba

masa Utsman bin Affan, dia nremerintahkan untuk mengumuntkannya lalu

menjualnya. Apabila pemiliknva datang maka hasil penjualannya diberikan

kepadanya.' Dan setelah Utsman wafat, AIi ra. memeritttahkan pembangunan

tempat untuk memelihara unta-unta tersebut dan memberinya makan dengan

pakan yang tidak rrrembuatnva gemr"rk dan tidak membuatnya kurus. Lantas

jika ada orang yang menunjukkan bukti bahwa dia adalah penilik seekor yang

diranat di tempat kiusus tersebrtt, maka unta tersebut hendaknya diberikan

kepadanya. Jika tidak bisa menunjr-rkkan bukti, maka ttnta-unta tersebut

dibiarkan sebagaimana adanya tanpa dijual. Hai ini dianggap baik oleh Ibnu

Musalvab. Menurut Imaln Syaf i' dan Ahmad, kedudukan sapi, kuda, bagal,

dan keledai sama seperti unta.

Imam Bail-raki merirvayatkatr Mnnclzir bin |arir berkata, "Aku pernah

berada di Bawazij-Sawad' bersama ayahku. Ketika sapi-sapi kami berangkat,

dia melihat seekor sapi yang tidak dikenalinya. Dia lantas berkata, 'Sapi apa

ini?'Mereka berkata, 'Sapi yang bergabung dengan sapi-sapi kita. Dia kemudian

memerintahkan agar sapi itu diusir hingga tidak lagi terlihat. Lebih lanjut dia

berkata, 'Aku telah tnendengar Rasulullah san'. bersabda,"T'idaklah ntelindungi

binatang yang tersesat kecuali ora,tg-orang yong tersesat)'4

Abu Hanifah berkata, binatang ini boleh ditangkap. Malik berpendapat,

binatang-binatang ini boleh ditangkap apabila dikharvatirkan akan

dimangsa binatang-binatang buas. Apabila tidak niaka tidak diperbolehkan

menangkapnya.

' HR Malik dalatn Mttwttththa' Malik, [85o].
' Imam Syaf i mengecualikan binatang vans nrasih kecil dan membolehkan untuk

diarnbil.
' Sebuah negeri kuno di tepi Sungai l igris vang lrcrsebelahan derrgan kota Baghdad.

' Maksudnya: lidakiah mengasihi unla dan sf,pi terscsat yang bisa menjaga dirinya sendiri dan
mampu berpindah-pindah untuk mencari rumput dan air, kecuali orang yang tersesat.
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Pembiayaan Barang Temuan

Pembiayaan barang temuan yang ditanggung oleh orang yang mene-

mukannya dapat diminta gantinya dari orang yang memiliki b arang temuan

tersebut, kecuali apabila biaya ini merupakan imbalan dari manfaat yang

diambilnya. Misalnya dengan menunggangi atau memerah susu binatang

temuan.
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MAKANAN (ATH'TMAH)

Definisi Makanan (Ath'imah)

Kata atha'imah adalahbentuk plural kata thahm, yang artinya segala

sesuatu yang dimakan dan dikonsumsi oleh manusia, baik makanan

pokok maupun tidak. Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman,

6""^33K J4 y're;. *v & (9 eLeJu ct'r< S

*"-* y( b $ e;,J -Et tg :*'A i (;-a Gi

@:+:;s4:t$,vst{t;L'M
"Kntakanlolu "Tiodalah aku peroleh dalarn walryu yang diwalryukon ke'

padaktt, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang herulnk metnakannyn, ke-

cuali kalau mokanan itu bangkai, stau dnrah yang mengalir atnu daging habi

--ksrens sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang yang disenfuelih stss

nsms selain Allah. Barangsinpa ynng dslnm kesdann teryaksa sedang dio tidak

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui bntas, maka sesungguhnya

Tuhsnmu Maha Pengampun lngi Mnln Penyayang. " (Al-An'Am [6]: 1a5)

Makanan yang dihalalkan adalah makanan yang baik dan memenuhi

selera jiwa. Allah swt. berfirman, "Mereka menanyakan kepadamu:

"Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalqlkan bagimu

y ang baik-b aik," (Al-Mitidah I s ] : +)

Yang dimaksud dengan yang baik-baik dalam ayat di atas adalah

makanan yang disenangi oleh jiwa. Ayat ini serupa dengan firman Allah

swt.,"Dan menghalalkanbagi mereka segala yangbaik dan mengharamkan

bagi mereka segala yangburuki' (Al-Arif lzl, rsz)
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Makanan ada yang berupa benda nati dan ada yang berasal dari binatang.

Semua benda padat halal kecuali yang najis, yang bercampur dengan sesuatu

yang najis, yang berbahaya, yang memabukkan, dan yang padanya tergantung
hak orang lain. Contoh benda yang najis adalah darah. Contoh benda yang

bercampur dengan sesuatu yang najis adalah mentega yang di dalamnya terdapat

tikus yang mati. Maimunah pernah bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai

mentega yang kejatuhan seekor tikus. Beliau bersabda, "Buanglah tikus tersebut

dan yang berada di sekitarnya, den mqkanlah mentega kalian."'

Dari hadits ini dapat diambil disimpulkan bahwa ketika benda mati terkena

bangkai, maka bangkai tersebut dan apa yang ada di sekitarnya hendaknya

dibuang jika diyakini bagian lainnya tidak terkena. Adapun benda cair, ia
menjadi najis apabila bersentuhan dengan sesuatu yang najis.'

Contoh benda yang berbahaya adalah racun dan sejenisnya. Racun ada

yang dihasilkan dari binatang berbisa, seperti kalajengking, lebah, dan ular.

Ada juga yang dihasilkan dari tumbuhan yang mengandung racun dan benda

rnati, seperti belerang. Allah swt. berlirrnan,

, r,l 5--j "i<,i,r ai 3r{<:a \-ji s ;
"Dan jangnnlolt kuru mentbunuh dirimu; sesunggulmys Allslt adslah Mcrha

Penyaynng kepatlnmu." An-NisA' lal: 29)

Allah swt. berfirman,

q i<wiyKt\\;i3t'
"Dan jonganlslr karnu menjatulkarr dirfuru sendiri ke dLtlam kebintrssnrt,"

(Al-Baqarah [2]:195)

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabd a," Barangsiapa

yang menjatuhkan dirinya.dari atas gunung, kemudian dia meninggal dunia,

maka dia qkan masuk ke dalam neraka lahannam dengan terperosok ke dalam

untuk selamanya. Dan barangsiapa yang meminum racun hingga membunuh

dirinya, maka di tangannya akan selalu ada racun yang diminumnya di neraka

lahannam. Dan barangsiapa yang menrbunuh dirinya dengan menggunakan besi,

maka besi itu akan selalu berada di tangannya dan menusuk dirinya di neraka

Jaharutam untuk selama-lamanya."r HR Bukhari.

' HR Bukhari,kitab "adz-Dzabd'ih wa ash-Shaid," bab "Idzd Waqaht al-Fa'ratuf as-Samni
al-Jhmid aw adz-Dzh'ib, jilid VII, hal: rz.6.

' Az-Zuhri, al-Auza'i, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Bukhari mengatakan bahwa ketika
benda cair keiatuhan sesuatu yang naiis, ia tidak menjadi najis kecuali apabila warnanya
berubah. tika'warnanya tidak beribatiL. maka ia tetap iuci.

r HR Bukhari,kitab "ath-Thibb,"bab "Syurb as-Summ wa ad-Dawa'bihi wabi Ma Yukhafu
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Racun diharamkan karena membahayakan. Ada pula benda yang mem-

bahayakan bukan karena racun yang ada di dalamnya, seperti tanah, batu, dan

arang. Rasulullah saw bersabda, "Tidak dibolehkan membahayakan diri dan

sendiri dan membahayakan orang lain."'

Di antara yang termasuk dalam kategori ini adalah rokok, karena ia dapat

membahayakan kesehatan. Di samping itu, rokok dinilai menyia-nyiakan harta.

Contoh benda yang memabukkan adalah khamar dan benda-benda lainnya

yang dapat menghilangkan kesadaran. Contoh benda yang menjadi hak milik

orang lain adalah barang curian dan barang rampasan. Semua benda yang telah

disebutkan tidak halal dikonsumsi.

Adapun binatang, di antaranya ada yang hidup di laut dan ada yang hidup

di darat. Semua binatang laut halal. Sementara binatang darat ada yang halal

dimakan dan ada pula yang haram. Semuanya sudah dijelaskan oleh Islam

secara terperinci. Allah swt. berfirman, "sesungguhnya AIIah telah menjelaskan

kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu

memakannya." (Al-An?m [6]: rr9)

Penjelasan dalam ini mencakup tiga hal, yaitu: r - Apa yang dihalalkan oleh

syariat. z- Apa yang diharamkan oleh syariat. 3- Apa yang tidak disebutkan

oleh syariat.

Makanan yang Dihalalkan oleh Syariat

Di antara makanan yang dihalalkan oleh syariat adalah:

1. Binatang Laut

Semua binatang laut adalah halal. Tidak ada yang diharamkan darinya

kecuali yang mengandung racun karena berbahaya, baik binatang tersebut

berupa ikan ataupun yang lain; Baik binatang tersebut ditangkap atau ditemukan

dalam kondisi sudah menjadi bangkai; Baik orang yang menangkapnya adalah

Muslim, Ahlul Kitab, atau penyembah berhala; baik binatang tersebut serupa

dengan binatang darat atau tidak ada yang serupa dengannya'

Binatang laut tidak perlu disembelih. Dasarnya adalah firman Allah swt.,

@ 7w'"9\G,r\tfrie"8:J
^nn" 

*"frcnabits," jtirrdYll, hal: r 8 r. Muslim, kitab" al-Iman," bab "Ghilazhi Tahrim Qatli
al-Insan Nafsahu."

' HR Ibnu Majah, kitab " al-Ahkdml' bab" Man Fqrof Haqqihi Ma Yadhurru bi Jarihil' iilld
II, hal: 284. Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilid I, hal: 3 r3.
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"Dihalalkan bngimu binatang buruan laut dan makanan (yang herasal)

dnri laut sebagai makannn yang lezat bagimu, dnn bagi orang-orang yang dalam

perjalannn; (Al-Miidah [5]: 96)

Ibnu Abbas berkata, "Yang dimaksud dengan binatang buruan laut dan

makanan yang berasal darinya adalah semua yang dikeluarkan oleh laut."

Diriwayatkan oleh Daruqutni.

Daruqutni juga meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan makanan

laut adalah bangkainya. Hal ini berdasarkan pada pad ah yang berasal dari
Abu Hurairah ra. bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah saw, "Wahai

Rasulullah, kami mengarungi lautan dan membawa sedikit air. ]ika kami

berwudhu dengannya, maka kami dahaga, apakah kami boieh berwudhu

dengan air laut?" Rasulullah saw menjawab, "Laut itu suci airnya dan halal
bangkainya."'

Tirmidzi berkata, hadits ini hasan shahih.Aku bertanya kepada Muhammad

bin Ismail al-Bukhari mengenai kedudukan hadits ini. Dia menjawab, hadits

ini shahih.

2. Ikan yang Diasinkan

Sering kali ikan diasinkan agar dapat bertahan lama dan tidak cepat rusak.

Bentuknya bermacam-macam, seperti sarden, ikan asin, dan lainnya. Semuanya

suci dan halal dimakan selama tidak mengandung bahaya. )ika mengandung

bahaya, maka makanan yang diasinkan tersebut diharamkan karena adanya

unsur yang membahayakan kesehatan.

Ad-Dardiri, salah seorang guru mazhab Maliki, berkata, "Pendapat yang

saya ikuti adalah bahwa ikan asin adalah suci karena ia tidak diasinkan dan tidak
dipotong-potong kecuali setelah mati. Darah yang mengalir tidak dianggap najis

kecuali setelah keluar dart tubuh. |ika terdapat darah dalam tubuh ikan setelah

ia mati, maka darah tersebut sama seperti darah yang tersisa dalam urat setelah

dilakukan penyembelihan yang syar'i. Oleh karena itu,cairan yang keluar darinya

setelah adalah suci." Pendapat ini diikuti oleh para ulama mazhab Hanafi, mazhab

Hambali, dan sebagian ulama mazhab Maliki.

' HR Abu Dawud, kitab "ath-Thahdrahl' bab
Tirmidzi, kitab "ath-Thahirahl' jilid I, hal:

"al-WudhA' bi Ma'i al-Bahri," iilid I, hal: 6+.
r o r. Nasai, kitab " ath-Thahdrithi bab " Ma'u

al-Bahril' jilid I, hal: 5o. Ibnu Majah dalam Sunan lbnu Majah,l<:tab"ath-Thahdrahl'bab
"al-Wudhi'bi MdI nl-Bahril' lr3,61. Ahmad dalam Musnad Ahmad,jilid lI, hal: j6r.
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3. Binatang yang Hidup di Dua Alam

Ibnu Arabi berkata, "Pendapat yang benar mengenai binatang yang hidup

di darat dan di laut adalah haram dikonsumsi karena adanya dua dalil yang

bertentangan, yaitu yang mengatakan halal dan yang mengatakan haram. Dengan

demikian, sebagai upaya kehati-hatian, maka karni lebih mengedepankan dalil
yang menyatakan haram."

Para ulama yang lain berpendapat bahwa semua binatang yang benar-benar

hidup di laut halal bangkainya, rneskipun dia bisa hidup di darat, kecuali katak

karena adanya larangan untukmembturnlrnva. Abdurrahman bin Utsman ra. me-

riwayatkan bahwa seseorang bertan,va kepacla Rasulullah saw. mengenai katak

untuk dijadikan sebagai obat, kemudian Rasulullah saw. melarangnya.' HR Abu
Dawud, Nasai dan Ahmad. Hakim menyatakan bahwa hadits ini shahih.

4. Binatang Darat yang Halal

Binatang darat yang halal berdasarkan nash adalah binatang ternak. Allah
swt. berfirman,

'? ;],-uu Q:i: at"r';-, 2 ti4'H w's\(t
"Dqn Dia telnlt menciptnknrr ltitntnng terrmk tLrrtuk kanu; podnnya ndo

(bultt) yang menglnngatkmt tlnn berbngni-bngni nnttfnnt, dntr sebnlurginnntla karnu

tnnkan." (An-Nahl [16]: 5)

Allah swt. berfirman,

O &&!1 *'ii; tr,4;;ilt\;'6\:#\; lri&.
'tJai ornng-orang ylng berinnn, pe nulilalt nqad-aqad itu. Dihslalknn bagimu

binatang ternak,. " (Al-Ma'idah [5]:1)

Termasuk di antara binatang ternak adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing

yang mencakup kambing kibas dan kambing kacang. Di antaranya juga sapi,

unta, dan kijang. Semua binatang ini halal berdasarkan ijma'para ulama.

' HR Abu Dawud, kitab "ath-Thibb," bab "f al-Adwiyah al-Makruhah," jilid IV, hal: zo4. Nasai,
kitab "ash-Shaid wa adz-Dzabd'ilt"bab "adh-Dhifda'," Mengenai pendapat yang menyatakan
haram memakan katak perlu didiskusikan lebih lanjut yang akan diuraikan.

334 - FikihSunnahV

I



Dalam Sunnah Rasulullah saw., terdapat keterangan dibolehkannya

memakan ayam,' kuda,' keledai liar,r biawak, kelinci,a hiena (binatang yang

mirip anjing),'belalang,o dan burung pipit.'/

Abu Zubair berkata, "Aku pernah bertanya kepada fabir mengenai biawak.

Dia berkata, Kalian jangan memakannya. Dia merasa jijik terhadapnya. Dia juga

berkata, Umar bin Khaththab berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah saw. tidak
mengharamkannya. Sesungguhnya Allah menrberikan manfaat kepada banyak

orang dengannya. la menjadi makanan bagi kebanyakan orang. Seandainya ia

ada di hadapanku, tentu aku akan memakannya."E

Ibnu Abbas mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan dari Khalid bin

Walid bahwa Rasulullah saw pernah mengunjungi bibi beliau, Maimunah binti
Harits, bersama Khalid bin Walid. Mairnunah menghidangkan daging biawak

kepada Rasulullah yang didapatkannya dari seorang kerabatnya dari Najd.

Biasanya, Rasulullah saw. tidak memakan sesrratll sebelum beliau mengetahui

apa yang ada di depannya. Sehingga, para perempuan sepakat untuk tidak
mernberi tahu kepada beliau, agar mereka dapat melihat bagairnana beliau

rnencicipinya dan mengenalinya ketika merasakannya. Kemudian ketika

beliau bertanya dan diberi tahu tentang daging yang ada di hadapannya, beliau

meninggalkannya dan merasa jijik terhadapnya. Khalid pun bertanya, "Apakah

ia hararn?" Beliau berkata, "Tidak, tapi ia adalah rnakanan yang tidak dikenal

oleh kaumkr,r sehingga aku merasa jijik terhadapnya." Khalid berkata, "Aku

pun mengambilnya dan memakan, sedangkan Rasulullah melihat (apa yang

saku lakukan)."s

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ammar, dia berkata, "Aku pernah

HRBukhari, jiliclIII,hal: r69,dan jilidlVhal: rs.Muslim, jilidVhal:83.Nasai, jilid\/II,
hal: zo6. Tirmidzi. Lihat clalarn Tuhfatu al-Ahwddzi, jilid V hal: ++9. Ahmad dalarn lvlusnad
Ahmad, jilid IV hal: lg4. 397, 4o7, dan 4o6. Di antara binatang yang serupa dengan ayam
adalah ahgsa dan itik.
HR Bukhari, jilid IY hal: 16. Muslim, jilid VI, hal: 66. Abu Dawud dalanr Suncn Abi Dawud
[:,288].Imam Malikdan Abu Hanifah berpendapatbahwahukum memalian kudaadalah makruh
karena Allah s*.t. menlebutkannva sebagai kendaraan dan perhiasan, bukan untuk dintakan.
HR Bukhari, jilid VII, hal:97. Muslim, jilid VI, hal: 66. Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu
Nlajah ftryt1.
HR Bukhari, jilid IV hal: 8 dan r8. Muslim, jilid VI, hal: 7. Abu Dawud dalam Sunrlr Abu
Dawud [:Zgr], Nasai, jilid II, hal: r98. Tirmidzi, jilid I, hal: 33o. Ibnu Majah dalam Sunan
Ibnu Majah [:r+3,].
HRAbuDawuddalarnSrlnar AbiDawud [38or].Nasai, jilidVII,hal: zoo.Tirmidzi,dalam
Tuhfah al-Afowadzi, jilid V hal: +o6. Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah ft236).
HR Bukhari, jilid VII, hal: rr9. Muslim, jilid XIII, hal: ro3. Abu Dawud dalam Sunan Abu
Dawud [jSrz]. Nasai, jilid VII, hal: zro. Tirmidzi dalam Tthfah al-Afou'adzi, jilid ! hal: a4a.
HR Tirmidzi, kitab 'hsh-Shaid," bab "IbAhatu Akli al- AshaJtr jilid VII, hlin zo6.
HR Muslim, kitab 'hsh-Shcid y'a adz-Dzab6'ih," bab "Ibdhatu adh-Dhabb," jilid III, hal:
1546-r547.
HR Bukhari, jilid VII, hal: 95. Muslim, kitab 'hsft-S/xaid wa adz-Dzabhilt" bab "Ibhhatu
adh-Dhabb," jilid III, hal: r 543.
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bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang hiena, 'Apakah aku boleh

memakannya?' Dia menjawab, 'Iyai Aku bertanya, 'Apakah ia binatang buruan?'

Dia menjawab, ' IyaJ Aku bertanya, 'Apakah kamu telah mendengar hal itu dari

Rasulullah saw?' Dia menjawab, 'Iya."'

Di antara ulama yang membolehkan memakan hiena adalah Imam Syaf i,

Abu Yusul Muhamrnad, dan Ibnu Hazm. Imam Syafii berkata, "Orang-orang

menyukai dan memujinya. Dan ia diperjualbelikan di antara Shafa dan Marwah

tanpa ada seorang pun yang mencelanya." Sebagian ulama yang lain berpendapat

bahwa hiena haram dimakan karena ia termasuk binatang buas. Tapi, hadits di

atas menyangkal pendapat mereka.

Ibnu Umar pernah ditanya tentang landak. Dia kemudian mernbaca,

Katakanlah: "Tiadalah aku pbroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku,"

(Al-An'dm [6] : 145), lantas seorang kakek yang ada di tempatnya berkata, 'Aku

telah mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa landak pernah disebutkan

di hadapan Rasulullah saw.. Dan beliau berkata, Ia termasuk binatang yang

menjijikkanl" Ibnu Umar kemudian berkata, "fika memang Rasulullah saw

pernah mengatakan semacam itu, maka hukum memakannya sebagaimana

yang beliau katakan."'

Hadits ini diriwayatkan oleh Isa bin Numailah dan dia dha'iJ. Asy-Syaukani

berkata, "Hadits ini belum cukup kuat untuk rnengecualikan landak dari dalil-
dalil umum yang menghalalkan." Berdasarkan apa yang dikatakan oleh asy-

Syaukani ini, maka memakan landak hukumnya adalah halal. Imarn Malik, Abu

Tsaur, Syaf i, dan Laits berpendapat bahwa tidak apa-apa memakannya karena

orang-orang Arab menyukainya dan karena hadits ini dha'if. Ulama mazhab

Hanafi menyatakan makruh.

Mengenai tikus, Aisyah berkata, "Ia tidak haram." Lantas dia membaca,

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalqm wahyu yang diwnhyukan kepadaku,

sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuqli kalqu

makaflan itu bangkai, atau darqh yang mettgalir atau daging babi --karena

sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yong disembelih atas nama

selain AIIah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak

ntenginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya

Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maln Penyayan{' (Al-Ariim [6]: r45)

HR Tirmidzi krtab "al-Ath'imahi'bab "Md ltihJi Akli adh-Dhab', jnldIV hal: z5z. Abu Dawud,
k:rtab "al-Ath'imah," bab "f AkIi adh-Dhab', jitid IY hal: zr. Nasai, kitab "ash-Shaid wa adz-
Dzaba'ih," bab'hdh-Dhab." jilid VII, hal: zoo. Menurut Tirmidzi, hadits inilusan shahih.
HR Abu Dawud, kitzb "al-Ath'imah," ba6 "Akli Hasyarati al-Ardh," jilid IV hal: r57.
Khaththabi berkata, sanad hadits irri tidaklah kuat.
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Imam Malik berpendapat, tidak apa-apa memakan serangga, kalajengking,

dan cacing tanah. fuga apa-apa memakan kumbang kurma, ulat keju, ulat kurma,

dan sejenisnya.

Qurthuhi berkata, "Dalilnya adalah perkataan ibnu Abbas dan Abu
Dardal 'Apa saja yang dihalalkan oleh Allah, maka ia halal. Dan apa saja yang

diharamkan-Nya, rnaka ia haram. Dan apa saja yang didiamkan-Nya, maka ia

dimaafkan."'

Mengenai kacang yang berulat, Imam Ahmad berkata, "Tidak memakannya

lebih aku sukai. Tetapi, apabila seseorang tidak merasa jijik, maka aku berharap
(tidak apa-apa memakannya). "

Mengenai memeriksa kurma yang berulat, dia berkata, "Itu tidak apa-apa.

Da riwayat bahwa pernah didatangkan kepada Rasulullah saw. kurma lama,

lalu beliau rnemeriksanya, mengeluarkan ulat darinya, dan membersihkannya."

Ibnu Qudamah berkata, "Itu lebih baik:"

Ibnu Syihab, Urwah, Syaf i, ulama mazhab Hanafi, dan sebagian penduduk
Madinah berpendapat bahwa tidak boleh memakan serangga dan binatang
pengganggu, seperti ular, tikus, dan sejenisnya. Menurut mereka, setiap

binatang yang tidak boleh dibunuh, maka ia tidak boleh dimakan dan tidak
boleh dilakukan penyembelihan padanya.Imam Syaf i berkata, "Tidak apa-apa

memakan marmut dan yarbta'(sejenis tikus)."

Mengenai burung pipit, Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah seseorang

membunuh burung pipit atau yanglebih besar darinya dengan tanpa hak, maka

dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah swt. atasnya." Ada yang

bertanya, wahai Rasulullah, apa haknya? Beliau menjawab, "Menyembelihnya

lalu memakannya dan tidak memotong kepalanya untuk di buang." ' HR Nasai.

Sebagian sahabat pernah memakan daging burunghubdrdbersama Rasulullah

saw.'HR Abu Dawud dan Tirmidzi.

Apa yang Diharamkan oleh Syariat

Makanan yang diharamkan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an
hanya pada sepuluh jenis makanan. Allah swt. berfirman,

' Lihat takhrij hadits sebelumnya
' HRAbu Dawud, kitab"at-Ath'imah,"bab"f Akli al-flitbhra," jilid IV hal: r55. Tirmidzi,

kfiab "al-Ath'imah," bab"f Akli al-HubAra," jilid lV. hal: zTz.Dalam flayhtu al-Hayawan, ad-
Damin berkata ,'Hubdra adalah burung yang berleher besar dan berkulit abu-abu. Paruhnya
agak panjang. Di antara ciri-cirinya, ia memburu dan tidak diburu."
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i:!;r, &iit "rli;"t i8Y5 -;{)'e,?1(';*rt '& a?

ry 'r{:;}i'j\
" D ilur amksn b a gimu (r n em nkan) b nn gk ai, t dar ah,2 dagin g b ttb i,3 dan (dagin g)

hewwr yang disembelilr buksn ntns (nnrna) Allalq yang tercekik, yang dipukul,

yang jatuh, ynng ditanduk, dun yang diterkqtn hinatang btras, kecuali ynng sempnt

kamu sembelih.a Dnn (dilnrnmkan pula) ynng disernbelih untuk berhaln.s Dqn

(dilmramkan puln) mengundi nosib dengan azl6m (anak pannh), (karena) itu sutltu

pe rbuntnn fnsik. " (At-MA'idah [5]: 3)

Ayat di atas merupakan penjelasan dari firman Allah swt., "Katakanlah:

"Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang

diharomkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu

bangkai, atau darah yang mengalir atau dagingbabi -karena sesungguhnya semua

itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa

yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)

melampaui batos, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang." (Al-An?m [6]: r+t)

Dalam ayat ini hanya disebutkan empat jenis makanan secara global dan

perinciannya disebutkan dalam ayat sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada

pertentangan antara kedua ayat ini.

Potongan Daging dari Binatang yang Masih Hidup

Hal lain yang diharamkan adalah potongan dari binatang yang masih

hidup berdasarkan yang diriwayatkan oleh Abu Waqid al-Laitsi. Rasulullah saw.

bersabda, "Apasajayangdipotongdaribagianbinatangternakyangmasihhidup,

i."skr 
".l.t.L 

binatang yang mati tanpa melalui penyembelihan. Allah mengharamkan
kareia ia mengandung bahayanya. Biasanya ia tidak mati kecuali karena penyakil-penyakit
yang menimpanya., ll4afsudnya: baiah yang mengalir. Darah ditraramkan_karena mengandung bahaya dan ia
adalah temoat vane'palins baik baei perlumbuhan mikroba.

' Penulis al-Maiar birkatal "Babi diharamkan karena ia dianggap kotor. Makanan yang
paling disukainya adalah benda-benda yang kotor dan najis. la berbahaya di semua kawasan

ter.,tima di kaivasan panas sebagaimana'lerbukti dalam kenyataan iang ada. Memakan
dasingnya menjadi saiah satu sefab timbulnya cacing yang sangat mematikan. Ada yang

meieitakan bahwa ia memiliki pengaruh yang buruk terhadap kesucian diri.
o Makiudnya: Kecuali yang kamu dapiti dalam [eadaan hidup lalu kamu menyembelihnya.

Ketika itu, ia halal.
i Maksudnya: Yang disembelih dengan tujuan untuk mengagungkan thagut (semua yang

disembah selain Allah swt.)
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ia dihukumi sebagai bangkai."'HR Abu Dawud dan Tirmidzi. Dia mengatakan

bahwa hadits ini hasan.

Pengecualian Binatang yang Haram Dimakan

1.

Ada beberapa binatang yang dikecualikan, yaitu:

Bangkai dan belalang. Keduanya halal berdasarkan hadits Ibnu Umar ra.

bahwa Rastrlullah saw. bersabd a, " D ih alalkan b agi kit a dua b a ngkai dan dua

darah. Dua bangkai yang dimaksud edalah (bangkai) ikan dan (bangkai)

belalang. Dan dua darah yang dimaksud adalah hati dan limpah."'HR
Ahmad, Syaf i,Ibnu Majah, Baihaki dan daruqutni.

Kedudukan hadits ini dha'iJ. Tetapi hnam Ahmad menyatakan shahih

dalam bentuk mauqufkepada Ibnu Umar, sebagaimana dikemukakan oleh

Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Hadits semacam ini memiliki kedudukan

hadits marfuk karena perkataan seorang sahabat, "Dihalalkan bagi kita

ini," dan, "Diharamkan bagi kita itu," sama dengan perkataanrrya, "Kita

diperintahkan," dan, "Kita dilarang." Dan di atas telah disebutkan apa yang

memperkuat hadits ini.

Apabila bangkai diharamkan rnalca yang dimaksud adalah keharaman

memakan dagingnya. Sementara, selain daging tetap suci dan boleh

dimanfaatkan.'Culang bangkai, tanduknya, kukunya, rarnbutnya, bulunya,

kulitnya, dan sejenisnya adalah suci karena pada pokoknya semua ini suci

dan tidak ada dalil yang menunjukkan kenaj isannya.

Tulang bangkai, tanduh kuku, rambut dan kulitnya. Semuanya suci dan tidak

ada dalil yang menyatakan h aram. Az-Zuhri berkata, Aku mendapati beberapa

orang ulama salaf menyisir dan meminyaki rambut mereka dengannya. Mereka

tidak memandarrg adanya larangan untuk itu. HR Bukhari.

Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa seekor kambing disedekahkan kepada

seorang budak perempuan milik Maimunah. Lalu kambing itu mati. Ketika

melewatinya, Rasulullah saw. bersabda, "Mengapa knlian tidak rnengambil

JIR Ab" D^-rd, kitab 'hsft-Sh aid," bab "fi Shaitlin Quthi'i mirthu Qithhh,- jilid III, hal:
zzt-Tirmidzl kitab'al-Ath'inrah," hab "Ma Quthi'a min al-HaS'yi fa Hun,a Mayyit," jllid
IV hal: z+. Ibnu Majah derlam Sunrln lbnu lvlajah, kitab "ash-Shrtid," bab "Ma Quthih min
al-Bahimah wa Hiya Hayyah," jilid II hal: ro7z. Hadits ini telah disebutkan pada jilid I.
Menurut TirmicJzi, hadits ini hasatt dan dipraktekkan oleh para ulama.

' HR Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilid II, hal: 97. Baihaki dalam Sunan Baihaqi, jilidl,
hal z54.Syali'idalarn Musnadasy-Syaf i. LihatdalamBadd'i'ual-Minanf lam'iwaTartibi
Musnad al-Imam asy-Syaf i," jilid II, hal: 425. an Daruquthni dalam Sunan Daruquthni,
jilid II, hal: him. z7z.

)
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kulitnya. Kalian dapat menyamak dan meman-faatkannya.?" Para sahabat

berkata, "Sesungguhnya ia sudah menjadibangkai." Rasulullah saw. kemudian

bersab da, " S e s un gguhny a y an g h ar am a d alah m em akannya. "' D alam hadits

riwayat Bukhari dan Nasai tidak disebutkan kata'menyamak.'

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa dia pernah membaca ayat,

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan

kep ad aku, s e su atu y an g dih ar amkan b agi o r an g y an g h e n d ak m e m akanny al'
(Al-An?m [6]: r+S) dan berkata, "Yang diharamkan hanyalah apayang
dimakan darinya, yaitu daging. Adapun kulit, kantong kulit, gigi, tulang,

rambut, dan wol, semuanya halal." HR Ibnu Mundzir dan Ibnu Hatim.

InJifuah (zat yang diambil dari perut anak sapi yang biasanya dipergunakan

untuk membuat keju atau perut ke empat binatang memamah biak, red)

bangkai juga suci. Ketika para sahabat menaklukkan negeri Irak, mereka

memakan keju orang-orang Majusi yang dibuat dengan infhah, padahal

sembelihan mereka dianggap seperti bangkai.

Salman al-Farisi ra. pernah ditanya mengenai keju, mentega, dan keledai

liar? Dia menjawab, "Yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah
dalam kitab-Nya. Yang haram adalah apa yang dihararnkan oleh Allah
dalam kitab-Nya. Dan, apa saja yang didiamkan-Nya, maka itu termasuk

sesuatu yang dimaafkan." Pertanyaan yang dikemukakan kepada Salam

al-Farisi ini berkenaan dengan keju orang yang dibuat oleh Majusi, ketika

Salman menjabat sebagai wakil Umar bin Khaththab di Madain.

3 . Darah. Darah yang jumlahnya dimaafkan. Sebagaimana riwayat yang berasal

dari Ibnu Juraij berkenaan dengan firman Allah swt. "Darah yangmengalir."

Dia berkata, "Yang mengalir adalah yang ditumpahkan. Sementara darah

yang ada di dalam urat tidak apa-apa. HR Ibnu Mundzir.

Berkaitan dengan darah yang berada di tempat penyembelihan (leher)

kambing atau darah yang berada di atas kuali, Abu Mijlaz berkata, "Tidak apa-

apa. Yang dilarang hanya darah yang mengalir. HR Ibnu Humaid dan Abu

Syaikh. Aisyah ra. berkata, "Kami dulu memakan daging, sedangkan darah

membentuk garis-garis pada kuali."

' HR Bukhari, kitab "al-Buyi' ," bab "lulndi al-Maitah Qabla an Tudbagh," Lihat dalam
(Fath al-Bdri, jilid IY hal: 4r3. Muslim, kitab "al-Haidh," bab "Thahdratu lildi al-Maitah
bi ad-Dibagh," jilid I, hal: 276. Abtr Dawud dalamSunan Abi Dawud,kit^b "al-LibLs,"bab
"fi Uhubi al-Maitah," jilid IV hal: 366. Nasai, kitab "al-Fara' wa al-'Atirah," bab "Julttdu
al-Maitah," jilid VII, hal: t7r-t72. Hadits ini menunjukkan kesucian kulit bangkai setelah
disamak. Adapun sebelum disamak, nash melarangnya.
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Pengharaman Keledai dan Bighal

Di antara binatang yang atidak boleh dikonsumsi adalah keledai jinak dan

bighal.' Allah swt. berfirman, "Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan

keledai, agar kanru menungganginya dan (rnenjadikannya) perhiasan. Dan AIIalt

menciptakan apa yangkamu tidnk mengetahuinya." (An-Nahl Ir6]: 8)

Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan hadits dengan sanad hasan dari
Miqdad bin Madi Karib ra. bahwa Rasulullah saw. bersabd a," Ketahuilah bahwa

aku diberi ql-Kitab yang sernisal dengannya agar jangan sanpai seseorang yang

kenyang berada di atas singgasananya berkata, 'Kalian mesti memegang AI-Qurhn

ini. Apayangdikatakannyahalal, maka katakanhalal.I)an apayangdikatakannya

haram, mska kstnkan haram. Ketahuilah bahwa tidak dihalalkan bagimu keledsi

kampung (jinak, red) dan tidak dilnlalkan pulang semua binatang yang bertaring.

Tidak pula barang tentuan orang kafr muhhhad kecuali jika pemiliknya tidak

membutuhkannya. Barang siapa yang singgah di terrtpat suatu kaurn, mika dia

berhak ttntuk dijamu. lika tidak dijamu, dia berlmk agar dijamu."'

Anas ra. berkata, "Ketika Rasulullah saw. menaklukkan Khaibar, kami menangkap

beberapa ekor keledai dari desa lalu memasak sebagian darinya. Melihat hal itu,

Rasulullah saw. berteriak,"Ketahuilcth bahwq Allah swt. dan rasul-I,Jya melarang

kalian memakannya, karena ia adalah kotor dan termasuk perbuatan setan." .^ku

lantas rnenumpahkan hingga apa yang ada di dalamnya berserakan.l

Jabir ra. berkata, "Pada hari Khaibar, Rasululiah saw melarang karni me.

makan bighal dan keledai. Dan, beliau tidak melarang karni memakan kuda.o

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia membolehkan keledai jinak. Akan

' Tidak boleh dipahami ayat yang menjelaskan tentang haranrnya makanan menunjukkan
pembatasan sehingga selainnya lidak haram. Mengenai hal ini, al-Qurthubi berkata, Ayal ini
diturunkan di Mekah. Setiap sesuatu yang diharamkan di dalam Al-Qurin, Rasulullah saw.
juga menyatakan haram. Atau apa yang diucapkan Rasulullah saw. merupakan penambahan
atau penguat atas apa yang ada dalam Al-Quran. Dia berkata, Inilah yang dianut oleh
mayoritas ahli ilmu, ahli fikih, dan ahli hadits. Yang serupa dengannya adalah larangan
menikahi perempuan bersama bibinya, baik dari ayah ataupun ibu, padahal Allah swt.
sudah berfirman,"Dan dihalalkan bagi k,rmu mcnikali wanita yangbersuami."
Begitu pula penelapan hukum dengan sumpah dan seorang saksi padahal Allah sw1.
berfirman, "lika tidak ada (saksi) dua oranglaki-laki, maka (boleh) seoranglaki-laki dan
dua orang perempuanl'

' HR Abu Dawud, kitab " as-Sunnahl'bab"Jt LuzAmi as-Sunnahl' jlhd V hal: ro- rz. Tirmidzi,
kitab "al-'Ililtul' brb "Mn Nuhiya'arrhu an Yuqdla'lnda Hadits an-Nabryi'iilid V hal: l8
[2664]. Tirmidzi nrengatakan bahwa hadits inihasan.
Maksudnya dia boleh mengambil apa yang dibutuhkannya, meskipun dengan paksa
HR Bukhari, kitab"al-Llaghdzil'bab"Ghazwatu Khaibari' jilid V hal: 168. Muslim, kitab"ash-
Shaidwa adz-DzabAih,"b^6'Tahrtm Akli Lahmi al-Humri ai-Insiyyahl'Tirrrridzi, kitab "as-Salrl'
btb" Mn lahJt Karnliyati utr-Nulrbaftl'iilid lV haL Ir 6ool.Ibnu Majah dalamSunanlbnuMajah.
kitab"adz-Dzaba'ill'bab"Luhimu al-Humur al-Wahsyiyyah)' jtid I, hal: ro64-ro6S lf rSzj.
HR Bukhari, kitab"al-Maghazil'bab"Ghazwati Khaibarl' jilid V hal: r73. Muslim, kitab
" ash - Sh ai d w a a d z - D z ab a' ih l' b ab " fi Akli Luhum i al- Kh a i I l'
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tetapi, yang benar adalah bahwa dia menggantungkan permasalahan an ini. Dia

berkata, "Aku tidak tahu apakah Rasulullah saw. melarangnya karena ia menjadi

kendaraan bagi rnanusia sehingga beliau tidak ingin kendaraan mereka hancur

ataukah merxang beliau mengharamkan daging keledai jinak pada hari Khaibarl"

Pengharaman Binatang dan Burung Buas

Di antara binatangyang dihara,mkan oleh Islarn adalah binatang dan burung

yang buas. Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah saw. melarang memakan setiap

binatang yang memiliki taring dan setiap burung yang memiliki cakar.' Binatang

yang merniliki taring maksudnya adalah binatang yang menyerang rnanusia dan

harta benda mereka dengan taringnya, seperti serigala, singa, anjing, harimau,

dan kucing. Semua binatang ini dihararnkan, menurut mayoritas ulama. Abu

Hanifah berpendapat bahwa setiap yang mernakan daging disebut binatang

buas. Gajah, hiena, tupai dan kucing juga masuk dalam kategori binatang buas.

Imam Syaf i berpendapat bahwa binatang buas yang diharamkan adalah yang

menyerang manusia, seperti singa, harimau, dan serigala.

Dalam al-Muwatthal Imani Malik rneriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah saw saw. bersabda, "Memakan binatang yang bertaring adalah

haram."'Setelah meriwayatkan hadits ini, Imam Malik berkata "Inilah dasar

bagi pendapat yang karni ikutil'

Ibnu Qasirn rneriwayatkan dari Malikbahr.va memakan binatangyang memiliki

taring adalah makruh. Pendapat ini diikuti oleh sebagian besar pengikut Malik.

Imam Syaf i dan prara pengikut Abu Hanifah membolehkan untuk memakan

musang. Ibnu Hazm rnen-rbolehkan memakan gajah dan berang-berang. Memakan

kera adalah haram. Abu Umar berkata, "Kaum Muslimin menyepakati bahwa tidak

boleh memakan kera karena Rasulullah saw melarang memakannya."

Adapun maksud dari burung yang memiliki cakar adalah burung-burung

yang menyerang dengan cakarnya, seperti elang, rajawali, gagak, dan sejenisnya.

Sernua jenis burung semacam ini haram, menurut mayoritas ulama. Imam

Malik berpendapat bahwa burung-burung ini hukumnya mubah, meskipun

tennasuk binatang pemakan kotoran.

HR Bukhari, kitab"al-Maghhzil'bab"Ghazwati Khaibarl' jilid V, hal: r74. Muslim, kitab
"ash-Shaid wa adz-Dzabhibl' l>ab"Tahrimu Akli Lahnri al-Humir al-Insiyyat'
HR Muslim, kitab 'hsh-Sh4id wa adz-Dzab,iib" bab "Tahrimu Akli Kulli Dzi Ndbin min
as-Siba'wa Kulli Dzi Mikhlab min ath-Thoirt,"iilid II, hal: +96.
HR Malik dalan Muwaththa' Nlalik,kitab "ash-Shaid,"bab "Tabrlm Akli Kttlli Dzi Nibi min
as-Sibd'i.".
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Pengharaman Binatang Pemakan Kotoran

Di antara binatang yang memakan adalah unta, sapi, kambing, ayaln, atrgsa,

yang lain yang memakan kotoran sampai baunya menjadi tidak sedap. Terdapat

larangan menaiki, memakan dagingnya, dan mentinulx susun).a.

Ibnu Abbas ra. berkata, "Rasulullah saw. melarang rneminum susu dari
birratang jalklah.." Dalam riwayat lain, "Rasulullah sau,. rlelarang rnerraiki

binatang jaldlah.'

Amru bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya bahwa kakeknya berkata,
"Rasulullah saw melarang memakirn daging keledai jinak dan melarang

menunggangi birratang jalhlah dan memakan dagingnya."'

Jika binatang dikurung sehingga jauh dari kotorirn selama waktu tertentu
dan diberi pakan yang bersih sarnpai dagingnya kembali baik dan nana jalhlah
tidak lagi disematkan padanya, rnaka binatang tersebut menjadi halal karena

alasan atas pelarangannya sudah hilang, yaitu baunya yang tidak sedap.

Pengharaman Semua yang Kotor

Di sisi lain, Al-Qur'an sudah n-reletakkan kaidah dasar atas binatang 1'ang
diharamkan. Allah swt. berlirman,"Don dihalalkan bagi mereka 1'angltaik-baik
dan diharamkan bagi mereka atas sesuotu yang kotor."(Al-Arnf [Z]t rSZ)

Sesuatu yang baik adalah sesuatu yang dianggap baik dan dirasa nikmat
oleh manusia, meskipun tanpa disertai dengan nash vang ntengharanrkanny'a.

Jika manusia pada umumnya menganggapnya, buruk maka ia haram.

Inram Syaf i dan para ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa sesuatu

yang baik adalah sesuatu yang dianggap baik dan dirasa nikmat oleh orang-

orang Arab, bukan selain mereka. Dan yang dimaksud dengan orang-orang

Arab adalah penduduk perkotaan dan pedesaan, bukan penghuni padang sahara

yang kasar tabiatnya.

Penulis l<ttab ad-Dardri al-Mudhiyyah memilih pendapat yang rnengembali-

kan hal ini pada anggapan semua manusia, bukan hanya orang-orang Arab. Dia

berkata, "Binatang apa saja yang dianggap buruk oleh manusia pada umumttya,

tidak karena berpenyakitan dan tidak pula karena mereka tidak terbiasa

HRAbuDarvud,kitab"al Ath'i*nhl' bab"arr NahyihnAklinl-laldlah+raAlbiinihal' j\bdlY,
hal: r49. Tirmidzi, kitab"ol-Ath'imah,"bab'MA hhf Akli LuhAmi al-lalhlah wa Albdnihal'
jilid IV, hal z7o.
HR Abu Dawud, kitab'hl-Ath'imah,"bab "an-Nnhyu on Akli al-Jalilah wa Albdniha," jrlid
IV hal: t48-r49. Nasai, kitab "adh-Dhahkya,"bab "an-Nahyu an Akli Luhami al-Jal6lah,"
jilid \1II, hal: z4o.
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memakannya, tetapi sekadar karena mereka meuganggapnya buruk, maka ia
haram. Apabila sebagian dari nrereka menganggapnya buruk dan sebagian yang

lain tidak, maka yang dijadikan sirndaran adalah anggapan rnayoritas. Misalnya,

serangga-serangga tanah dan banyak binatang lain yang tidak dirnakan oleh

manusia cian tidak ada dalil yang rnenghararnkannya secara khusr-rs. Biasanya

manusia ticlak rrrertrakan binatang-binatang ini karena menganggapnya buruk.
Oleh karenir itu, binatang-binatang ini masuk dalam kategori binatang yang

disebutkarr Allah swt. dalan firman-Nya,"dan dihoramkan bagi mereka atas

sesuatu yang kotor." Masuk dalam kategori ayat ini adalah segala sesuatu

yang menjijikkan, seperti ludah, ingus, keringat, air sperma, tinj:r, kutu, dan

sejenisnl'a.

Pengharaman Binatang yang Dianjurkan Agar Dibunuh

Sebagian ulama memandang dihararnkannya binatang yang diperintahkan

oleh Rasr-rlullah sarv. agar dibunuh dan dihararrrkannya binatang vang dilarang
oleh Rasulullah sanr untuk dibunuh. Di antara binatangyang diperintahkan oleh

Rasulullah saw. agar dibunuh ada lima, yaitu burung gagak, burung rajawali,

kalajengking, tikus, dan binatang yang suka menyerang.

Irnam Bukhari, Nluslim, Tirmidzi dan Nasai meriwayatkan dari Aisyah ra.

balru'a Rasulullah sarv. bersabda,"Lima di antaru binatang yorry kesentuanya

adolah bahayo dan boleh dibunuh baik di tansh halal atau tanah haram,

yaitu burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, an,jing yang biasa

rnenyerang."'

Binatang yang dilarang oleh Rasulullah saw untuk dibunuh adalah senlut,

lebah, burung huclhud, dan burung shurad.

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad vang shahih dari Ibnu Abbas

bahwa Rasulullah saw. r.nelarang membunuh empat jenis binatang, yaitu semut,

lebah, burung hudhud, dan burung shurad.'

Asy-Syaukani tidak setuju dengan pendapat ini. Dia berkata, "Ada yang

mengatakan bahwa salah satu penyebab penghararnan mernakan binatang

tertentuadalah adanya perintah untukmembunuhnya, sepertilirnabinatangyang

HRBukhari, kitab'il-Hajj,"bab"MitYaqtul al Muhrinr min nd-Dnwabl,i," jlidllL hal: r7. Muslim,
kttab "al-Hajj," t:ab " Md Yandubu [i al-Nluhrin wa Ghairili Qatluhu naqalahu min ad-Dau'abb
..." Nasai ,k:rtab "al-llajj,"bab "Qatlu al-Aqrab wa Qatlu aI Hida'ta I' jird V hal: r9o.
HR Ibnu Hibban, lihat dalam Mav'arid azh-Zhaniin ila Zau't'id Lltni Hibbar,[ rc781. Shurad
adalah burung yang lebih besar daripada burung pipit. Kepala dan paruhnya besar. Biasanya
ia berburu serangga-serangga kccil dan krdrrng herburu btrrurrg pipil. Dulu, orang-orang
Arab menganggapnya sebagai perlirnda lrurrrk.
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berbahaya, tokek dan sejenisnya, serta karena adanya larangan membunuhnya,
seperti semut, lebah, burung hudhud, burung dan shurad.

Dalam syariat tidak didapati dalil yang menlrnjukkan pengharaman
memakan binatang yang diperintahkan agar dibunuh atau dilarang untuk
dibunuh sehingga perintah dan larangan ini tidak bisa dijadikan dasar. Tidak
ada hubungan antara perintah dan larangan ini dengan pengharaman, baik
dari sisi nalar maupun adat yang berlaku, sehingga tidak ada alasan untuk
menjadikannya sebagai bagian dari binatang yang diharamkan dimakan. yang

benar, apabila binatang yang diperintahkan agar dibunuh atau dilarang untuk
dibunuh termasuk sesuatu yang buruk, maka pengharamannya didasarkan
pada nash AI-Qur'an. Dan, apabila ia tidak termasuk ke dalamnya, maka halal
dimakan berdasarkan dasar kehalalan yang telah dijelaskan dan dalil-dalil
umum yang ada."

Binatang yang Tidak Disebutkan dalam Syariat

Segala jenis binatang yang tidak disebut dalam syariat dan tidak ada nash
yang mengharamkannya adalah halal. Hal ini sesuai dengan kaidah yang sudah
disepakati, yaitu "Prirusip dasar atas segala sesuatu adslah boleh." Kaidah ini
rnerupakan salah satu dasar dalam syariat Islam.

Banyak nash yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya adalah:

Allah swt. berfirman,

'& ##":Ai3y-6,J";t:*/ €;ii eY rtJ 
jtt 4lC^

@p; ,i;,tr-;ai?tt:"
"Dio-lnlr Allolt, rymg nrenjotlikmr segdn ynng sdn di httrni tmtuk knrnu dnn

Dis berkclrcrtdnk nwruju lLmgit, lnlu dijndiknn-Nr1a tujuh lnngit. Dntt Din Mtthn
Mcrtgctnltui sagnla scsunta. " (Al-Baq arah [2]:29)

Daruqutni rneriwayatkan dari rsa'labah bahwa Rasulullah saw. bersabda,
"sesungguhnya Allah swt. telah mewajibkan beberapakewajiban, maka janganlah
engkau menyia-nyiakannya. Allah juga telah menetapkan batasan, maka janganlah
engkau melampaui batas. Dan Allah juga mendiamkan beberapa hal sebagai rahmat
bagi kalian, tanpa ada unsur kealpaan, maka janganlah kalian membahasnya!',

HR Daruquthni .dalarn .Su.n,tn Daruquthni, kitab "ar-Radha"' jilid IV hal: r g4. Baihaki
dalam Sunan al Kuhra. brb "Mrj Lam yudzkar Tahrimuhu miin Ma yu'kal aw yusyrab,,,
jilid X, hal: rz.

i
n
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Salman al-Farisi rneriwayatkan birhwa Rasulullah sarv. pernah ditanya

mengenai mentega, keju, dan keledai liar. Beliau rnenjawab, "Sesuatu yanghalal

adolah apa yang dihulttlkon Allah dalatfl kitab-l{ya, dan sesuatu yang haram

adalah apa yang dilnramkan Alluh dalam kitalt-Nya. Dan apa yang didian*an
(ticlak terdapqt dtrlam AI-Qur an, red), maka itu tentrasuk sesuatu yang dinnaJkan

bagi kaliun." ' HR Ibnu Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata, Hadits ini garib

dan tidak karni clapatkan kecuali meialui jalan ini.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Said bin Abu Waqqash.

Rasulullah saw. bersabda, "Sesuttggtrhnya kesalahan terbesqr yang dilakukan

oleh kaum Muslimin terhadap kaum Muslimin yang lain adolah orang yang

menanyakan sexntu yangtidak diharamkan kepada manusia, kemudian sesuatu

t er s ebt i m e nj a di h ar anr kar e n a p e r t any oan ny a."'

D ari Abu Dardir' birhu,a Rasulullah saw bersabd a, " S e su atu y ang dih aI alka n

Allah dalsm kitab-Ilya, maka hal itu sdalah halal dan sesLtatu yang diharamkan

Allah di dalamnl,a, mako lral itu harnm. Sementara sesuatu 1'ang didiamkon di

dalamnl,a, maks hol itu merupakan pennafan. Untuk itu, terimslah pemaafan

dari Allah, karena Allalt tidok mungkin melupakan sesuatu.". Kemudian beliau

membaca, "Dan Tulnnmu tidak lupo." (Maryam [rq] : 6+)

Daging lmpor

Daging yang didatangkan dari luar negeri Islam boleh dimakan dengan

syarat, yaitu: daging tersebut tertnasuk daging ).ang dihalalkan olel-r Allah dan

sudah telah disembelih secara syar'i. )ika kedua sl,arat ini tidak terpenuhi,

misalnya daging tersebut terrnasuk daging yang diharatnkan, seperti babi,

atau penyembelihan yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat, maka daging

tersebut haram dirnakan.

HR Tirrnidzi, kitab " rrl-li&,is," bab "Mri ldh li Lubsi nl-r'orh'," jilid IV hal: zzo. Ibnu Majah,
kitrrb "rrl-Atlr'inah]ltab"Aklu d Iubn wa as-Salarrl," iilid Ii hirn rr7. Baihaki, bab ",Vfti
Lan Yttdzkar Tahrimuhu u,u La Kano.fi Mh Khna lv'[n D:ukir,t Tnhrimultu ntim mh Yu'kol
aw Yus1,v6$l' jilid X, hal: r3. Hakim dalam Mustadrak Hakim,kitab"al'AtliimaftJ jilid IV
hal: rz8-rz9 17 r r j-7 t r4l.
HR Bukhari, kitab "c/-r'tislraml'bab "Mri Yukrah min Katsrati cs Srrhl wa'lakalluf Ma La
Ya'nihii jilid IX, hal: r r 7. Muslim, kitab " trl-F:adhhil)' l>al't " Tauqirihi wa Tarki lktsar Suhlihi
cm Ma Ld Dharurata lloihi an, La \htaallutlu bihi takliJun v,a mA Lh Tatla'u tt,a Nahv,i
Dz,ilika:' rl831).

HR Hakinr, kttab " at-7'aliirl' jilid Il, hal:. z7 5. Baihaki, bab ",&Iti Ltm Yudzkur Tahrimuhu
... " jilid X, hal: r:. Daruquthni, bab "al Hotstsu aln lkhrd.ii ash-Shodaqah wa Bayan
Qisrnatihai' jilid Il him r37. Tirmidzi,kitab"dl-Libasl' bab ".rvtri JhbJt Lubsi al Firal' jilid
I\', hal: zzo. Ibnu iVlajah dalarn Surran Ibnu l\{ajah, kitab"ttl-Atliinrafil'bab "Aklu nl lubn
wa as-Samnl' jilid II, hal: t ry, [3267). Hakin.r berkata, Sanad hadits ini shahih, tetapi tidak
dikeluarkan oleh tsukhari dan Muslim.
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Pada masa sekarang, untuk mengetahui pemenuhan kedua syarat ini dapat
dilakukan dengan mudah, yaitu dengan melalui sarana-sarana informasi dan
alat-alat yang modern. Biasanya, pada kaleng-kaleng yang berisi daging-daging
ini tertulis keterangan mengenai daging tersebut dan dan jenis-jenisnya. cukup
bagi kita membaca apa yang tertera dalam kernasan produk tersebut, karena
pada umumnya semua keterangan yang tertulis benar.

Sejak dulu, ulama {ikih telah mengeluarkan fatwa tentang perkara semacam
ini. Dalam al-Iqnd' salah satu kitab mazhab Syali'i karya Khathib asy-Syarbini,
disebutkan, Apabila seorang fasik atau seorang Ahlul Kitab mernberitahukan
bahwa dia telah menyembelih kambing, rnaka daging kambing tersebut halal
dimakan karena merupakan sembelihan Ahlul Kitab. Jika di suatu negeri
terdapat orang-orang Majusi dan orang-orang Muslim, dan tidak diketahui
apakah yang menyembelih binatang adalah orang Muslim atau orang Majusi,
maka daging binatang tersebut tidak halal dimakan karena masih diragukan,
dan pada dasarnya penyernbelihan tersebut tidak ada. Namun demikian, apabila
orang-orang Muslin-r adalah mayoritas, seperti di negeri Islam, maka daging
tersebut hal. Hal yang sama dengan orang-orang Majusi adalah setiap orang
yang sembelihannya tidak halal."

Memakan yang diharamkan karena terpaksa

Bagi orang yang terpaksa, di diperbolehkan memaka' bangkai, daging babi,
binatang-binatang tidak halal yang tidak biasa dimakan, dan barang-barang
lainnya yang diharamkan oleh Allah, demi untuk keselamatan dirinya dan
terhindar dari kematian. Dibolehkannya rnemakan sesuatu yang diharamkan
ini berlaku bagi semua orang, Allah swt. berfirman, "Dan janganloh kamu
membunuh dirimu. sesungguhnya Altah swt. amat Moha penyayangkepadamu."

(An-NisA, [+], zg)

Ukuran dan Batas Keterpaksaan

Seseorang dikatakan terpaksa apabila dia telah sampai pada tingkat
kelaparan yang mengakibatkan kematian atau dapat menimbulkan penyakit,
baik dia taat ataupun tidak. Allah swt. berfirman, "sesungguhnya Allah hanya
mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi cJan binatang yang (ketika
disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan
terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (puta)

I
I
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melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Baqarah lz): ry3)

Abu Dawud meriwayatkan dari Fujai' al-Amiri bahwa dia pernah menemui

Rasulullah saw. dan berkata, "Bangkai apa yang dihalalkan bagi kami?" Beliau

menjawab, "Apa yang menjadi makanan kalian?"'Mereka berkata, "Kami minum

pada sore hari dan minurn pada pagi hari." Beliau berkata, "Demi bapakku,

itu adalah kelaparan." Beliau pun menghalalkan bangkai bagi mereka dalam

kondisi inil''

Ibnu Hazm berkata, "Batas kondisi terpaksa adalah seseorang tidak makan

dan minum selama sehari semalam. fika dia menyadari bahwa kondisi ini dapat

menyebabkan kematian atau mengganggu perjalanannya atau pekerjaan yang

dilakukannya terhenti karenanya, maka halal baginya segala sesuatu yang

sebelumnya diharamkan, baik berupa makanan ataupun minuman. Ratasan

sehari semalam tanpa makan ini karena Rasulullah saw. melarang puasa wishal

(puasa yang bersarnbung hingga malam) selama sehari semalam. Kekhawatiran

yang beralasan terhadap kematian, juga bisa dikategorikan dalam kondisi

terpaksa.

Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila seseorang tidak rnakan

sesuatu pun selama tiga hari, maka dia boleh memakan apa yang diharamkan

oleh Allah baginya dari apa mudah didapatkannya, meskipun ia adalah harta

orang lain.

lumlah yang boleh diambil atau dimakan

orang yang dalam kondisi terpaksa hanya boleh memakan bangkai sekadar

untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Dia juga boleh menjadikannya sebagai

bekal sekadar untuk memenuhi kebutuhannya selama dia membutuhkannya.

Dalam salah satu riwayat Imarn Malik dan Ahmad disebutkan, orang yang

dalam kondisi terpaksa boleh makan sampai kenyang. Dasarnya adalah hadits

yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari |abir bin Samurah bahwa seseorang

singgah di,, Harrah" dan seekor untanya mati. Istrinya berkata kepadanya,

"Kulitilah bangkai unta itu sehingga agar kita dapat mengeringkan lemak dan

dagingnya serta memakannya." Dia berkata, "Aku tidak akan melakukannya

sampai aku bertanya kepada Rasulullah saw." Lantas dia bertanya kepada

Rasulullah saw.. Beliau bertanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu untuk
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mencuktlpi kebutuhonnru?" Dia menjalvab, "Tidakl' Rasulullah saw. lantas

bersabda, "like demikian adanya, makanlah bangkai itu)"

Para sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa or.rng )rang dalam kondisi

terpaksa tidak boleh makan sampai kenyang. Sementara itu, ada dua pendapat

yang berasal dari Imam Syaf i, yaitu diperbolehkannya rnakirn baik sampai

kenyang maupun tidak.

Seseorang tidak dikatakan dalam kondisi terpaksa jika dia mendapati

adanya makanan meskipun makanan tersebut milik orang lain. Yang disebut

terpaksa adalah jika seseorang tidak mendapati makanan apapun, baik miliknya

sendiri atau kepunyaan orang lain. Jika dia dalam kondisi terpaksa, kernudian dia

mendapati makan kepunyaan orallg lain, rnaka dia diperbolehkan mengambilnya

meskipun tanpir seizin yang penriliknya. Dalarn hal ini, tidak ada perbedaan

pendapat di antara para ulama Yang menjadi perbedaan pendapat di antara

ulama adalah, siapa yang bertanggung jawab atas makanan tersebut.

Mayoritas ulama berpendapat, jika dia terpaksa karena kelaparan, sedangkan

pemilik makanan tidak berada di ternpat, maka dia boleh mengambilnya dan

menggantinya di kernr.rdian l-rari karena keterpaksaan tidak rnenghapuskarn

hak orang lain. Imam Syali'i berpendapat bahwa dia tidak wajib nrengganti

makanan yang diarnbilnva karena tanggung jawabnya tanggal dengan adanya

keterpaksaan dan diperbolehkannya syariat. Perizinan (syariat) dan kewajiban

untuk mengganti tidak rnungkin berkumpul.

Apabila orang )'ang dalam kondisi terpaksa mendapati makrrnan dan orang

yang memiliki nrakanan tersebut tidak mau mernberikannya, maka orang yang

terpaksa boleh n-rengambilnya dengan kekerasan, selama dia mampu melakukan.

Para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa dalam kondisi semacam ini,
dia boleh melakukan kekerasan (untuk rnendapatkan makanan) dari pemilik
makanan tersebut setelah sebelumnya memberi peringatan dengan ntengatakan

bahwa clia adalah orang yang terpirksa dan pemilik makanan tidak mernberin,va

makanan, maka dia akan mengarnbilnya dengan jalan kekerasan. Jika pemilik
makanan terbunuh, maka darahnya sia-sia (tidak berlaku hukum qishahs, red)

karena dia berkewajiban untuk memberi makanannya kepada orang yang dalarn

kondisi terpaksa. Tapi, jika kernudian orang vang dalam kondisi terpaksa ini
dibunuh orang lain setelah membunuh pemilik makanan, maka hukurn qishash

harus diberlakukan.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa barangsiapa terpaksa memakan sesuatu

I{R Abu Dawud, kitab "al-Ath'itnah,"bab" f al-Mudhtharr ila al-Maitah," iilid IV hal: t67.
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yang diharamkan, dan dia tidak rnendapatkan harta milik orang Muslim atau

orang kafir dzimmi, maka dia boleh makan (makan yang diharamkan) sampai

kenyang dan boleh mengambil bekal sampai mendapatkan makanan yang halal.

|ika dia sudah mendapatkan makanan yang halal, maka makanan haram yang

dibawanya menjadi haram lagi baginya. Tapi, apabila dia mendapatkan harta

milik orang Muslim atau orang kalir dzimmi, maka dia telah mendapatkan

sesuatu yang Rasulullah saw. memerintahkan agar dia diberi makan darinya.

Beliau bersabda, " Berilah makln kepada orang yang lapar'"'

Haknya ada pada harta tersebut sehingga dia tidak dianggaP dalam kondisi

terpaksa untuk memakan bangkai (atau makanan yang diharamkan). Apabila dia

tidak diberi makanan, maka saat itu, clia dinyatakan dalam kondisi terpaksa.

Apakah Khamar Diperbolehkan dengan Alasan Pengobatan?

Pam ulama sepakat atas diperbolehkannya makanan yang haram bagi

orang yang dalam kondisi terpaksa. Tidak seorang pun di antara mereka

yang memperselisigkan masalah ini. Hanya saja, mereka berselisih pendapat

mengenai berobat dengan khamar. Sebagian dari mereka ada yang melarangnya

dan sebagian yang lain membolehkan. Tampaknya pendapat yang melarang

lebih kuat.

Pada masa jahiliah, sebelum lslam datang, orang-orang Arab mengonsumsi

khamar untuk pengobatan. Kemudian Islam melarang mereka untuk berobat

dengannya dan menghararnkannYa.

Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan bahwa

Thariq bin Suwaid al-|u'fi pernah bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai

khamar. Dan beliau melarangnya. Dia berkata, "Sesungguhnya aku membuatnya

untuk obat." Beliau bersabda, "sesungguhnyakhamar bukan obat, tapi ia qdalah

racun.""

Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Darda'bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"sesungguhnya Allah swt. menurunkan penyakit dengan obat. AIIah menjadikan

setiap penyakit oda obatnya. Maka berobatlah kalian dan jangan berobat dengan

sesuatu yang haram."3

' HR B"t-h*i, ktt ab "ath Thibb," bab "WujAbu 'lyatlati li al-Maridhi' jilid VII, hal: r 5 z'
, Hn M".lim, kitub "ol-aryribahl' bab "Tahrimu at-Tadawi bi al-Khamrl' Abu Dawud,

kitab "arft Thibb)'bab"fi it-'qdwiyah al Makrihuhl' jilid lV' hal: zo5 zo6. Tirmidzi, kitab
"ath-Thibb." bab "Ma Iih Ji Karahiyati at-Tadawi bi al-Muskirl' jilid IV hal: i88. Menurut
Tirmidzi, hadits ini hasan dan shuhih.

I HR Abu Dawud, kitab "ath-Tltibbl'bab"Ji al-Adwiyah al-Makrihahl' jilid IV hal: zo7.
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Mereka ya'g hidup pada masa jahiliah mengonsumsi khamar untuk me-
lawan suhu yang dingin. Kemudian Islam melarang mereka untuk melakukan
itu.

Abu Dawud 
'erin'ayatkan 

dari Daila'r al-Hirnyari, bahwa dia pernah
bertanya kepada Rasulullah saw, "wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada
di negeri yang dingin. Di sana kami mengerjakan pekerjaan yang berat. Dan,
kami membuat minuman dari kurma ini untuk memperkuat diri kami dalam
mengerjakan pekerjaan kami dan melawan hawa dingin negeri kami." Rasulullah
saw.bertanya,"Apakahbarangtersebutmemabukkan?"Da|lamimenjaab,,"lyo.,,

Rasulnllah saw. bersabd a, , " Kalau metnang demikian, tinggalkanlah.,, Dailami
berkata, "orang-orang tidak mau rneninggalkannya." Rasulullah saw. bersabda,
"Jika mereka tidak mau meninggalkannya, maka bunuhlah mereka."'

Sebagian ulama rnembolehkan berobat dengan khamar, dengan syarat tidak
ada obat halal yang dapat menggantikanr-ry'a. Hanya saja, orang yang berobat
dengan khamar tidak boleh bemiat untuk mendapatkan kenikmatan atau
untuk mabuk, dan tidak boleh rnelampaui kadar yang ditetapkan oleh dokter.
Mereka juga membolehkan untuk meminum khamar dalam kondisi darurat.
contohnya: orang yang tersedak oleh makanan hingga nyaris tercekik dan tidak
mendapatkan sesuatu yang dapat menghilangkannya selain khamar.

contoh serupa dengannya adalah orang yang hampir meninggal dunia karena
kedinginan dan tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menghindarkannya dari
kematian selain segelas atau seteguk khamar. Begitu pula orang yang terkena
serangan jantung dan nyaris mati, sedangkan dia mengetahui atau diberi tahu
oleh dokter bahwa tidak ada yang dapat rnenghindarkannya dari bahaya selain
meminum kadar tertentu dari khamar.

Semua kondisi di atas masuk dalam kategori terpaksa yang membolehkan
perkara-perkara yang dilarang.

' HR Abu Dawud, kitab"al-Asyribahl'bab"an-Nahyu an al-Muskirl' jilid IV hal: 89.
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PENYEMBELIHAN
BERDASARKAN SYARIAT

Definisi Penyembelihan

Penyembelihan di sini berasal dari kata adz-dzakdh yang berarti

menrakai wewangian. Seperti dikatakan; rhihah dzakiyyah, artinya

aroma yang wangi. Disebut penyembelihan karena legalitas syariat

menjadikannya halal. Ada yang mengatakan bahwa adz-dzakhh di sini

artinya penyempurnaan. Seperti dikatakan;/ulan dzakiy, maksudnya dia

memiliki pemahaman yang sempurna. Namun yang dimaksud di sini

adalah penyembelihan atau pemotongan hewan dengan memutuskan

kerongkongan atau tenggorokannya. Hewan yang diperbolehkan untuk

dikonsumsi tidak boleh dimakan darinya sedikit pun kecuali dengan

proses penyembelihan, kecuali ikan dan belalang.

Kewajiban dalam Proses Penyembelihan

Ada beberapa hal yang diwajibkan dalam penlembelihan berdasarkan

syariat:

1. Orang yang menyembelih harus sehat akalnya, baik dia itu laki-laki

maupun perelnpuan, muslim maupull Ahli Kitab. ]ika dia kehilangan

akal sehatnya, misalnya dia dalam keadaan mabuk, gila, atau anakkecil

yang belurn mumayiz, maka sembelihannya tidak halal.

Demikian pula tidak halal sembelihan orang musyrikyang menyembah

berhala, orang atheis, dan orang yang murtad dari agama Islam.

Mengenai sembelihan Ahli Kitab, Qurthubi mengatakan, "Ibnu Abbas
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berkata, 'Allah swt. berfirman, "Dem janganlah kamu memakan binatang-
binatang yang tidak disebut nama Allah padanya (ketika disembelih).
Sesungguhnya perbuatan yang semacom itu adalah benar-benar suatu
kefasikan." (Al-Anim [A): nt) Kemudian Allah memberi pengecualian
dalam firman-Nya, "Mokanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab
itu halal bagimu, dqn makanan komu halal (pula) bagi mereka." (Al-Mdidah

IS]' S) Maksudnya, sembelihan orang Yahudi dan Nasrani, meskipun saat

penyembelihan orang Nasrani mengucapkan; dengan nama al-Masih, dan
orang Yahudi mengucapkan; dengan narna uzair. Ini lantaran mereka
menyernbelih berdasarkan keyakinan agamai' Atha' berkata, "Makanlah
dari sembelihan orang Nasrani, meskipun dia mengucapkan; dengan
nama al-Masih, karena Allah swt. mernbolehkan sembelihan mereka dan
sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka ucapkan." easim bin
Mukhaimarah berkata, "Makanlah dari sembelihannya, meskipun dia
mengucapkan; dengan nama Sarjis (nama sebuah gerejamereka)." Ini juga
merupakan pendapat zuhri, Rabi'ah, Syabi, dan Makhul serta diriwayatkan
dari dua orang sahabat; Abu Darda dan Ubadah bin Shamit.

Kalangan yang lain mengatakan, "Jika kamu mendengar Ahli Kitab menyebut
selain nama Allah swt. maka kamu jangan memakan sembelihannyal'Di
antara sahabat yang mengatakan ini adalah Ali, Aisyah, dan Ibnu umar. Ini
juga merupakan pendapat Thawus dan Hasan. Kalangan ini berpedoman
pada firman Allah swt.,

-,)t-(,;A<,:Vjri"r_r3'6frtrAL^iAfKiq\JLU"i;
(,Tli"3;"3;uJ11i "--ia{|'TF "&; e*:g Jt1 € J +>:). :dp;

"Dnr jnngnnlslt kontu rrterrrtkan binatang-binatang qang tidok disebut nama

Allnlt Ttndnrrrltt (ketikn disurtbalilr). sesunggtilmyn perbuatnn yailg seftmcaftt

itu sdslalt hertsr-berrttr suntu kefnsikan." (Al-An'Am [6]: 121)

Malik berkata, "Menurutku hukumnya makruhl' Namun dia tidak
mengharamkannya.

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai sembelihan kaum Majusi
dan shabi'in. Perbedaan pendapat mereka ini didasarkan pada perbedaan
pendapat mereka mengenai pokok agama kaum Majusi dan shabi'in. Di
antara ulama fikih ada yang berpendapat bahwa mereka adalah kaum yang
diberi kitab namun kemudian ditiadakan, sebagaimana diriwayatkan dari
Ali ra.. Sementara kalangan yang lain berpendapat bahwa mereka adalah
kaum Musyrikin.
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Menurut kalangan ulama fikih yang berpendapat bahwir mereka adalah

kaum yang diberi kitab, sembelihan mereka halal dan bahwasanya mereka

termasuk dalam cakupan firrnan Allah swt.,

'O 7 t" #a' KL 6ts\;'J t-riiw
"Mnkarrsn (sembelilnn) oronS:-orottg yarg diberi Alkitnlt itu ltnlsl ltogirnu,

dorr mnknrmrt ksrrtu hnlol (puln) hngi nrcrekn." (Al-MAidah [5]:5)

Rasulullah saw. bersabda,

_.,u(Jr J^i tj ,+ \;J
"Pt:rlokrrkrtrtlnlr (se cnrntrut ui,) ,rbogrirr,r,rnTirrlakro, terhntiap Alrli Kitab."l
(Thlkhish Al-Habir jilid III, hal. 196, dan Nail Al-Authdr jilid IV hal.

se7)

Mengenai kaum Majusi, Ibnr.r Hazm berkata, "Mereka adalah kaum yang

diberi kitab, maka perlakuarn secara hukurn terhadap mereka seperti

perlakuan terhadap Ahli Kitab dalam kaitannl'a dengan itu semua."

Abu Tsaur dan Madzhab Zhahiri pun berpendapat demikian. Adapun

mayoritas ulama fikih, mereka mengharamkarn sernbelihan kaum Majusi,

karena menurut pandangan kalangarn ulirma fikih ini mereka adalah kaum

Musyrikin. Sementara mengenai kaum Shabi'in,' ada yang berpendapat

bahwa sembelihan mereka tidak boleh dimakan, dan ada yang berpendapat

bahwa sembelihan mereka boleh dimakan.

2. Alat yang digunakan untuk menyenrbelihnya harus tajam yang memungkin-

kan dapat menumpahkirn darah dan mernotong tenggorokan, seperti pisau,

batu, kayu, pedang, kacir, batirng yang tajam hingga memungkinkan dapat

digunakan untuk memotong seperti pisau dan tulang, kecuali gigi dan

kuku.

a. Malik meriwayatkan bahwa seorang perempuan menggembalakan

sejumlah kambing. Dari kambing-kambing itu ada seekor kambing

yang mengalami kecelakaan. Perempuan itu segera menangkapnya

dan menyembelihnya dengan menggunakan batu. Begitu Rasulullah

saw. ditanya mengenai kejadian ini, beliau bersabda, "Tidak apa-apa

dengarutya.'"

' S""ttn Al-B^ihaqy (9/r89, rqo) dan Muwaththa' Malik Olzl8), hadits shtthih dan telah
disebutkan dalarn bahasan terdahulu.

' Agama mereka antara Majusi dan Nasrani. Mereka meyakini adanya pengaruh
bintang-bintang.

3 Bukhari (zlrry),kitab'hdz-Dzabiiih wa ash Shaid," [72], bab "Dzabibah al-Marhh rva
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b. Diriwayatkan dari Rasulr,rllah saw. bahwa beliau ditanya; apakah boleh

kami menyembelih dengan menggunakan batu dan sisi tongkat? Beliau

bersabda,

.'"9 j t'- t 
'.'4)il'jJ' _*:l .J<i "-I" ,1\ ,-\ _5:. ^-g\t ,+i L-l .;ri; -t-ii

"Segeroktuilalt dtttt serriltclililalt linggn tczpns. Sernbtlilntt Vang
trrcrrurrrpnl*nrt dttralr dan disebutkon tmtno Allnlt pndnnyn, mnkanlnh,

bukarr (Llisetrrltelilrl ,rr,tfnn gigi dtttt kukLt."I HR Muslim.

c. Rasulullah saw. melarang syarat setan, "Yaittt yang disembelih dengan

dipotong kulitnya namun tidsk memutuskon urttt leher'."3 HR Abu

Daud dari Ibnu Abbas. Pada sanad hadits ini terdapat nama Amru
bin Abdullah ash-Shan'any, dia periwayat dlm'if.

3. Memotong tenggorokan dan kerongkongan nanlun tidak disvaratkan

keduanya harus dipenggal hingga terpisah tidak pula pemotongan dua urat

leher, karena keduanya rnerupakan tempat aliran makanan dan rnitrurnatr

yang tidak ada kehdiupan padanya yang merupakan tujuan penyembelihan

hingga mati. Nanrun seirndainya penyembelihan dilakukan liingga kepala

terpenggal, ini tidak membuat hewan yang disembelih menjadi haram.

Demikian pula jika hewan disembelih dari arah belakang lehernya selama

alat yang digunakan mengenai tempat penyembelihan.

4. Mengucapkan basmalah. Malik berkata, "Setiap yang disembelih tanpa

disebutkan nama Allah padanya, maka ia haram, baik tidak adanya

penyebutan nama Allah itu disengaja maupun karena lupa." Ini juga

merupakan pendapat Ibnu Sirin darn sejumlah ahli kalam. Abu Hanifah

berkata, "fika tidak adanya penyebutan narna Allah itu karena disengaja,

maka ia haram, dan jika tidak disebutkan karena lupa, maka ia halal." Syaf i
berkata, "Yang tidak disebutkan nama Allah tetap halal, baik itr,r disengaja

maupun tidak disengaja, dengan ketentuan orang yang menyembelih adalah

orang yang layak untuk menyernbelih. Dari Aisyah bahwasanya sejumlah

orang bertanya, "Wahai Rasulullah, beberapa orang datang kepada kami

dengan membarva daging yang tidak kami ketahui apakah disebutkan nama

Allah padanya atau tidak?" Beliau bersabda,

efe^ol,Jtgl, (zl+8g),kitab'adz-DzabAilt" Iz+l,bab "Md Yajfiz min adz-Dzakdh fi flaI
adh-Dharirah." ltl.

' HR Muslim [r558], kitab 'al-Adhdhiy," [:t], bab "Jnwdz ttdz Dzabh bi kulli md Anhara
ad-Dam illd as-Sinn wa azh-Zhufr wa Sdir al-'lzhdm," l4l.

' Kemudian bergerak-gerak hingga mati.
r HR Abu Daud (3/25 r, z5 z), kitab 'hl-Adhaltiy," [rol, bab "fi nl-Mubhlaghah fi adz-Dzabfo"

Ir7], dan Baihaki (glzzs).
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,*,;j; ;r" ';-
"Hendaknya kaliLm ntengucnTtknn bliltnlolt Ttadnnyn dcrn mnkonlalt." Aisyah

berkata, "Merekn nnsilt lteltun lnrnn rrrcnirtggnlkm kekafirut."r HR Bukhari

dan lainnya.

Hal-Hal Yang Makruh Dalam Penyembelihan

Dalam penyembelihan, ada beberapa hal yang dipandang makruh, yaitu

sebagai berikut:

r. Penyembelihan dilakukan dengau menggunakan alat yang tumpul. Ini

berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari syaddad bin Aus

bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"sestrngguhnya Atlnh menetnpkar kebTikan pndn segnln seruntu' likn

kcrlisrt mettbuntlt, msktt bunuhlslt tlcngnn carl Vang bsik, dstr iikn kalinn

menyentbelilt, maktr senfuelihlslt dengnn c0rs V0118bnik, dttnlrcndnknyn setinp

orang di ontarskslianmenajamknn alnt perulembeliluttutya se rta rrrentlegeraknn

kemnti an senfu elihnnny n." 2

z. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. menyuruh agar alat penyembelihan

dipertajam dan hewan yang disembelih ditutupi.'HR Ahmad'

3. Meremukkanleherhewan atau mengulitinya sebelum nyawanyabenar-benar

telah hilang. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Daraquthni

dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

.,". ";.-pi J\

"langanlah kalinn tergesl-gesa menangani jiutn sebelum nVaL)anya sinto."a

Arlapun mengludnp kiblat snnt penyembelilnn, tidak oda satu riwayatkan pun

ynng menyatakan bctltwn hcrl ini dianjurknn'

.t.,:,:,, ',i"'-,1

,:u: l>ly ral.:.cJl

-e ;ili '/;i \

' HR B"kh*t (/7r), kitab "al'Buyi"" bab "Man lam Yara al-Wasdwis
asy-Syubhat." dan lbnu Majah (u Iross), kitrb'hdz-Dzabailt" |zzl,bab
aiz-bzabL'' l+1.

' ilR M;;i# iii+sl, kitab'hsh- shai d w a adz- Dzabdih wa mh Yu' kal min al-flayawdn," lt +),

bab'al-Amr bi-ILsAn adz-Dzabh wa al-Qatl wa Tahdid asy-Syafrah," ltt)'
' Musnad Ahmad (zi r o8 )' dan Ibnu Majah | 3 r 7 zl .

, iin e"ittuki (glzzs) daii Umar t"r^ri 
^a'i|r'. 

Baihaki berkata, "Hadits ini diriwayatkan
dari jalur periwayatan yang dha'if secara marfu" namlrn tidak masalahl'

wa Nahwahh min
at- lasmtvan lnaa
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Penyembelihan Hewan yang Masih Terdapat lndikasi Kehidupan
Padanya atau Terdapat Penyakit Padanya

|ika hewan disembelih dalam keadaan rnasih ada kehidupan padanya saat

disembelih, maka hewan ini halal untuk dimakan, meskipun kehidupan ini tidak

dapat bertahan lama bagi hewan seperti yang disembelih tersebut. Demikian

pula dengan hewan yang sakit dar-r tidak dapat diharapkan lagi kehidupannya,

jika disembelih dalam keadaan masih ada kehidupan padanya. Kehidupan ini
dapat diketahui melalui gerakan kaki depannya atau kaki belakangnya, ekornya,

hembusan nafasnya, atau tanda lain yang semacam itu. Hewan sudah dalam

kondisi sekarat dan tidak ada yang bergerak baik kaki depan tidak pula kaki

belakang, rnaka dalam kondisi ini ia dianggap telah mati sebagai bangkai dan

tidak ada gunanya disernbelih. Ini berdasarkan firman Allah swt.,

)z)-.7712
;iyrJb

0) g'cr y-pi gi u; i4:tiiT_;Ar,
"Dilmrmnksnltagirru (nenwkat)hougkni, darnlt, dngittghalti, (dngingltut,str)

ynng disenfuelih atns nsma selain Allah, rynng tercekik, yang terpuktrl, yarrg jatulu

yang ditanduk, dnn yang diterkatn bhmtang buss, kecuali rlnng sen4tat knmu

m e r ry embelil u r y a. " (Al-MAidah [5]: 3)

Maksudnya, hewan yang mati karena tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk,

dan diterkan-r binatang buas ini diharamkan bagi kalian kecuali yang dapat

kalian tangkap dalam keadaan rnasih hidup lantas kalian sernbelih, maka

penyembelihannya menjadikannya halal. Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai

serigala yang menyerang domba hingga merobek perutnya dan usus-ususnya

terburai, lalu domba itu disembelih (saat masih hidup)? Ibnu Abbas berkata,

"Makanlah, namun usus-ususnya yang terburai jangan kamu makanl'

Mengangkat Tangan Sebelum Penyembelihan Sempurna

/ika orangyang menyembelih mengangkat tangannya sebelum penyembelihan

tuntas kemudian kembali menuntaskan penyembelihannya dengan segera, maka

ini diperbolehkan, karena dia melukainya kemudian menyembelihnya setelah

itu dan hewan masih dalam keadaan hidup. Dengan demikian, ini termasuk

dalam kategori, "Kecuali yang semPat kamu menyembelihnya."
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Melukai Hewan Saat Penyembelihan Tidak Dapat Dilakukan
Karena Terkendala

Hewan yang halal dirnakan rnelalui penyembelihan jika dapat disembelih

maka ia disembelih tepat pada bagian penyembelihan pada hewan (leher).

fika penyembelihan yang selayaknya ini ticlak dapat dilakukan, maka

penyernbelihannya daprat dilakukan dengar.r rnelukai bagian darinya di mana pun

letaknya pada badannya dengan syarat Iuka tersebut harus mengeluarkan darah

yang memungkinkan dapat meny'ebablian kcrnatian padanya. Rali'bin Khudaij

berkata, "Kami bersarna Rasulullah sa\\'. (lalam suatu perjalanan. Kemudian di

antara onta-onta mereka ada satu ollta yang membelot, sementara tidak ada

kuda di antara mereka (untuk mengejarnya). Akhirnya seorang dari mereka

memanahnya lantas menangkapnya. Rasulullah saw. bersabda,

,-u(^ *, ,rU" .'-r^ l*r" J- U .-;- jr -r,r.'t5 -,,rri

"HerttnrrJtnt,nn tarrrnk irri trrerttiliki sifat-sifnt litr seperti ltcu,trrt-lrcu,nn linr

lninnyn, Begittr odn tli tntnrnnrln ynng nrclnkt*sn ini, rrnkn lskukan Ttndtrnrln

seperti irti."lHId. Bukhari dan Muslim.

Ahrnad dan para penr,rlis as-Sunan meriwayatkan dari Abu Asyra dari

bapaknya bahwa dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah penyembelihan hanya

boleh pada tenggorokan clan leher? Beliau bersabda,

Ji i;i ,L^ir.i g --u 7
" settndttinyt kwttu nrcluktti pnda pLthnntln, nnks sudsh snh bnghnu.")

Abu Daud berkata, "Ini tidak layak kecuali pada hewan yang terjatuh dan

yang liarJ' firmidzi berkata, "Ini dalam keadaan darurat, seperti hewan yang

terjatuh atau membelot dan kita tidak mampu menangkapnya, atau tercebur ke

dalam laut dan kita khawatir ia akan tenggelam, lalu kita meuikamnya dengan

pisau atau dengatr anak panah hingga darahnya mengucur hingga mati, maka

ia halall'

Bukhari meriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Aisyah,

"Hewan ternak milikmu yang tidak mampu kamu kuasai maka ia seperti

HRBukhari(7irzr),kitab'hdz-Dzabhihwaash-Shaid,"lTzl,bab"MhNaddaminal-Bahdim
fa Huwa bi Manzilah al-Wahsy," [23]. Muslim Ir558], kitab 'al-Adhdhiy," lls),bab "lawkz
'adz-Dzabh 

bi kulli mit Anhara ad-Dam illh as-Sinn wa azh-Zhufr wa Shir al-'Izhhm," l+).
HR Abu-Daud kitab "at Adhahiy," Iroi, bab "MA Inh fi Diabiluh al-Mutaraddiyah,"
Ir6l z8zl. Tirmidzi kitab'Ul-AIh'imalr,"lr8l,bab Mr) ldhli al-Halqwaal-Labbah."lsl.
Tirmidzi berkata, "Hadits gharib." Nasai (7/zz8), kirab 'hdh-Dhalsydi' l+ll. bab "Dzikr
al-Munfalitah allati Id Yuqdar hl| Akhdzihh," lz6l.
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heu'an buruan dan hewarr yar-rg terjatuh ke dalam sumur. Dengan demikian,

penyembelihannya dilakukan saat l-rervan itu dapat kamu tangkap."'

Penyembelihan Janin Hewan

)ika janin hervan keluardari perut indul<nya dan terdapat kehidupan p''adznyn,

maka harus dilakukan penyembelihtrn padanya. |ika induknya disembelih
sementara janin masih berada di dalaln perutnya, rnaka penyenrbelihannya

adalah penyembelihan induknya jika ia keluar dalarn keadaan mati atau masih

ada nafhs-nirfas terakhir padanya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.

mengenai janin hewart,

.;i irr, cs,
"Perttlerrrhcliltnrttrtltt otlnlslr 7rr:,,rlr,,rhrlilrart irtdukrttlo.-' HR Ahmad, Ibnu

Majah, Abu Daud, Tirmidzi, Daraquthni, dan Ibnu Hibban dari Abu
Said, menurut Ibnu Hibban hadits ini slmhilr

Ibnu Mundzir berkata, "Di antara kalangan yang berpendapat bahwa

penl'embelihannya adalah penyembelihan induknya, tanpa apakah sudah

berambut milupun belum berambut, adalah Ali bin Abi Thalib, Said bin
Musalyab, Ahmad, Ishak, dan Syaf iJ' Dia berkata, "Tidak ada riwayat dari
seorang sahabat pr"rn tidak pula para ulanra yang ntenytrtakan bahwa janin her,van

tidak boleh dimakan kecr.rali dengan adanya penyembelihan baru padanya,

selain yar-rg diriwayatkan dari Abu Hanifah rah..

Ibnu Qalf im berkata, "Terdapat Sunnah yang shahih dan secara tegas

rnenjelaskan bahwa penyembelihan janin hewan adalah penyembelihan

induknya, berbeda dengan hukum pokoknya, yaitu pengharaman bangkai.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kalangan yang mengatakan

pengharaman bangkai memberi pengecualian pada ikan dan belalang dari

kategori bangkai. Bagaimana mungkin janin dapat dikategorikan bangkai

padahal ia bukan bangkai, karena ia merupakan salah satu bagian dari induk,

dan penyernbelihan telah clialarni oleh seluruh bagian organ induk, maka tidak
perlu lagi memisahkan setiap bagian darinya dengan penyembelihan tersendiri.

HR Bukhari kitab "odz-Dzahiiifo" bab "Md Naddo min al-Bahhim fa Huwa bi Manzilah
al-l|ahsy." (zIt zo\.
HR Abu Daud (3/253),kitab "al-Adhkhiy," lrcl, bab "Mri lah fi Dzakdh al-lanin," [fi).
Tirmidzi (+/Zz), kitab 'bl-Ath'imah," Ir8], bab "MA Iah fi Dzakah al Jarin," [:]. Tirmidzi
berkata, "Hadits /rasan shahih." lbntMajah (z/ro67), kiab'hdz-Dzdbaib" LzZl,bab"Dzakdh
al-lanin Dzakhh Ltmnih|" lrsl. Al-Musnad Qltl). Daraquthni (+lzl4. Mau,irid szh-
Zhamtur hadits Iro77].
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fanin mengikuti induknya, ia bagian darinya. Ini adalah konsekwensi pokok-

pokok hukum yang shahih meskipun tidak terdapat riwayat Sunnah yang

membolehkan. Lantas bagaimana bila ternyata terdapat riwayat Sunnah yang

membolehkan dan sesuai dengan qiyas serta hukum pokok. Ini benar-benar

selaras dengan teks syariat, hukum pokok, dan qiyas. Segala puji bagi Allahl'
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BERBURU

Definisi Berburu

Berburu adalah usaha untuk mendapatkan hewan liar yang halal

tentunya nanLrn tidak mampu dikuasai.

Hukum Berburu

Berburu hukumnya mubah. Allah swt. membolehkan berburu

sebagaimana dalam fi rman-Nya,

@ Veeiu,;s
"Dan apohils ksmu telnh nrcnyelesniknn ibadah haji, mnka bolehlah

klmu berhura." (Al-Mdidah [5]:2)

Semua buruan dibolehkan kecuali buruan bagi orang-orang yang

berihram. Hal ini telah diulas dalam bahasan terdahulu mengenai ibadah

haji. Buruan di laut boleh dalam keadaan apapun demikian pula dengan

buruan di darat, kecuali dalam keadaan ihram. Allah swt. berfirman,

6 li e'wiF,\w,'E s,r6, fri iz"tt -s
t$t 3 ift 4y,- ii'iir \ j;3t riff - i;',

"Dihalalkan bagimu binatang huruan lout dan makanan (1ang

berasal) dari laut sebagai mnkanatt tlang lezat hagimu tlan bagi orafig-

orang yang dalan perjnlanan; dan dilnramksn baginm (menangkap)

binatang buruan dsrat selann knmu dalam ihram." (Al-MAidah [5]: 95)



Buruan yang Dilarang

UBuruan yang dibolehkan adalah buruan yang dimaksudkan sebagai

penyembelihan. Jika buruan tidak dimaksudkan sebagai penyembelihan, maka

buruan ini dilarang, karena termasuk tindakan yang merusak dan pemusnahan

hewan tanpa manfaat. Rasulullah saw. melarang pembunuhan terhadap hewan

kecuali untuk dimakan" Nasai dan Ibnu Hibban meriwayatkan bahwa Rasulullah

saw. bersabda,

Jl

.l-LA

"Allah mengutuk orang yang

Syarat-syarat Pemburu

Syarat yang diberlakukan

dimakan adalah sebagaimana

4-c L--rJ I

F ,y dIl j'J

melakukan ini."3

pada pemburu yang halal buruannya untuk

syarat yang ditetapkan terkait orang yang

a' t
l- r,rl'

-:l-:9 u )t9
$ ,.r) L. :JP.

" Siapn yang nrentbunuh burung pipit dengan sia-sin, mnka padn lmri Kisnutt

burung itu mengtdtr dengan surtrs keras serava berkata; ya Tuhanku, fulan telah

membunuhku dengnn sia-sia, dict tidak nrcutbunuhku knrens manfaat."l Muslim
meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabd4

.',: r6Jr, ...'.: 
t' t''

.\-bf ttL, y L+; tej.-:; !
"langanlah kalian menjadikan sesuntu ylng di dalamnya nda nyauta sebagai

sasaran."2 Rasulullah saw. melewati seekor burung yang dijadikan sebagai

sasaran oleh sejumlah orang yang sedang mengarahkan lesakan-lesakan

senjata mereka kepadanya. Beliau pun bersabda,

HR Nasai (7/239), kitab "adh-Dhahdya," [+r], bab "Man Qatala'Ushfiran bi ghair flaqqihii"'
l4zl. Mawdrid azh-Zhamhn ila Zawdid Ibni Hibbdn karya Baihaki, hadits roTr,bab'hn-
Nahv hn adz-Dzabaih Ii phair Manfahh."
HR lMuslim I r 549], kitab 'h sh-Shaid'wa adz-Dzabaih"" I l+l,6ab 'hn-Nahy hn Shaid al-Bahaim,"

Irz]. Nasai ttIzisl. l<:rab'hdh-Dhafuayil'l+t),bab'hn-Nahy hn al Muiatstsamah"'l4rl. Al-
Musnad (tlz8o). Yang dimakud dengan bidikan adalah sasaran yang dibidik dengan senjata.

HR Bukhari dalam Fath al-Bdriy (s/6+t,kitab'hdz-Dzabaih wa ash-Shaid." lTzl'bab "Ma

Yukrahmin al-Mutslah ia al-Maihbiraiwa al-Mujatstsamahl'lz5l, dan dalam shahih Muslim

$lr55d,lrotab "ash-Shaid wa adz-DzabAilt" ll+l,bab'hn-Nahy hn Shabr al-Bahhim," lrz'l
dari Said bin Jubair, dia berkata, "Ibnu Umar melintasi beberapa orang yang memasang
seekor ayam untuk ditadikan sasaran panah-panah yang mereka lesakkan. Begitu melihat Ibnu
Umar, mereka langsung berhamburan meninggalkan ayam. Ibnu Umar bertanya, "Siapa.yang

melakukan ini? Sdsunfguhnya Rasulullah saw. mengutuk orang yang melakukan ini!!1"
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menyembelih, yaitu seorang muslim atau Ahli Kitab. Dengan demikian, buruan

orang Yahudi dan Nasrani seperti sernbelihannya. Demikian pula dengan hal-

hal yang berkaitan dengan keduanya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam

bab penyembelihan berdasarkan syariat.

Berburu dengan Menggunakan Senjata yang Melukai dan

dengan Bantuan Hewan

Berburu dapat dilakukan dengan menggunakan senjata yang melukai,

seperti tombak, pedang, panah, dan semacamnya. Terkait hal ini, Allah swt.

berfirman,

,iie;r:,t4&c;"&$^63iG,G"11i,i'{siu\fr 65iq?
@ pj e' a!' Itt 6t: s'^i. aG is'#U

"Hai orang-orang vong lterimnn, sesunggtrhrtya AIIalr akan nrcnguji knrnu

dengon sesuatu Llari hinntang buruan ynng mudah didnpat oleh tangan dan

tomhnknru." (Al-MAidah [5]: 9a)

Dan berburu juga bisa dilakukan dengan perantara hewan. Terkait hal ini
Allah swt. berfirman,

i;A;'6r eG$'G51 vi x ; $i,p 
-i; 

s7'i;r;t1 6 A,^.

,6 U i'ly-;it \ 667; 6 V t fi6g3zA UWk'* v
@

"Merekn mcnanynkan kepadamu, "Apakah yang dihalalknn bagi mereka?"

Kataksnlalr, "Dihslslksn bagintu yang baik-baik dnn (buruan yang ditwtgkap)

oleh binatang huas yang telah knmu ajnr dengan melatilmya tmtuk berburu; kamu

rnengajarnya menurut apa yang telah diaiarkan Allnh kepadamu. Maka makanlah

dari apa yang ditangkapnyn untukmu, dan sebutlnll nnma AIIsh qtas binntang

huas itu (saat melepaskannyn). Dqn bertaki.i:alali kepada Allah, sesungguhnya

Allah Sangat cepat hisab-Nya." (Al-MAidah [5]:  )

Dari Abu Tsalabah Al-Khasyany, dia berkata, 'Aku bertanya, wahai

Rasulullah, kami berada di daerah buruan, aku berburu dengan panahku disertai

anjingku yang terlatih dan anjingku yang tidak terlatih, lantas mana yang layak

bagiku?" Beliau bersabda,
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,"A, i tk tL \:.'r ,.F. ,* i, i,
"Yong ksmu huru dengnn panalunu Inntas knmu menyebut narna Allnlt pada'

nya, maka makanlah. Dan yang knmu buru dertgnrr nnjingnu Llnng tidak terlatilt

namun kamu masih sempat mentlembelilmya, makn mqkanlah."l HR Bukhari

dan Muslim.

Syarat-syarat Berburu dengan Menggunakan Seniata

Terkait perburuan dengan menggunakan senjata, disyaratkan seperti

berikut:

r. Senjata harus menembus tubuh hewan buruan dan terhunjam di dalamnya.

Dalam hadits Adiy bin Hatim, dia bertanya, "Wahai Rasulullah, kami adalah

kaum yang terbiasa memanah, lantas apa yang dihalalkan bagi kami?"

Beliau bersabda,

"Halal bngi kalian ,rrnun yong kaliun serfuelilt. Dan yang kalinrt sebutkttn

namo Allah padanya Isntns kalisn nengoyakkart(nyn),2 mnks maksnlah."3

Syaukani berkata, "Ini menunjukkan bahwa yang dijadikan acuan adalah

hanya adanya koyakan meskipun pembunuhannya dilakukan dengan

menggunakan alat yang tidak runcing. Dengan demikian, buruan

orang yang memburunya dengan senapan baru halal untuk dimakan,

yaitu senapan yang melesakkan mesiu dan peluru, karena peluru dapat

mengoyakkan buruan bahkan lebih dalam dari pada senjata seperti pedang,

maka senjata ini memiliki ketentuan tersendiri, meskipun pemburu tidak

sempat menyembelih buruan jika dia telah menyebut nama Allah dalam

perburuan itu. Adapun larangan memakan buruan yang terkena senapan

dan tidak disembelih serta ia dikategorikan sebagai hewan yang terpukul,

sebagaimana dinyatakan dalam hadits. Yang dimaksud dengan senapan

' HR Bukhari (7lrrz), kitab 'hdz-Dzabdih wa ash-Shaid," lzz), bab "Shaid al-Qaus," l4l.
Muslim [rrtt], kitab 'ash-Shaid wa adz-Dzabhih," lt+l,bab'ash-Shaid bi al-Kilhb al-
Mu'allamah," lrl.

' Maksudnya kalian mengoyakkannya dengan menembuskan senjata padanya dan
melukainya.

' Dalam al-Muntaqa hal. 763, Majduddin bin Taimiyah menisbahkannya kepada Ahmad.
Hadits Adiy bin Hatim ini terdapat dalam al-Musnad dengan sejumlah lafalnya. Lihat aI-
Musnad (+lzSS - 259,377 - l9o).
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di sini adalah senjata yang dibuat dari tanah yang dikeringkan lantas

dilemparkan, bukan seperti senapan yang melesakkan mesiu dan peluru.

Sebagaimana Islam melarang buruan yang diburu dengan menggunakan

senapan ini - maksudnya senapan yang terbuat dari tanah - Islam juga

melarang berburu dengan menggunakan batu yang dilemparkan dan

semacarnnya. Terkait alasannya, Rasulullah saw bersabda,

o j.o, t '

.?,r;-t': iat'r< 4 ui; i(.i V; on -x=.: \ Vt.

" (Lemparnn batu) itu tirtak layak rmtuk berburtt hurunn tittak Ttula dnpnt

nrcIukni ntusult hingga teutas, tetspi itu hanrla nrcremukknn gigi dan

mencederai mat0."1

Demikian pula haram untuk dimakan buruan yang dibunuh dengan

menggunakan benda tumpul, seperti tongkat dan semacamnya, kecuali

jika masih dapat ditangkap dalam keadaan hidup lantas disembelih. Dalam

hadits Adiy, dia berkata, 'Aku melempar buruan dengan palang,lalu aku

mendapatkan buruan." Rasulullah saw. bersabda,

"t2 , ,,.i,, "t-
Jtt y, tLb"f: ;Wi t,"S ,1* ,i'V" Ja)l'SU j$, 

'rr
"lika knnru ,rrlrrnp'n, orrfon ,oir,rf lthtgga ,nrng[oyolrtmi ,]o,, terltunjnnr,

mnkn rnaknnlah. Dsn jika hnnya terkent palang (tanpn menggoyakkan), maka

jarryan kanru mnknn."z

2. Pemburu harus menyebut nama Allah saat rnelesakkan senjata ke arah

buruan. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama terkemuka

bahwa penyebutan nama Allah adalah ketentuan syariat. Ini berdasarkan

hadits Tsa labah yang telah disebutkan terdahulu dan hadits-hadits

lainnya. Mereka hanya berbeda pendapat terkait hukumnya. Abu Tsaur,

Sya bi, Daud Azh-Zhahiry, dan sejumlah ahli hadits berpendapat bahwa

penyebutan nama Allah adalah syarat terkait pembolehannya pada setiap

keadaan. |ika pemburu meninggalkan penyebutan nama Allah baik dengan

sengaja maupun lalai, rnaka buruannya tidak halal. Ini adalah riwayat yang

paling menonjol dari Ahmad. Abu Hanifah berkata, "Penyebutan nama

Allah adalah syarat dalam kondisi ingat. fika pemburu meninggalkan

penyebutan nama Allah karena lupa, maka buruannya tetap halal. )ika dia

HRBukhari (Zltrz),htab'adz-Dzabhihwaash-Shaid,"bab'hl-Khadzafwaal-Bunduqiyyah.
Muslim Irt+Z], kitab 'hsh-Shaid," [:+], bab "Ibkhah md Yustahn bihi hlA al-Ishthiyhd wa
al-Aduw wa Kardhah al-Khadzaf," lro).
HR Bukhari (Z lnt), kitab 'hdz-Dzabaih wa ash-Shaid," bab "Mh Ashdba al-Mi'rddh f
'Ardhihi;'
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meninggalkannya karena sengaja, rnaka buruannya tidak halall' Demikian

pula menurut pendapat Malik dalam riwayat yang masyhur darinya' Syali'i

dan sejumlah penganut Madzhab Maliki berkata, "Penyebutan nama Allah

sunah. fika dia meninggalkannya meskipun dengan sengaja' maka buruan

tidak haram, dan ia halal untuk dimakanl' Mereka berpandangan bahwa

perintah penyebutan narna Allah hanya sebagai anjuran.

Syarat-syarat Berburu dengan Bantuan Hewan

Berburu dengan bantuan hewan sepcrti burung elang, buruk rajawali,

macan, anjing, dan Iainnya yang dapat dilatih, dibolehkan dengan syarat-syarat

berikut:

l. Hewan yang digunakan r.rntuk berburu harus terlatih. Hal ini dapat

diketahui pada hervan tersebut bila disuruh rnaka ia mengikuti perintah,

dan menahan diri jika dilarang.

z. Hewan buruan menangkap buruan untuk pemiliknya dengan tidak

memakan buruannya. fika hewan pemburu memakan buruannya, maka

dia menangkapnya untuk dirinya sendiri, dengan demikian buruannya

tidak halal. Dalam hadits Adiy bin Hatim, Rasulullah saw bersabda

kepadanya,

.3qlo JK--:i L-. -Kj .Q]-' .lrr *,r :r,5:.0 i^I*^J\ 3t)K ;^L',i r>'

^*; ;*et*ii t-" .ri1 Ji *'L*i 3p .Jt'u )G -,L<i Fi ;tl
"lika knnu ntelcpns onjing-nnjittgnu vLlng terlstih dnn karnu rnenyebut ttmrrn

Allah pndanyLr, nnka nnknnlnh ynng merektt tangknp urttuknru. Dnn iika
anjing nrcmnknn (burunr), nrnkn jttngntlnlr kanu rtnkon, sebnb aku klntustir

burusn ifir tennttsuk ynng ditnngkap anjing untuk dirinrls scndiri."t

3. Pemburu melepaskan hewan pemburu dan menyebut nama Allah. Adapun

mengenai hukum penyebutan nama Allah, telah dipaparkan dalam bahasan

terdahulu. Sedangkan tujuan pelepasan hewan pemburu, maka ini adalah

salah satu syarat berburu. fika hewan pemburu berkeliaran dengan

sendirinya tanpa dilepaskan tidak pula pengarahan dari pemburu, maka

buruannya tidak diperkenankan dan tidak halal untuk dimakan menurut

Malik, Syali'i, Abu 'fsaur, dan Ashabur Ra'yi, karena hewan itu berburu

HR Bukhari (zlni,kitab'hdz,Dzabiih wa ctsh-shaid," [72], bab "Idzk Akala al-Kalb,"

lzl. Muslim Ii S ts], kituU "ash-Shtid wa adz-I)zabhilt" [t+],bab "ash-Shaid bi ctl-Kildb al-
Muallamah," lr).
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untuk dirinl'a sendiri tanpa ada pelepasan, dan ia menangkap buruan untuk
dirinya sendiri tanpa ada tindakan pernburu padarrya, maka buruan tidak
dapat dinisbahkan kepadanya, karena dia tidak termasuk dalam makna

hadits terdal-rulu, "liko kttmu ntelepaskatt anjing-unjingmu yang terlatih..."

Dari subtansi syarat ini dapat dipaharni bahwa orang yang tidak melepaskan

hewan pemburu tidak termasuk dalam ketentuan sebagai pemburu.

Atha' dan Auzai berkata, "Buruannya boleh dimakan jika hewan pernburu
itu dikeluarkan untuk berburu, dan her,r.an itu sudah terlatihl'

Kesertaan Dua Hewan Pemburu Pada Satu Buruan

fika dua hewan pemburu sama-sama terlibat pada satu buruan, maka

buruan itu halal jika rnasing-rnasing dari keduanya dilepaskan oleh perniliknya
untuk berburu. Adapun jika salah satu dari keduanya dilepaskan untuk berburu
sementara yang lainnya tidak untuk berburu, maka buruannya tidak boleh

dimakan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw,

, - j,, ."- | r. :,... f9 S- 3- ;; .-u.-t5 -; :=* L.Jp

"Knrrttt hutya trrarrqehutknrr nnntn Allslt TtndLt nrrjingrtru, Llan tidok nrcnye-

Itutkat rnilm AIl0lr ptndtt tlnng lttinnt1n."1

Berburu dengan Anjing Milik Orang Yahudi dan Nasrani

Dibolehkan berburu dengan rnenggunakan anjing milik orang Yahudi

dan Nasrani, termasuk dengan burung rajawali dan burung elangnya, jika
pernburunya seorang muslim, dan itu seperti pisaunya.

Mendapati Buruan dalam Keadaan Hidup

fika seorang pen-rburu mendapati buruan masih dalam keadaan hidup
namun tenggorokan dan kerongkongannya telah terpenggal, atau usus-ususnya

telah terburai dan isi perutnya keluar, rnaka dalam keadaan ini buruan tersebut

halal tanpa penyembelihan.

Adapun jika dia mendapatinya dalam keadaan hidup yang normal, maka dalam

keadaan ini dia harus menyembelihnya dan tidak halal tanpa penyembelihannya.

' HR Bukhari (7lrtl, kitab 'adz-Dzabhfu wa ash-Slnid," bab "Idzd Waia mala ash-Shaid
Kalbttn Akhar." Muslim Iri:o], kitab "ash-Shaid wa adz-DzabhiLt" lZ+l,bab'hsh-Shaidbi
al - Kiliib al - Mubllam ah," I t ].
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Adanya Buruan Dalam Keadaan Mati Setelah Terkena

Senjata Pemburu

|ika pemburu melesakkan senjatanya ke arah buruan hingga mengenainya,

kemudian dia meninggalkannya dan setelah itu dia mendapatinya dalam

keadaan mati, maka buruannya itu halal dengan tiga syarat:

Pertama: Buruan tidak terjatuh dari atas gunung, atau dia menemukannya

berada di dalam air, karena ada kemungkinan bahwa kematiannya disebabkan

terjatuh atau tenggelam. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Adiy bin

Hatim, dia berkata, 'Aku bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai hal ini,

lantas beliau bersabda,

zJc

"lika knmu ntelesnkksrt pattaltmu mska sebutlolt Airn. lika kanu

menemukannya dalam keadasn sudoh tezuns, moko mnkanlah, kecuoli bila kamu

menentuksnnya dalam keodnon tercebur ke dalnn air, sebsb ksrnu tidak talru oir

ynng rnenyebabkannya ia teutns atau panaltntu."l

Kedua: Pemburu harus mengetahui bahwa lesakan senjatanyalah yang

menyebabkan hewan buruan tewas dan tidak ada bekas dari lesakan senjata

orang lain atau hewan lain. Dari Adiy, dia berkata, 'Aku bertanya, wahai

Rasulullah, aku memanah buruan lantas aku menemukan padanya panahku

pada keesokan harinya?" Beliau bersabda,

' - .;; ". .', .',' t,'- :? ' " ,' ': .

J(; ,:1- ';\ y ; ti d'3 I;U -ri cJIi trr

"lika kamu men{etaltui balrwa panalmtu yang menyebabkannya tewas dan

kamu tidakmelihatpadanyabekasbinatangbuas, makamskanlah."2 Dolam riwayat

Bukhari, "Kami menmnah buruan lnlu ksmi menyusuri bekasnya dun sampai tiga

lmri. Kemudian kami ntenemukonnya dnlam keodaan mati dan padanya terdapat

p an almy a7 " B eli au b e r s nb da, " D i a b oleh mernakan i ikn nr su. " 3

Ketiga: Hewan buruan tidak mengalami kerusakan hingga pada tingkat

' HR Muslim Ir sr r], kitab 'hsh-Shaid wa adz-Dzabhib" lt+l,bab 'hsh-Shaid bi al-Kil6b al'
Muhllamah," ft].

' HR Tirmidzi (+l6t),kitab'hsh-Shaid," lfil,bab "Mh ldh fi ar-Rajul Yarmiy ash-Shaid ya
Yaghibu hnhu," lal. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih, dan pengamalan berdasarkan
hadits ini sesuai dengan pendapat para ulama."

3 HR Bukhari (z/r rr)"kitib 'hil-Diabaib wa ash-Shaid," bab "Idzd Ghhba hnhu Yaumain
au Tsalhtsah."
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kebusukan. Jika telah membusuk, maka ia tergolong sebagai barang kotor yang
berbahaya dan tidak dapat diterima oleh tabiat manusia. Dari Abu Tsdlabah
AI-Khasyany bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

" 
t- 

" 
, ' 

" 

t 
'

r*. I t it* ,k;"'i, pf ix Jw J;-+* :-a,r;1
"likn kamtt memnnnlr dengan [onohrru lantas buruan ntenghil'ang (tidak

diketemukan) selamo tiga hari, lalu komtr menemukannya, mnkn tnakanlah selnma

belum membusuk."l HR Muslim.

HR Muslim (is3z), kitab'ash-Shaid wa adz-DzabAh" [t+],bab "Idz6 Ghdba'anhu ash-
Shaid tsumma Waj adahu," [z].
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HEWAN KURBAN

Definisi Hewan Kurban

Hewan kurban berasal dari kata nl-udhhiyah dan adh-dhafoiyah,kata

sebutan bagi setiap yang disembelih berupa onta, sapi, dan kambing

pada hari kurban, dan hari-hari tasyriq, untuk mendekatkan diri kepada

Allah sr,r't..

Penetapan Penyembelihan Hewan Kurban

Allah swt. menetapkan syariat berkurban dalam friman-Nya,

,.1"''t', ,.: l.
_, ;\ +l-,l*j'i 

.;Ki 3t4;ft1
(i';.t(;-(rtc"5t-

"Sesunggulrrrya Knmi telnlt nrcnberikatt kepadarnu tikntrt ynng

banyak. Mttka dirikntilolr slnlot korentl Tulnrurtu; tlat lterkurhruilalt.

Sesunggilrntla orlilg-orong yotrg trtcmbencinrtr dislnh yang tcrputus."
(Al-Kautsar [108]:1 - 3)

Dan firman-Nya,

@ r"*WK;fi''4;KQ%6isi
"Dan telah Kanti jndiknn untuk knrrttt ortts-ontn itu sehnginn dari

syiar Allah, kamu mentperolelt keboikan yang banyak padanyn." (Al-Hajj

l22l:36)

Berkurban di sini maksudnya adalah menyembelih hewan kurban.

I



Disebutkan dalam hadits bahwa Rasulullah saw. menyembelih hewan

kurban dan kaum Muslimin pun menyembelih hewan kurban, serta mereka

sepakat terkait ketentuan berkurban ini.

Keutamaan Berkurban

Tirrnidzi meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

-i',,:,. ',, " '-, ;, ': ; '", v l
i,.J .;,H \l!, te-tlt Jl.-r) _," ^' Jl --J-l /.^-Jl a y _e J, ?)\ _t--e L"

' '- ,1 ' ,'.' ' ,i' -' : t ',o- ..2. ;, '- , 't. 1 .

-,Il e Ji $ JL<- "11 _" J= .-rJr ;!j .\r'rGi: .Lo ,1"-:i. "q,_.1+ *t";l'
a"

.LJj t+ rf"ti ._-;\t
"TiLlnklotr scorflng nttlnt.tsio rttalnkul;srr sutrtu cunttl padn Inri ku'rban'rynng

lehilt disukni AIlnh dsri pada menurrryahkan dnrth (rrenyeniltelilrkttrbntr). Sesung-

gulrnrln Ttndn lnri Kinnnt kurltcur itu dottrrrg durgnrt tnrrtluk-tnndtktrya, ranbut-

ratnbutnya, dan kuku-ktLkutuln, r/nn scsrlrgg uhntlo daroh bennr-be tnr metwrtpati

suntu tetnpnt dnkun pnrdangan AIIslrt seltclurn tcrjntth ke sttts buuti, rrtnko

herkurbailah derrgnn lutti tlnng Inytang."z

Hukum Berkurban

Berkurban adalah sunah muakad dan makruh meninggalkannya padahal

mampu melakukannya. Ini berdasarkan hadits Anas yang diriwayatkan oleh

Bukhari dan Muslirn, bahwa Rasulullah saw berkurban dengan dua ekor biri-
biri berwarna hitam bercampur putih dan bertanduk. Beliau rnenyernbelih

kedua biri-biri tersebut dengan tangan beliau sendiri dan beliau menyebut

nama Allah sertii bertakbir.r Muslim rneriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa

Rasulullah saw. bersabda,

',.',.,.: ., ";,: - titozt.l'.1.,-r1 .roc- :
.o1w)\: o.p;-o --:ji; ,sL;- ii Fi-i .'rri', ;;i f , J>u^ f+r., 

r:l

" likn kalint, *elilm, ,,r0, ,rr,, Hijjntt, rJan snlalt ,rornrf O, an'tnra katinn ingirr

bcrkurban, lrcndokrrqa din rnernlmn diri dari rantbut dmt kuku-kukunya."a

' Kiasan yang menggambarkan begitu cepat amal berkurban diterima.
' HR Tirrnidzi (+/8:), kitab 'al-Adhdhiy," lzol,bab "Mh ldhJi Fadhl al Udhhiyahi ltl. Tirmidzi

berkata, "Hadits husan gharib."
r HR Bukhari (z lrtt),kit$ 'hl-Adhaftiy." [83]. bab 'ht-Takbir'inda odz-DzabU'U4. Muslim

Ir550], kitab "al-Adhdfoiy," [35], bab "Istil&db adh-Dhafoiyah wa Dzabhihh biIA Tauktl wa
at-Tasmiyah wa at -Takbirl' [l].a HR Muslim Ir 565 ], kitab 'hl-AdhAhiy," [25],bab "Nahy Man Dakhala blaihi Asyr Dzil Hijjah
wa HuwA lvlurid at-Tadhhiyah an Ya'khudza min Syahrihi au Azhfhrihi Syaian," [7].
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Kalimat , "Ingin berkurban," merupakan dalil bahwa hukumnya sunah

bukan wajib. Diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar bahwa mereka berdua

tidak menyembelih kurban atas nama keluarganya lantaran khawatir itu akan

dipandang sebagai kewajiban.'

Kapan Kurban Diwajibkan?

Berkurban tidak diwajibkan kecuali pada salah satu dari dua hal berikut:

1. Bernazar akan berkurban. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

,., ,i. ). ,, r i': -'j .'
*:+ rdJ'Cia-i -\' ;-! ,r

" Siapa yang bernnzar untuk rnentsnti AIInh, lrcndaknya tlia nrcntnati-Nyn.")

Hingga sekalipun orang yang bernazar telah wafat, maka dibolehkan adanya

perwakilan terkait apa yang ditentukannya pada nazarnya sebelum dia

wafat.

z. Dia mengatakan; ini untuk Allah. Atau; ini sebagai kurban. Menurut Malik,
jika dia mernbelinya dengan niat sebagai kurban, maka berkurban menjadi

kewajiban.

Hikmah Berkurban

Berkurban ditetapkan oleh Allah untuk memperingati momentum yang

dialami oleh Ibrahim dan sebagai keleluasaan bagi manusia pada hari raya.

Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda,

a

.l-j ; a f ;i ,??jJ.fi ;Ui ,=+ t;t
"Seswtggttluryn i, oaoion'nori-lrmi rnoko, dan nlittt'.tm, serta dzikit'kepndn

Allah azza ua jalla."3

' lbnu Hazm berkata, "Tidak ada riwayat yang shuhih dari seorang sahabat pun yang
menyatakan bahwa berkurban merupakan kewajiban. Abu Hanifah berpendapat bahwa
berkurban merupakan kewajiban bagi orang-orang yang memiliki kelapaugan harta
dengan jumlah yang telah mencapai nishabnya dan dia terntasuk orang yang mukim tidak
mengadakan perjalanan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw , "Siapa yang mendapat
kelapangan namun tidak berkurban, maka hendaknya dia tidak mendekati tempat shalat
kazi."HRAhmaddan Ibnu Majah. MenurutHakim hadits inishahih. Para ulamaterkernuka
menegaskan bahwa hadits ini diriwayetkan secara mauquf.

' Takhriinva telah disebutkan.
' Dalani Tajrid at-Tamlidkarya Ibnu Abdil Barr, hadits 492, dari Mardstl Ibnu Syihab dari

dia sendiri bahwa Rasulullah saw. mengutus Abdullah bin Hudzafah pada saat berada di
Mina untuk berkeliling sambil mengatakan, "Sesungguhnya ia adalah hari-hari makan
dan minum, serta dzikir kepada Allah."
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Apa yang Dapat Dijadikan Kurban?

Kurban tidak dapat dilakukan kecuali berupa onta, sapi, dan kambing.

Kurban tidak sah kecuali dengan tiga jenis hewan ini. Allah swt. berfirman,

dikarttniakatt AIIqh kepnda nrcreks." (Al-Hajj [22]:3a)

Biri-biri (jenis kambing) yang sah untuk dijadikan kurban berumur
setengah tahun, kambing bandot berumur satu tahun, sapi berumur dua tahun,

dan onta yang sudah berumur lima tahun. Dalam hal ini tidak ada perbedaan

antara jantan dan betina.

1. Ahmad dan Tirmidzi rneriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata,'Aku
mendengar Rasulullah saw. bersabda,

..r:u-lr :, i Ar;;li :;
. v.. !

" Sebagrs-bagus lrctuan kurhnn odolalr ltirlbiri jodzn' t .":

z. Uqbah bin Amir berkata,'Aku berkata, wahai Rasulullah, aku mendapatkan
jadz{' Beliau bersabda, "Berkurbanlah dengannya.'l' HR Bukhari dan

Muslim.

3. Muslima meriwayatkan dari fabir bahwa Rasulullah saw bersabda,

'.1 :,, 1-', ,or'i,' ')";'"t" ? ' t1' ot o"
.JL)\ j" &b rj>.riu r5.:.I' ;";, ty ,i'1r rr*r-u )

"1o,rgn,itot, kalian martycnfuelilt selairr trtusinnnlt. Nantun jika sulit bnginu.r,

m akn semh el iltl nh hiri-b i ri j aLlza' al t. "

Musinnahbesar adalah onta yang telah berumurlima tahun, pada sapi berarti
telah berumur dua tahun, pada kambing bandot berarti sudah berumur
satu tahun, sedangkan pada biri-biri berarti sudah berumur satu tahun
atau enam bulan, berdasarkan perbedaan pendapat yang telah disebutkan

di antara para ulama terkemuka. Musinnahjuga disebut tsaniyah.

Menurut Madzhab Hanafi, jirdza' berumur enam bulan. Sedangkan menurut Madzhab
Syaf i jadza' berrrmur satu tahun.
HR Tirmidzi (+/82), kitab 'hl-AdhAhiyl' [zo], bab "MA JA:a fi al-ladza' min adh-Dha'n f
al Adlnftiy," [71. Tirmidzi berkata. "Hadits hosatt ghari|'Alimad \zl +q).
H R Bukhari (z ltzg).|<ttab "al-Adhahiy," bab "Qismah al-lmam al-Adhdhiv baina an-Nas."
Muslim I r 5 5o ], kitab 'hl-AdhAfuiy," 

| : i l, bab "Sinn al-IJdhl1iyah," lzl.
HR Muslim Ir555], kitab 'hl-Adhdfuiy," [:s], bab "Sinn al-Ildhhiyah," lz).
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Berkurban dengan Hewan yang Dikebiri

Tidak masalah berkurban dengan hewan yang dikebiri. Ahmad meriwayatkan

dari Abu Rafil dia berkata, "Rasulullah saw. berkurban dengan dua domba

berlemak, tidak rnengeluarkan susu, dan dikebiri.' Karena dagingnya lebih

bagus dan lebih lezat.

Hewan yang Tidak Boleh Diiadikan Kurban

Di antara syarat-syarat hewan kurban adalah terbebas dari cacat. Dengan

demikian, tidak boleh berkurban dengan hewan yang cacat" seperti:

1. Sakit yang tampak jelas penyakitnya.

2. Bermata juling yang tampak jelas kejulingannya.

3. Pincahg yang tampak jelas kepincangannya.

4. Hilang otaknya karena terlalu kurus dan tidak bertulang otak'

Rasulullah saw. bersabda,

.t o t. ,",". ,;.' "t:,:,,,i,+), j;' *jr:\; .b,,ro jlr .rrtJr :*'-L;\r e 3"- ! a"ri
' ")' ". ,'..'.. ,ri.' '' "

..,+; ! ?t it*;''s 'q;ru :at )c";t't
,,ErrtTtot yang tidak snlr dslsm kurbtttr; bartnnts julirrg ynrrg tnnpnk ielns

kejulirtganntln, snkit tlnng tanrynk jelas pcntlnkitnyn, pincnrrg yattS tantpnk

jelas keltincangaturyL, tlan lilmg otttknyn karerm terlslu kurus tlang tidnk

berttrlang otsk."r HR Tirmidzi. Dio rrte ngatakan, "Hason shnlilt'"

j. Hewan yang hilang sebagian besar telinganya atau tanduknya. Dalam hal

ini termasuk juga hewan yang gigi-gigi depannya tanggal sampai akarnya,

hewan yang kulit tanduknya terkelupas, hewan yang buta, hewan yang

berkeliaran di tempat gembala tapi tidak digembalakan, dan hewan yang

banyak kudisnya.

Tidak apa-apa bila hewan itu gagap suaranya, terpotong ekornya, bunting,

dan yang diciptakan tanpa telinga, atau separuh telinga atau pantatnya. Yang

paling shahih menurut Madzhab Syaf i adalah bahwa tidak sah berkurban

dengan hewan yang terpotong pantat dan teteknya, karena hilangnya bagian

yang dapat dimakan, demikian pula dengan yang terpotong telinganya.

Musnad Ahmad (6lt).
Yane dimaksud dengan cacat di sini adalah cacat yang tarnpak dan mengurangi daging.

lika"cacatnva sepele,"maka cacat ini tidak masalah.
iiT iil;ii:ffi i;til i,'ilffi :;i ; ;; di,y i' i),1,- a 

^a 
; m a h v fi z mi n at - A dh h biv;' t st'
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Syali'i berkata, "Sama sekali tidak ada dalam ingatan kami dari Rasulullah
saw. yang berkaitan dengan umur."

Waktu Penyembelihan

Disyaratkan pada hewan kurban untuk tidak disembelih kecuali setelah
matahari terbit pada hari raya dan telah melewati waktu dengan durasi yang
cukup untuk mengerjakan shalat hari raya. Hewan kurban dapat disembelih
setelah itu pada hari kapanpun selama tiga hari baik malam maupun siang.
waktu berkurban dinyatakan berakhir seiring dengan berakhirnya hari-hari
ini. Dari Bara' ra. dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

.' . , -: ,: 'a. i.,,Lrr Jji J.Uj -l-i 
l^j . .-_:j:*,j ;j .+_t -i t_r.n t-_* j r ir. r_ .j;i ,t
" :' . ,:.r- € 3uJr -- -*J ^Lii;ri i| ; Lrp._r:r:j 1,. .L::-

"Hnl pertatrrrt L/(1ug kitn lnkuknrr urrtuk rrterrgn uoti po,l,, lnri kit: ittit ndslnlt
kitn mengerjnksn slutlnt, kentudisn kittt Ttulspg,lslu kitn berkurbsn. Sinpn rlnng
nrclsktrkmr itu, mnkn dia telnlt rrrengikuti sutrnnh dengnn bertor, tiarr siapn qnrrg
rnerryernbelilr sebelum (itu), nnko sewnggulurytt itrr hnnynlah dnging yang
diperuntukknnnrln bngi kelunrgnntln tlan srnntt seknli titJnk termnsrrk rislarrt
ibqdnlr.") Abu Bttrdnlt herkntn, "Rnsulullalr sau). nenyqtnpaikm klrutbrttr kepada
kanti pada lwri rayn kurhsn. Belintr bersnbda,

U 5 ii ),\j .;j- -r; ).u.15 olr .$)1, 
-J_. 

j\P -\> t'"
"sinpn v,ilg ,leilgerjnkan slmlnt sehagaimnn, slwlat kami, rnengltarlap

kiltLnt katni, dan beribntlnh schngaintana ihntlnh knrni, ntaka lrcntlnknyo tlin titlak
rnenyernbeliltlinggLt rnengerjakan shnlnt (terlebih dtrtu)."rBukhari dan Muslim
meriwayatkan, dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

;:l"j;l:; f4, 1r". .-*;rJ i+ U;p .i)--*lr 
'h 

-5 
"

!g:\--f

..,"ri,..', ,'i'"ztl,j"^f*&ll a:-- :-rL^al3 a,\a

"Siapn yang nrcnyentbelilt sebeltrm slnlat, moko
menyemhelih hnnya untuk dirinya sendiri. Dan siopn ynng

sesungguhnya dia

menyembelih setelah

-\lrk"rd"y" 
l"r.l rava Idul Adha.

' HR M_uslim (r/r st:), kitab 'hl-Adhahiy.- lrsl, bab "Wnkqtuha." lt).' HR Muslim dari Bara'{:/r ssl), kitab"hl-Adhahif'lj51ibab "waqruhd." lrl. Nasai dari
Bara' (7tzzz),kitab'hdh-Dhahaya." l+tl.aaa "ozhai ahi Dh"hiy;i a;"6i h i^ai,;'ril.-'
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shalst dan dua kltutbah, mLtks dia telalt menrlcntpurnakan ibadaltnyn dan rnengikuti

ketentuqtr nlariat kaurrt Muslirtrin dengnn bensr."l

Satu Keluarga Cukup Berkurban dengan Satu Hewan Kurban

fika seseorang berkurban dengan seekor domba atau kambing bandot,

maka satu itu sudah cukup untuk kurbannya dan keluarganya. Seorang sahabat

ra. berkurban dengan satu domba atas nama dirinya dan keluarganya. Inilah

ketetapan Sunnah terkait kecukupan berkurban. Ibnu Majah dan Tirmidzi

meriwayatkan hadits yang menurut Tirmidzi shahih,bahwa Abu Ayub berkata,

"Pada masa Rasulullah saw., dulu orang berkurban dengan satu domba atas nama

dirinya dan keluarganya. Mereka makan sendiri dan untuk diberikan kepada

orang lain hingga orang-orang saling berbangga, lantas jadilah sebagairnana

yang kamu lihatl"

Dibolehkan Berkurban Dengan Cara Gabungan

Dibolehkan beberapa orang bergabung untuk mengadakan kurban jika yang

dikurbankan berupa onta atau sapi. Satu sapi atau onta cukup sebagai kurban tujuh

orang jika mereka benar-benar bermaksud untuk berkurban dan mendekatkan

diri kepada Allah. Dari iabir, dia berkata, "Kami berkurban bersama Rasulullah

sarv. di Hudaibiyah dengan satu onta sebagai kurban tujuh orang, dan satu ekor

sapi sebagai kurban tujuh orang. HR Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi.

Pembagian Daging Kurban

Dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk memakan sebagian daging

kurbannya, menghadiahkan sebagiannya kepada kerabatnya, dan rnenyedekahkan

sebagian lagi kepada orang-orang miskin. Rasulullah saw. bersabda,

t'r'. >t 1.';*;i, ,r;f
" M aka tt I trl t, b c r ik n rtl sl t, d rt n sit r ry arrl rth. "'

' HR Bukhari dalam Fatbal'Bdriy (tolrz),kitab "al-Adhhbiy," lz ll,bab "Qaul an-Nabiy saw.
li Abi Bardah, "Dhalrhi bi sl-ladza' min al-Ma'i2," Is]. Muslim Irssz], kitab 'hl-Adhahiy."

[35], bab "l{aqtuh6," [r]. Lafal 'dan dua khutbah," pada sabda beliau,'Drrn siapa yang
menyembelih setelah shalat dan dua khutbah," bukan lafal Bukhari dan Muslim.

' HR Tirmidzi (+lgr), kitab 'hI AdhAliy," [zo], bab "Man ldh anna nsy'-Sykh al-I\rihidah
Tujzi'u an AhIi al-Bait," f rol. Ibnu Majah (z/ro5r), kitab 'hl-Adhhhiy," lz6),bab "Man
Dhahhh bi Sydh bn Ahlihi," frl.

' HR Muslim Igssl, kitab 'hl flttjj." Irsl, bab 'hl-lsytirak ji al Hndy." [62]. Tirmidzi (4/8e),
kitab'hl-Adhdhiyi'lzol,bab "M,i lahfi al-lsytirakfi al-Udhfuiyalr," l8l. Abu Daud (.li z:s),
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Para ulama mengatakan, "Yang paling utarna adalah bahwa orang yang ber-

kurban makan sepertiga, menyedekahkan sepertiga, dan menyimpan sepertiga.

Daging kurban boleh didistribusikan meskipun ke daerah lain, namun tidak
boleh dijual ternasuk kulitnya pun tidak boleh dijual. Tukang potong hewan

kurban pun tidak boleh diberi daging kurban sedikit pun sebagai imbalannya,

namun dia tetap diberi imbalan atas pekerjaannya. Daging kurban hanya untuk

disedekahkan oleh orang yang berkurban atau diambil sebagiannya untuk
dimanfaatkannya. Menurut Abu Hanifah, bahwasanya dibolehkan menjual

kulitnya dan uang hasil perrjualannya disedekahkan, dan dapat digunakannya

untuk membeli kebutuhan yang berguna di rumah.

Orang yang Berkurban Menyembelih Sendiri

Dianjurkan kepada orang yang berkurban untuk menyembelih dengan

tangannya sendiri hewan kurbannya, dan mengucapkan; dengan nama Allah,

Allah Maha Besar, ya Allah, ini atas nama fulan - sambil rnenyebut namanya

sendiri - karena Rasulullah saw. menyembelih domba dan rnengucapkan,

.'.
- , r, ,

.. it\ .-" --bt- | .t .,9, r. e9 1-L! .r+Ul c J 1 o,U{ o o,Ul .-^+
\=l\-lv'\

"Dengan nsma Allsl, dsn Allalr Maln Besnr. Yn Allnlu irri atss nmtraku don

atss natrtrt or0t1g Vang tidnk berkurbsn di nntarn urrrstku."l HR Abu Daud dan

Tirmidzi.

fika orang yang berkurban tidak pandai rnenyembelih, maka hendaknya

dia menyaksikan dan menghadiri penyernbelihan kurbannya. Rasulullah saw.

bersabda kepada Fathimah,

o- 2t ', ,oi," .,',r..?t'1,1 ": ,..: t*;j 5 k."r:, ;,bJ Jji -,ro:J j"o *F ,o+-bi gr+rU +",;

@a*i 3ifitlqir'*
"Hai Fntlintslu berdirilalt lttntas saksikan lrcutan kurbaunu. Sesunggulmytr

pada teteson pertotuo dari doralmtla setiap dosa yrrtg kamu Iakrkan dianqtuni. Dnn

ucnpkan, "Kstnksnlsh, sesurrggultnya slmlntku, ibodaltku, hiLlupku, dan nrLttiku

k,t.b fr,/l"D hafoa1,a," I r o], bab "fi al-Baqar wa al-lttzfir hn Karn Tujzi'," [Zl. Nasai (7/zzz),
kitab 'hdh-Dltafiayd," [+r ], bab "Mi Tujzi' an al-Baqarah fi adh-DhahhyA," l+t).

' HR Muslinr Ir 562], kitab 'hrlh-Dhahdyh," [: r], bab "Ba1,fin ,t,i Kdna min an-Nahy bn Akl
Luhtm al-Adhdfuiy," [5]. Abu Dattd (tlzqz),kitab 'hl-Adhhhiy," bol,bab "fi f]abs Luhtim
al-Adhdltiy," Iro] dengan lafal,"Bersedekahlah..." sebagai ganti dari, "Berikanlah.."

ct^i.lrU U
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hanyalah untuk AIIsh, Tuhan semestn alsrn. Tisda sekutu bagi-Nya; dan demikinr

itulah ynng diperintaltkan kepndnktt dan aku qdalah oran| v0n8 pertanm-tama

menyernhkan diri (kepada Allal)."t (Al-An'Am [6]:162 - 163)

Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ini untukmu dan untuk

keluargamu secara khusus, atau untuk seluruh kaum Muslimin?" Rasulullah

saw. bersabda, "Bahkan untuk seluruh kaum Muslimin'"

, HR Ab" D"rdG/:+o), kirab 'hdh-Dhafidya," 
I r o], bab'l a sy .Sydh ,Yudhahliy bihA lamaah;'

i;l.TirntJ;t (+it"i,l,'t tt.U "al-Adhahiy,<' Izol. Tirmidii b6rkata, "lnihaditsg/rari&i'
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' HR Abu_Daud (3/26r, z6z), kitab 'ht_AdhAfiiy," Iro], bab ,fi al_Aqiqah,,.Irri. yane
diriwavatkan daram .sttnan ar1-.Nasqiy tztriit.'i',tnv ;ii.aqii"i,: r+ri,'f,;,;;::*;r-i;r;;';nhn at-idrivah|' 

.l+ | dari r u"" nuuu.lJi; ;;;'#;: 'liirsu rurah'sjw m.iuri.""nn'r.u,-, uqiqah arasnama Hasan dan Husain ra. masing-masing denga-n_ a". a"-u". ri.-iJri a""'sJ,, i;i"i,"Rasulull ah saw. mel aksan*."l 
"q 

j"qglr ;t J r;; H"r"" a."g*,".i.oi"ao".u".. r, kitab'hl-AdhAfuiy," bab 'hl- Aqiqah bi Syih.r t, s ri djiil.

AQIQAH

Definisi Aqiqah

Aqiqah adalah sembelihan yang disembelih atas nama bayi yang
dilahirkan. Penulis MukhtLr ash-shihdh berkata, 'Aqiqah juga disebut
iqqah dengan harakat kasrah pada huruf bin yangberarti rambut bayi
manusia dan hewan yang ada sejak dilahirkan. Kata aqiqah atau iqqah
juga digunakan sebagai sebutan bagi domba yang disembelih atas nama
bayi yang dilahirkan, tepatnya pada hari ketujuhnya.

Hukum Aqiqah

Aqiqah adalah sunah muakad meskipun bapakbayi yang dilahirkan
berada dalam kesulitan ekonomi. Aqiqah dilaksanakan oleh Rasulullah saw.
dan juga para sahabat beliau. para ulama penulis as-sunanmeriwayatkan
bahwa Rasulullah saw melaksanakan aqiqah atas nama Hasan dan Husain
masing-masing dengan seekor domba.' Laits dan Daud azh-zhahiry
berpendapat bahwa hukumanya wajib. Hukum-hukum yang berkaitan
dengan aqiqah adalah sebagaimana hukum-hukum berkurban, hanya
saja tidak diperkenankan adanya kesertaan orang lain dalam aqiqah.
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Keutamaan Aqiqah

1. Para penr.rlis as-Sunan meriwayatkan dari Samurah dari Rasulullah saw.

bahwa beliau bersabda,

- t J, o J lo I '| t ' "! 
'

.,;, S jlJ- S,a-r,L a'y- 
'& 

--r; .oi; ^-+'t t i'1" _€
" Setiap bnyi rlan g dilaltirknrr tcrgndaikurl dengut Irczuan aqiqnhntla, disenfuelih

atas rtnttnrryo pndn lwri ketujuhnyn, dicukur rarnbutnyo, dsn diberi nonto."2

2. Dari Salman bin Amir adh-Dhabby, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

;'". : ,/o ,i "''^ '3.;j\'r ii t",L=.\,.1r: a=lc \,JJ,^U ,;ij; ')U\ 3,
"Anqk Inki-tnki disertni nqiqnl,nyn. Makn, ttimpnhksnlsltilarnh padonrln dnn

singkirkanlult gsngguon Llarhrryt'."r HR Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi,
Nasai, dan Ibnu Majah.

Hewan Aqiqah yang Disembelih bagi Anak Laki-laki dan
Perempuan

Diutamakan agar yang disembelih bagi anak perempuan adalah dua ekor

domba yang berdekatan dari segi kemiripan dan umurnya. Sedangkan bagi

anak perempuan satu ekor domba. Dari Umrnu Kurz al-Ka'biyah, dia berkata,
'Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

';Ul ajrr'"=if 3t1 'oj't9'-;f-iUi ,'>n;ti -*
"Bagi nhnk tnki-lski',luo ,io, ao,r,trn'ynrg ,rtoro,'' dnn b'agi anak perentptnn

sttttt eko r donilttr." t;

Dibolehkan rnenyembelih satu ekor domba untuk anak laki-laki,

Maksudnya, perkembangannya dengan perkembangan 1,ang lavak dan keterjagaannya secara
penuh tergantr-rng pada sembelihan atas namanva.
HRAbuDaud(:/z6o),kitab'hl-Adhahiyi'lto),bab"ftnl-Arliqahl'lzrl.Tirmidzi(+/ror),kitab
'hl-Adhdhiy," [zo],bab'hl-AdzdnfiUdzun al-NIauft?d," [2, r ]. Nasai (Z/r66), kitab "al-Ac1iqah," laol
bab "NIath Yuhqqu," [5]. Ibnu Majah krab'htlz-Dzabdilt"bab'hl-Aqiqah," ftr6sl Qlrcst).
Maksudnya, hilangkanlah kotoran dan r"rajis darinya.
HR Bukhari (zlrcg),kitab'al 'Aqiqnh,"bab "hnhthah al-Adzii hn ash-Shal,ilfi al-Aqiqah;'
Abu Daud Qlz6r),kitab 'hl-Adhh&ry," Ir o], bab "fi al- Aqiqnh," Iz r]. Tirmidzi (+/q8), kitab
'hl-Adhdhiyi Izo], bab 'bl-Adzdnfi Uclzun al-Maulid," Itzl. Tirmidzi berkata, "Hadits /rasan
shahih." Nasai (z/r6+), kitab'al'Aqiqah," laol, "al-'Aqiqah hn al-Ghulttm," Izl. Ibnu Majah
kitab' h dz - D z ab diL" l: ab' hl - A qi qah," I t r 6 +l Q I rc s 6 ) .

Maksudnya, dua ekor domba yang berdekatan dari segi kemiripan dan umur.
HR Abu Datd,Qlz5T),kitab'hl-Adhdhiyi'[ro),bab'fi al-Aqiqah," lzr). Tirmidzi (4/98),
kitab'hl-Adhhhiy)'lzo),bab'hl-AdzanJi Udzun al-Maulad," Ir7]. Nasai (zlr6s), kitab 'i?l-
'Aqiqah." laol, bab 'hl-'Aqiqah hn al-lariyah." I jl.
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berdasarkan hadits Rasulullah saw. yang melakukan itu pada Hasan dan Husain

ra. sebagaimana yang telah dipaparkan dalam hadits terdahulu.

Waktu Aqiqah

Penyembelihan dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran jika dalam

kondisi lapang. fika tidak, maka dapat dilakukan pada hari keempat belas,

atau pada hari kedua puluh satu sejak hari kelahirannya. |ika tidak berada

dalam kondisi lapang, pada hari kapan saja. Dalam hadits yang diriwayatkan

Baihaqi,

jr*:.;-o) : .,;c3r;!; .# !r
"Heu,an aqiqnlr tlnpat disemhelih Ttadn lnri ketitjuh, enryot helss, dsrr tlun

puhlr sntu."t

Kurban dan Aqiqah pada Waktu Bersamaan

Menurut Madzhab Hanafi, jika hari kurban bertepatan dengan hari aqiqah,

maka bagi keduanya dapat dicukupkan dengan satu sembelihan, sebagaimana

jika shalat hari raya Idul Fitri bertepatan dengan hari |umat maka cukup satu

kali mandi untuk keduanya.

Pemberian Nama dan Cukur Rambut

Dalarn Sunnah dianjurkan untuk memilihkan nama yang baik bagi anak

yang baru dilahirkan dan rambutnya dicukur lantas disedekahi dengan perak

(r.rang) seberat rambutnya yang dicukur, jika rnemiliki kelapangan untuk
melakukan itu. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan

Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. melaksanakan aqiqah atas

nama Hasan dengan satu ekor domba, dan bersabda,

.rSt*i' Jt * a,')y Gr-a, ) ,Li'r.r;.I-r ,i;[ ,,

"Uri potlru,ralr, cukurlnlt XriAr',rry arn scd&ttl*nntol, prrot, sebernt rnntbut-

nya kepada orong-lrang miskin." Merekn herdua pun menimbnng rambut Hasnn

tlang telnlt dicukur yang nilainya mencapai satu dirlutttr atou sekian dirlwm.2

' HR Baihaki (9/3o3).
' HR Tirmidzi (+lgg),krtab 'bl-AdhAhiy," [zo],bab "al-Acliqah bi Sydh," Izo], hadits Ir 5 r9]
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Nama yang Paling Disukai

Nama yang paling disukai adalah; Abdullah dan Abdurrahman, berdasarkan

hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.' Nama yang paling tulus adalah Hamrnam

dan Harits, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih. Diperkenankan untuk

memberi nama sesuai dengan nama-nama malaikat dan para nabi, misalnya,

Thaha dan Yasin. Ibnu Hazm berkata, "Para ulan-ra sepakat terhadap pelarangan

setiap nama yang mengandung makna penghambaan kepada selain Allah,

seperti Abdul Uzza, Abdu Hubal, Abdu Umar, Abdul Kabah, selain Abdul

Muththalibl'

Nama-nama yang Tidak Disukai

Rasulullah saw. melarang pemberian nama-nama berikut; Yasar, Rabbah,

Najih, dan Aflah, karena barangkalai nama-nama ini sebagai salah satu sarana

yang menunjukkan sikap pesimistis. Dalam hadits Samurah, Rasulullah saw.

bersabda,

) )l:^"
I'.)

"langanlah kntnu rnatnheri narns ontlknttt Yttsnr, Rabbnlt, Nnjilu tidnk puln

Aflah, kareno berarti knntu murgntnksn; dirt bcrdosa, padalnl dia tidsk begittt,

Iatttns tlirt rrrcnjoutoh; tidnk.") HR Muslim.

Adzan di Telinga Kiri Bayi

Sunnah menganjurkan untuk mengumandangkan adzan di telinga

kanan bayi dan iqamat di telinga kiri, agar yang terdengar pertama kali pada

pendengarannya adalah nama Allah. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi,

menurutnya shahih, meriwayatkan dari Abu Rafi' ra. bahwa dia berkata, 'Aku

melihat Rasulullah saw. mengumandangkan adzan shalat di telinga Hasan bin

Ali saat Fathimah ra. melahirkannya.s Ibnu Sinni meriwayatkan dari Hasan bin

Ali bahwa Rasulullah saw bersabda,

/lt
,l-\r; " - \!

r--v )v PJ J

) t,'t J

r o,.-. .//'
l,1"4,9 r,J e\Yt -

't^J ,; i

HR Muslim kitab'al-A(tdb,"bab "an-Nahy'an at-Takanniy bi Abi al-Qhsim," lzt3zl. Tirmidzi
[z8zs, z8t6).
i{R-Mus[m I1685] kitab 'hI-AdAb: l:81, bab "Kardhah at-Tasmiyahbi al-Asma'al-Qabibah"'lz).
HRTirmidzi(+lgz),kitab'al eiiahiy," Izo],bab'hl Adza;litJdzunal-Maulud."lrst+l-
Abu Daud (S/r -l r ), kitab 'hl- Adab," I r s I, bab "fi ash Shabiy Ynladu fa Yu dzanu fi Udzunihi,"

Ufi). Fath ar-Rabbhniy (r:i r::).
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" Sinpa ynrt g ttrtnkntlo

di telingn knrtnnrttln dnrr

rnernb ahn 11 aka t r t 11 tt. " 
)

cs'frt e i61'rrui c;i *r jl-'d ,i', t ,t)
tclnlr dilnlrirktn lmttns dia rnetrgwrtnndnngkart

itlnnnt tli tclingn kiri, rnnks Lhrrrrut Slibynnl

'.u(Jr ri;-.a p ,/
sdzsrt

tid0k

Tidak Ada Fara'Tidak Pula Atirah

Fara' adalah penvembelihan anak pertama dari onta. Dulu bangsa

Arab melakukan tradisi penyembelihan ini untuk dipersembahkan kepada

berhala-berhala mereka. Atirsh adalah sembelihan pada bulan Rajab sebagai

pengagungan terhadap bulan ini. Islam melarang penyembelihan yang ditujukan

untuk mengagungkan berhala-berhala, dan Islam pun merubah berbagai syiar

jahiliyah.

Islam membolehkan penyembelihan dengan nama Allah sebagai wujud

bakti dan syukur kepada-N1'a. Abr"r Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah

saw. bersabda,

"Titink ndu.fnrn' titlnk TtLrla ntirnlf ."r HR Bukhari dan Muslim.

Nubaisyah ra. berkata, "Seorang laki-laki men,veru kepada Rasulullah saw.,

"Dulu kami melakukan ritual atirah pada masa jahili,vah di bulan Rajab, lantas

sekarang apa yang karnu perintahkan kepada kami?" Beliau bersabda,

,, ,': - j j .,/ 'i : ' :.t..JljJ*:f A,:tj.Jl5 p€\ Jn1;r\
" sertfuetilrlnit knrarttr nttntip,ran huln,, ,pr'r,ri,r, ion irroortilah kcpada Allntr

azzn utLt jalln serta berilah rrtsknn (ornng-orang rniskin)."

Orang itr,r bertanva, "Dulu kami melakukan ritual fara'pada masa jahiliyah,

lantas apa yang kamu perintahkan kepada kami sekarang?" Beliau bersabda,

:.," :,- -.. .,
.0.^:t ) q ; P )t \-/

fiXiJrlf 
mengatakarr bahwa Urnmlr Shibvan adalah jin perempuan yang menyertai

Dalarr.r Kanz al-'Utnntil (t6l+s+t+) hadits ini dinisbahkan kepada Abu Ya'la dari Husain,
dan juga kepada Ibnu Sinni [6rZ]. Haitsami rnencantumkannva di dalam Majma'az-Zawkid
dan mer.rgatakan, "Diriwayatkan oleh Abu \a'la, dan di dalam isnadnya terdapat nama
Nlarwan bin Salirn al-Ghifary, riwayatnya diabaikan. (+/5S). Hadits ini sangat dha'iJ.
Dengan makna yang dimaksudkan pada masir jahiliyah.
HR Bukhari kltab'bl'Aqiqah," 17r),bab'al-Fara'," [3].(7/rro). Muslim ft 56l,kitab'hl-
AdhALiy," [rs], bab "al-Fara'n,a al 'Atirah," l0l.
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',. 
"i 

.:o ,,: t'o.. ',. o ". ;. '. .. t,'.o- n.:

.r- "*>lq Jer^a,o:;j j;.;jt ril F ,3L-,u !y-u; i f 
'o;.V 

f g.

..p 9.l-lo.,i:;.*t, +'
"Pnda setinTt tcrtnk adn annk pertamn ynng diberi awptn nmknnnn oleh

lrcu,nn ternakmu, hingga hegitu sudah menjadi onta (bestr atsu deruasn), knmu

menqembelihnya Inntas karnu ntenyedekal*an dagingnrla kepadn musafir, maks itu

bsik."lHR Abu Daud dan Nasai.

Dari Abu Rizin, dia berkata, 'Aku berkata, wahai Rasulullah, dulu kami

menyembelih pada bulan Rajab lantas karni makan dan memberikan makan

kepada orang-orang yang datar-rg kepada kami. Beliau bersabda, "Tidak apa-apa

dengan itu."' Ahmad dan Nasai meriwayatkan dari Umar bin Harits bahwasanya

dia bertemu Rasulullah saw. pada Hajjatul Wadal Saat itu ada orang yang bertanya,

"Wahai Rasulullah, bagaimana dengan fara' dan atireh?." Beliau bersabda,

;i' J ,'i,t J ,u: 
""j * ;Lt ji ,aA\'!:r'\'

", .':J eLi 'ta e I cL; '/
\gJlt9

t

,d>e-, )l

mnu tidok perlu

dm yang tidak

"Siapa yqng mau dnpat trrclnktrkut fara', dan yang tidak

melnkuksn fnra', sertn siapa yong mau dapnt mclakukan ntirqh,

rnsu tidnk perlu melakukan atirnlq pada knmhing kurban."3

Menindik Telinga Bayi

Dalam buku-buku Madzhab Hanbali disebutkan, "Menindik atau membuat

lubang kecil di telinga bayi perempuan untuk keperluan perhiasan hukurnnya

boleh, namun makruh bagi bayi laki-lakil' Dalam Fttthwd Qhdhiy Khan, Hakim

Khan adalah seorang penganut Madzhab Hanafi, disebutkan, "Tidak apa-apa

menindiktelinga bayi perempuan, karenapada masa jahiliyah rnerekamelakukan

itu dan kemudian Rasulullah saw tidak memungkirinya pada mereka."

HR Abu Daud (:/zs s), kitab 'hl Adhafuiy," Iro], bab "fi al-Atirah," lzol. Nasai (z/rzr ) kitab
'hI-Fara'wa aI-'Atirah," [+r ], bab "Tnfsir al-Fnra'," Ij].
HR Nasai (z I rl t) kitab "al-Fara' wa' al-Atirah," far ], bab "Tafsir al-Fara'," l+1. AI-Fath ar-
Rabbiniy Ii Tartib Musnad al-Imhm Ahmad (tllrtz).
HR Nasai (zlftg) kitab',;.l-Fara' wa al-Atirah," [4r]. Ahmad (ll+8s).

&
!f
t
f
f'

F
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t
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KATALAH

Definisi Kafalah

Menurut bahasa, kafalah berarti penggabungan' Asal kata

sebagaimana dalam firman Allah swt',

@ C"55vK5

"Drm AIIah nrcnjarlikan Zakariya penteliharanya"' (nli 'Imrdn

371

Menurut syariat, kafalah adalah suatu tindak penggabungan

tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung

utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa' hutang' barang'

atau pekerjaan. Definisi ini menurut ulama fikih Madzhab Hanafi'

Sedangkan definisi menurut ulama terkemuka lainnya, kafalah adalah

penggabungan antara dua tanggungan terkait tuntutan dan hutang.

Kafalah juga disebut hamalah, dhamanah, danzahmah. Kafalah terlaksana

dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung

haknya, dan tanggungan. Penanggung atau disebut kafil adalah orang

yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan' Syarat untuk

menjadi kafiI adalahharus baligh, berakal sehat, memiliki kewenangan

secara leluasa dalam menggunakan hartanya, dan ridha terhadap tindak

penanggungan.' Dengan demikian, orang gila tidak boleh menjadi

penanggung tidak pula anak kecil yang belum baligh meskipun dia sudah

mumayiz. Penanggung juga disebut dhamin, zaim' hamil' dan qabil'

' K"-*;i" hd"k diharuskan untuk menanggung kewajiban pada mulanya kecuali dengan

ridhanya.

lnl

[3]:
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Penangung utarna adalah orang yang berhutang, yaitu pihak tertanggung.

Sebagai pihak tertanggung tidak disyaratkan harus baligh, sehat akalnya,

kehadirannya, tidak pula keridhaannya terkait penanggungan, tapi penanggungan

boleh dilakukan terhadap anak kecil yang belurn baligh, orang gila, dan orang

yang sedang tidak ada di tempat. Tetapi pihakpenanggung tidakboleh menuntut

balik siapa pun yang ditanggungnya, jika dia telah menunaikan tanggungannya,

tapi tindakannya itu dianggap sebagai perbuatan sukarela, kecuali dalam kasus

jika penanggungan dilakukan terhadap anak kecil yang diperkenankan untuk
melakukan perdagangan, dan perdagangannya itu atas perintahnya.

Sedangkan pihak yang ditanggung haknya adalah orang yang memberi

hutang. Terkait pihak tertanggung haknya ini disyaratkan harus diketahui

oleh pihak yang menanggung, karena manusia berbeda-beda sifatnya dalam

menyampaikan tuntutan dari segi toleransi dan ketegasan, sementara tujuan

mereka pun bermacam-macam dalam menyampaikan tuntutan. Dengan

demikian, tidak ada tindak kecurangan dalam penanggungan. Namun demikian

tidak disyaratkan harus mengetahui pihak tertanggung. Adapun tanggungan

adalah berupa jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan yang harus dilaksanakan

atas nama pihak tertanggLlng, dan dalam hal ini terdapat syarat-syarat yang

akan diulas kemudian dalam bahasan tersendiri.

Penetapan Kafalah

Ketentuan kafalah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmal

Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman,

r[1):.,-36 
4,i <]6] r],3 t;'H, fuj:ji|

"Ya'qub berksta, "Aku sekali-koli tidnk akan melepnsknnnya (pergi) hersanut-

samakant4 sebelurn kamu memherikan kepaLlaku .innji yang teguh ntas nnma Allal,
bnhztta kanu pasti ttkan rfleftrhalLtattya keltadaku kemhali." (YOsuf l12l:66)

Dan firman Ailah swt.,

,#Ss < i.i- .1,,.'n\, '+).rvts#h."r,V $,tpi'& ilut \](t
"Dan siapo yntg dapat ncngentbalikatnya akarr nrcmperolelt bshsn nmknnan

(seberat) beltnn ontn, dan aku nrenjanrin terlmdapnya." (YOsuf 11.21:721

Dalam Sunnah dari Abu Umamah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

t ,: to a,.
.a tV n^9 )\\' \' r
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"Zsim adalahpenan+Sun|." HR Abu Daud, Tirmidzi, menurutnya hadits

hasan, dan menurut Ibnu Hibban hadits shahih.

Makna zaim adalah kafl, dtn gharim a.dalal't dhamin lpenar]ggung). Para

ulama sepakat terkait dibolehkannya kafalah, dan kaum Muslimin pun masih

tetap melakukan kafalah di antara mereka sejak zaman kenabian sampai saat

sekarang ini tanpa ada seorang ulama pun yang memungkiri'

Kafalah Langsung, Kafalah Terkait, dan Kafalah Temporal

Kafalah boleh dilakukan secara langsung, terkait syarat, dan juga boleh

dilakukan dengan batas waktu tertentu. Kafalah langsung, misalnya penanggung

mengatakan, 'Aku menanggung fulan sekarang, dan aku menunaikan

tanggungannyai'Para ulama mengatakan, "lika seseorangberkata; tahammaltu,

atau takafaltu, atau dhamintu, alav ana hamtl laka, atau za'im, atau kafil, atau

dhhmin, atau qabtl, atau huwa laka'indi, ata't'alayya, atau ilayya, atau qibali,

maka semua lafal ini bermakna kafalah. Begitu kafalah telah disepakati, maka

penanggungannya mengikuti hutang dari segi pelunasannya secara langsung,

ditangguhkan, dan dicicil, kecuali jika hutang itu sudah jatuh tempo dan

penanggung mensyaratkan adanya penangguhan tuntutan pembayaran sampai

batas waktu tertentu, maka ini dibenarkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan

Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. menanggung sepuluh dinar

atas nama seseorang yang diberi tenggat waktu oleh pemberi utangnya hingga satu

bulan, dan beliau pun melunasinya atas nama orang tersebut.' Ini menunjukkan

bahwa jika hutang sudah jatuh tempo dan penanggung menjaminnya sampai

batas waktu tertentu, maka ini dibenarkan dan penanggung tidakboleh dituntut

untuk melunasinya sebelum habis tenggat waktunya.

Kafalah terkait syarat, misalnya penanggung mengatakan, "fika kamu

menghutangi fulan, maka aku penanggungmu." Dan sebagaimana yang

terdapat dalam ayatyangmulia, yaitu firman Allah swt., "Dan siapa yang dapat

mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban onta."

(Yfrsuf jz]72)
Kafalah dalam batas waktu tertentu, misalnya penanggung mengatakan,

"Jika telah tiba bulan Ramadhan, maka aku yang menanggung untukmu." Ini

menurut madzhab Abu Hanifah dan sebagian penganut Madzhab Hanbali.

syaf i berkata, "Pengaitan kafalah dengan hal lain tidak dapat dibenarkanl'

' HR Ib"" M"ttt (zlSoq)kitab "ash-Shadaqht," lt 5),bab'hl-Kafalah"'[g)'
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Tuntutan Kepada Penanggung Sekaligus Pihak Tertanggung

Begitu kafalah telah disepakati, maka pemilik hak berhak untuk menuntut
penanggung sekaligus pihak tertanggung, sebagairnana dia pun boleh menuntut
siapa pun yang dia kehendaki dari keduanya didasarkan pada keterkaitan hak
yang berbeda-beda, ini sebagaimana menllrut pendapat mayoritas ulama.

Macam-macam Kafalah

Kafalah terdiri dari dua macam:

Pertqml: Kafalah jiwa.

Kedua: Kafalah harta.

Kafalah jiwa atau juga dikenal dengan kafalah wajah adalah komitmen
penanggung untuk menghadirkan sosok pihak tertanggung kepada orang yang
ditanggung haknya. Kafalah ini dapat dinyatakan dengan perkataan, 'Aku
penanggung fulan, badannya, atau wajahnya, atau aku dhamin, atau za'iml'
atau semacamnya. Ini dibolehkan jika pihak yang ditanggung kehadirannya
menanggung hak orang lain. Tidak disyaratkan harus mengetahui kadar yang
ditanggung oleh pihak tertanggung, karena penanggung hanya menanggung
badan bukan harta. Adapun jika kafalah berkaitan dengan hudud (hukum yang
telah ditetapkan sanksinya dalam syariat) yang telah ditetapkan Allah, maka
kafalah tidak dapat dibenarkan, baik itu hudud tersebut sebagai hak Allah swt.,
seperti hudud yang berkaitan dengan khamer, maupun hak manusia, seperti
hududyangberkaitan dengan tuduhan zina. Ini menurut pendapat kebanyakan
ulama. Dalilnya adalah hadits Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya
dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

"'^; 
*:'iG i

"Tidrtk ailtt kafttlnlt te rkait luduLl." HRBaihaqi dengan isnad dlm'if.

Dia berkata, "Ini hadits ntunkarl' Di samping itu, karena dasarnya adalah
pelaksanaan kewajiban dan penghindaran kesamaran status hukum, maka tidak
ada faktor yang dapat dijaminkan dan tidak mungkin dapat dipenuhi kecuali
oleh pelaku tindak kejahatan itu sendiri. Menurut penganut Madzhab syaf i,
kafalah ini dibenarkan dengan menghadirkan orang yang menanggung hukuman
atas tindak kejahatan terhadap pihak korban, seperti qishash dan hudud terkait
tuduhan zina, karena ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan.

Adapun jika itu adalah hudud yang berkaitan dengan hak Allah, maka
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tidak dapat dibenarkan adanya kafalah padanya. Ibnu Hazm pun melarang

kafalah seperti ini, dan berkata, "Sama sekali tidak boleh ada penanggungan

terhadap diri manusia, baik itu berkaitan dengan harta maupun hudud, setta

tidak pula terkait sesuatu apapull, karena setiap syarat yang ketentuannya tidak

terdapat dalam Kitab Allah, maka syarat itu gugur. Sebagai analisa, kita dapat

mempertanyakan kepada kalangan yang membolehkan kafalah ini, tentang

orang yang menanggung diri rnanusia saja, lantas pihak tertanggung tidak ada di

tempat, apa yang kalian lakukan terhadap orang yang menanggung diri manusia

itu? Apakah kalian mengharuskannya untttk tnenanggutlg apa yang ditanggung

oleh pihak tertanggung? Jika demikian, tnaktr ini merupakan tindak kesewenang-

wenangan dan memakan harta dengan cara yang tidak dibenarkan, karena dia

sama sekali tidak memiliki keharusan itu. Ataukah kalian membiarkannya?

fika demikian, berarti kalian telah menggugurkan tanggungan terhadap diri

manusia. Ataukah kalian membebaninya dengan pencarian terhadap pihak

tertanggung? Ini merupakan pembebanan yang menyulitkan dan tidak mampu

untuk dilakukannya serta tidak termasuk perkara yang dibebankan oleh Allah

kepadanya sama sekali."

Sejumlah ulama membolehkan adanya kafalah terhadap diri manusia.

Mereka berhujah bahwa Rasulullah saw. pernah melakukan kafalah dalam kasus

tuduhan. Dia berkata, "Ini adalah riwayat yang tidak benar, karena berasal dari

Ibrahim bin Khaitsam bin Arak, dia dan bapaknya sangat dha'if dantidakboleh

ada periwayatan dari mereka berdual" Kemudian dia menyebutkan sejumlah

atsar dari Umar bin Abdul Aziz dan rnenyanggah semuanya bahwa atsar-atsar

itu tidak dapat dijadikan sebagai hujah, sebab hujah hanya pada kalam Allah

dan Rasul-Nya bukan yang Iain. Begitu dia menanggung untuk menghadirkan

sosok pihak tertanggung, maka dia harus menghadirkan sosoknya. Jika tidak

mampu menghadirkannya padahal dia masih hidup, atau penanggung enggon

menghadirkannya, rnaka dia harus menunaikan tanggungannya, berdasarkan

sabda Rasulullah saw. , "Zaim adalah penanggung."' Kecuali jika disyaratkan

untuk menghadirkannya tanpa harta dan dia menyatakan syarat dengan jelas,

karena berarti dia menetapkan kebalikan dari yang disyaratkannya. Ini adalah

pandangan Madzhab Maliki dan ulama Madinah. Penganut Madz.hab Hanafi

mengatakan, "Penanggung ditahan hingga pihak tertanggung didatangkan atau

diketahui kematiannya, dan penanggung tidak perlu menunaikan tanggungan

dengan harta kecuali jika dia mensyaratkannya terhadap dirinya sendiri. Mereka

HR Baihaki dalam sunan al Baihakiy (6lzl). Dta berkata, "Ibrahim bin Khaitsarn
dha'if."
Takhr ijnya telah disebutkan.
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mengatakan, "|ika pihak yang berperkara mati, maka penanggung tidak harus
menunaikan kewajiban yang ditanggungnya, karena dia hanya menanggung
jiwa dan tidak menangglrng harta. Dengan demikian, dia tidak diharuskan
menanggungnya selama dia tidak menetapkan tanggungan pada harta. Inilah
yang masyhur dari pendapat Syaf i. Demikian pula penanggung terbebas dari
tanggungan jika pihak tertanggung menyerahkan diri. Namun penanggung
tidak terbebas bila pihak yang ditanggung haknya kemudian mati, karena
dia dapat digantikan oleh ahli rvarisnya terkait tunttrtan penghadiran pihak
tertanggung."

Kafalah Harta

Kafalah atau penanggungan terhadap harta adalah kafalah yang
mengharuskan penanggung untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan
dengan harta. Kafalah harta terdiri dari tiga macaln:

1. Kafalah hr.rtang. Yang dirnaksud dengan kafalah hutang adalah komitmen
untuk melunasi hutang yang berada dalam tanggungan orang lain. Dalam
hadits Salamah bin Akwal Rasulullah saw. enggan menshalatkan jenazah
orang yang masih mempunyai hutang. Ketika itu Abu eatadah berkata,
"Shalatkanlah dia, wahai Rasulullah, aku yang menanggung hutangnya."
Kemudian beliau menshalatkannya.,

Syarat-syarat hutang yang ditanggung:

a. Hutang itu harus sudah berlaku pada saat penanggungan, seperti
hutang piljaman, harga pe'jualan, upah, dan mahar. fika hutang itu
belum berlaku, maka penanggungannya tidak sah, sebab penanggungan
sesuatu yang tidak wajib tidak sah. Sebagaimana jika penanggung
mengatakan, "Juallah kepada fulan, dan aku yang menanggung
harganya, atau beri dia pinjaman dan aku yang menanggung
pengembaliannyai'Ini adalah madzhab Syaf i, Muhammad bin Hasan,
dan Madzhab Zhahiri. Narnu. menurut Abu Hanifah, Malik, dan
Abu Yusuf, kafalah terhadap hutang yang belum berlaku diborehkan.
Mereka mengatakan bahwa penanggungan terhadap sesuatu yang
belum diu'ajibkan sah adanya.

b. Hutang itu harus diketahui. Tidak sah penanggungan terhadap sesuatu
yang tidak diketahui, karena ini merupakan kecurangan. seandainya

' Mayoritas,ulam.r belpendapat bahwa kafalah terhadap mayit dibolehkan dan kafalah ini
tidak dibebankan kembali pada harta mayit. Hadits ini dari riwayat Bukhari dan Ahmad.
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3.

penanggung mengatakan, 'Aku menanggung untukmu apa yang

ada dalam tanggungan fulan." Padahal keduanya tidak mengetahui

besarannya, maka penanggungan ini tidak sah. Ini adalah madzhab

Syaf i dan Ibnu Hazm. Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berkata,

"Penanggungan terhadap sesuatu yang tidak diketahui sahl'

Kafalah terhadap barang atau kafalah penyerahan. Yaitu komitmen untuk

menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain. Seperti

mengembalikan barang yang diambil secara zalim kepada orang yang

mengambilnya, dan menyerahkan barang yang dibeli kepada pembelinya'

Dalam kafalah ini disyaratkan bahwa barang tersebut harus dijamin

wujudnya kepada penanggung utama, sebagaimana terkait barang yang

diambil secara zalim. fika barang itu tidak dijamin, seperti pinjaman dan

titipan, maka kafalahnya tidak sah.

Kafalah terhadap sesuatu yang terkait dan muncul kemudian. Maksudnya

kafalah terhadap sesuatu yang kemudian muncul pada harta yang dijual dan

berkaitan dengannya (garansi), seperti bahaya yang disebabkan oleh sesuatu

yang sudah ada pada transaksi jual beli. Maksudnya adalah penanggungan

dan penjaminan terhadap hak pembeli di hadapan penjual jika ternyata

barang yang dijual dimiliki oleh orang lain. Sebagaimana jika ternyata

yang dijual adalah barang milik orang selain penjual, atau barang yang

digadaikan.

Penanggung Menuntut Balik Pihak Tertanggung

fika penanggungtelah menunaikan tanggungan atas nama pihaktertanggung

berupa hutang, maka dia dapat menuntut balik pihak tertanggung selama

penanggungan dan pelunasan itu dengan izinnya, karena dia mengeluarkan

hartanya pada apa yang digunakannya dengan izinnya.Ini termasuk ketentuan

yang telah disepakati oleh empat imam terkemuka. Namun mereka berbeda

pendapat terkait apabila penanggung menjamin hak atas nama orang lain tanpa

perintahnya, dan dia telah menunaikannya. Syaf i dan Abu Hanifah berkata,

"Dia dianggap sebagai orang yang menanggung dengan sukarela dan tidak

boleh menuntut balik pihak tertanggungi' Pendapat yang masyhur dari Malik

adalah bahwa dia boleh menuntut balik tanggungan tersebut. Ada dua riwayat

dari Ahmad (boleh menuntut balik dan tidak boleh). Ibnu Hazm berkata,

"Penanggung tidak boleh menuntut balik terkait apa yang telah ditunaikannya,

baik itu dengan perintah pihak tertanggung maupun tanpa perintahnya, kecuali
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jika pihak tertanggung meminta pinjaman kepadanya." Dia juga berkata, "Ibnu

Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Abu Tsaur, dan Abu Sulaiman juga mengatakan

seperti yang kami katakan."

Ketentuan-ketentuan Hukum Terkait Kafalah

1. Begitu yang ditanggung tidak ada atau hilang, maka penanggung harus

menjamin dan tidak boleh keluar dari kafalah kecuali dengan pelunasan

hutang darinya atau dari pihak penanggung utama (tertanggung), atau

dengan adanya pembebasan oleh pemberi hutang sendiri dari hutang, atau

mengundurkan diri dari kafalah, dan dia berhak untuk mengundurkan

diri, karena itu adalah haknya.

2. Pihak yang ditanggung haknya, maksudnya pemberi hutang, berhak untuk
membatalkan kesepakatan kafalah secara sepihak meskipun orang yang

ditanggung hutangnya atau penanggung tidak ridha. Namun sebaliknya,

pihak tertanggung dan penanggung tidak berhak untuk membatalkan

kesepakatan kafalah secara sepihak.
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Definisi Musiqah

Kata musaqah (pengairan) adalah bentuk kata mufdhlah (yang

maksudnya ada interaksi timbal balik antara dua pihak) dari kata saqyu.

Namun bentuk kata mufhhlah ini tidak dimaksudkan sebagaimana

mestinya. Dinyatakan dengan sebutan ini karena pohon-pohon penduduk

Hijaz lebih membutuhkan penyiraman (saqyu), karena pohon-pohon

itu diairi dari sumur-sumur sumber air. Maka dari itu disebut dengan

sebutan ini. Menurut syariat, musaqah adalah penyerahan pohon-pohon

kepada orang yang diberi kewenangan untuk mengairi dan merawatnya

hingga benar-benar matang buahnya dengan imbalan bagian tertentu dari

buahnya. Ini adalah kerjasama pertanian terkait perawatan pohon hingga

berbuah dengan status pohon merupakan satu hal, pekerjaan merawat

pohon merupakan hal lain, sedangkan buah yang dihasilkan dibagi di

antara keduanya dengan prosentasi yang telah disepakati kedua belah

pihak, seperti seperdua, sepertiga, dan semacamnya.

Orangyang mengerjakan musaqah disebut musaqi, sedangkan pihak

kedua disebut pemilik pohon. Pohon adalah sebutan bagi setiap yang

ditanam dan menetap di tanah selama satu tahun lebih, yaitu tanaman

yang tidak memiliki waktu tertentu tidak pula batas akhir yang ditetapkan

terkait pemotongannya, baik itu tanaman yang berbuah maupun yang

tidak berbuah. Musaqah terkait tanaman yang tidak berbuah dilakukan

terkait pelepah, kayu bakar, dan semacamnya yang dapat diambil oleh

musaqi.
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Penetapan l4usdqah

Mushqah ditetapkan berdasarkan Sunnah. Para ulama fikih sepakat

terhadap pemboleharr musdqah karena diperlukan, kecuali Abu Hanif-ah yang

menurutnya musdqah tidak boleh dilakukan. Mayoritas ulama berhujah terkait

pembolehannya dengan dalil-dalil berikut:

1. Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. mempekerja-

kan penduduk Khaibar dengan ketentuan mereka mendapat sebagian dari

buah atau tanaman yang dihasilkan.'

z. Bukhari meriwayatkan bahwa kaum Anshar berkata kepada Rasulullah

saw , "Bagilah pohon-pohon korma itu di antara kami dan saudara-

sausara kamil' "Tidak," jawab beliau. Mereka (kaum Muhajirin) berkata,
"Kalian mencukupi keperluan kami, dan kami dapat melibatkan kalian

dalam pembagian buahl' Kaum Anshar berkata, "Kami dengar dan kami

taat."'Maksudnya, kaum Anshar ingin melibatkan kaum Muhajirin dalam

kerjasama dalam proyek pengelolaan kebun korma. Mereka menawarkan hal

itu kepada Rasulullah saw namun beliau enggan. Lalu rnereka menawarkan

kerjasama berupa keterlibatan kaum Muhajirin dalam pengurusan kebun

korma dengan ketentuan mereka mendapatkan bagian dari buahnya. Beliau

lantas menerima tawaran mereka.

Dalam Nall al-Authdr Hazimi berkata, "Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib

ra., Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Said bin Musayyab, Muhammad

bin Sirin, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syihab az-Zuhri, dari
kalangafl Ahlurra'yi adalah Abu Yusuf al-Qadhy, dan Muhammad bin Hasan,

mereka mengatakan, "Dibolehkan kerjasama muzarahh dan nrusdqafu dengan

sebagian dari buah atau tanaman." Mereka juga mengatakan, "Dibolehkan

transaksi berdasarkan muzara'ah dan mushqah secara bersamaan. Musdqah

dilakukan terkait pohon korma (tanamannya), sedangkan muzara'ah dilakukan

terkait tanahnya, sebagaimana yang telah diterapkan di Khaibar. Akad ini juga

boleh dilakukan pada masing-masing darinya secara tersendiri."

HR Muslim Irr86], kitab 'hl-Musdqah," Izz], bab 'hl-Musdqah wa al-Mudmalah bi luz'in
mirlats-Tsamar wa ttz-Zar'i," Ir], hadits ini telah disebutkan.
HR Bukhari (sl8) Fath al-Bdriy kitab 'hl-Harts wa al-Muzdra'ah," l+t),bab "Idzd Qkla,
"Ikfini Mainah an-Nakhl wa Ghairihi wa Tusyrikii f ats-Tsamar" [s].
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Rukun-rukun l4usiqah

Ada dua rukun terkait kerjasama musdqah,yaitu:

f . ijab.

2. Kabul.

Mushqah tercapai dengan kata-kata apapun yang maksudnya adalah

rnuskqah, bisa pula dengan tulisan dan isyarat, selama itu berasal dari orang-

orang yang diperkenankan untuk melakukan transaksi.

Syarat-syarat Musiqah

Dalam mushqah ditetapkan syarat-syarat berikut:

1. Pohon-pohon yang ditetapkan dalam musaqah harus diketahui dengan

penglihatan nyata atau dengan deskripsi yang disepakati, karena transaksi

terkait sesuatu yang tidak diketahui hukumnya tidak sah.

2. Batas waktunya harus diketahui, karena musaqah adalah transaksi yang

mengikat sebagaimana transaksi penyewaan, ini juga dimaksudkan agar

tidak ada faktor kecurangan. Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan,

"Kejelasan batas waktu bukanlah syarat dalam musaqah berdasarkan istihsan

(kemaslahatan secara umum), karena pada umumnya waktu kemunculan

buah dapat diketahui dan tidak ada keterpautan yang signifikan terkait

waktunyal' Madzhab Zhahlri termasuk kalangan yang tidak menetapkan

syarat ini. Mereka berhujah dengan hadits yang diriwayatkan secara mursal

oleh Malik bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada kaum Yahudi,

', t .'-

.At S:ei u r\zi

"TetaTtkanlnh apa yong ditetapkan Allah bagimu."l

Menurut Madzhab Hanafi, begitu batas waktu musaqah selesai sebelum

buah matang, maka pohon-pohon diserahkan kepada pekerja untuk dirawat

tanpa imbalan sampai buahnya matang.

3. Kerjasama musaqah dilakukan sebelum tampak buah nya yanglayak, karena

sebelum tampak buahnya yang layak tanaman membutuhkan perawatan.

Adapun setelah buah tampak kelayakannya, maka di antara ulama fikih
ada yang berpendapat bahwa musaqah tidak diperkenankan dalam kondisi

ini, karena tidak ada keperluan terhadapnya. Seandainya terjadi, maka

' Al-Muwaththa'(zl7q)kitab'hl-MusAqahi'ltt),bab "Md lklafi al-Musdqah," lrl.
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itu merupakan pengerjaan dengan upah bukan kerjasama musaqah. Di
antara mereka ada yang membolehkannya dalarn kondisi ini, karena jika
musaqah dibolehkan sebelum Allah menciptakan buah, maka setelah

tampak buahnya musaqah lebih layak untuk dibolehkan.

4. Pihak yang merawat berhak mendapatkan bagian dari keseluruhan buah

yang tercakup dalam kerjasama musaqah. Maksudrrya, bagiannya ditetapkan

besarannya, seperti seperdua, dan sepertiga. Seandainya dia atau pemilik
pohon mensyaratkan pohon-pohon tertentu atau kadar tertentu, maka

kerjasama musaqah batal .Dalam Bidhyah al-Mujtahid dikatakan, "Kalangan

yang mernbolehkan musaqah sepakat bahwa jika seluruh biaya perawatan

ditanggung oleh pemilik kebun dan pekerja tidak menanggung selain alat

yang digunakannya dengan tangannya, maka ini tidak dibolehkan, karena

ini berarti penyewaan terhadap apa yang belum diciptakan. Begitu ada salah

satu dari'syarat-syarat ini yang tidak terpenuhi, maka kerjasama gugur dan

nusaqah tidak tercapai sebagaimana mestinya. |ika dalam kondisi tidak
terpenuhinya salah satu syarat ini sudah terlanjur terjadi dan musaqitelah

bekerja serta pohon atau tanaman sudah tumbuh dengan pengerjaannya,

maka dia berhak mendapat upah yang setara, sedangkan pertumbuhan

pohon atau tanaman rnenjadi hak pemiliknya.

Pohon atau Tanaman yang Diperbolehkan dalam Kerjasama
Mus3,qah

Para ularna fikih berbeda pendapat terkait apa saja yang diperbolehkan

untuk dilibatkan dalam kerjasama musdqah. Di antara mereka ada yang

membatasinya pada pohon korma, seperti pendapat Daud. Dan di antara mereka

ada yang membolehkan musdqah pada pohon, tanaman anggur, say'uran, dan

setiap tanaman yang memiliki pangkal di tanah dan tidak ada batas waktu

tertentu terkait pencabutannya, tapi begitu dipangkas, maka ia akan tumbuh
kembali. Yaitu seperti bawang bakung dan tebu. fika tidak jelas batas waktunya,

maka kerjasama musdqah dilakukan pada pemangkasan pertama yang terjadi

setelah kesepakatan

Mushqahjuga diperkenankan pada tanaman yang buah-buahnya muncul

secara bersusulan dan tampak sedikit derni sedikit, seperti terong. Seandainya

seseorang menyerahkan bibit tanaman yang sudah disemai kepada pihak kedua

yang diserahi tugas untuk merawat dan mengairinya hingga keluar buahnya dan

dibagi seperdua di antara mereka berdua, maka ini dibolehkan tanpa kejelasan
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batas waktunya. Menurut Malik, kerjasama ini dibolehkan pada setiap tanaman

yang memiliki pangkal yang tetap, seperti delima, tin, zaitun, dan semacamnya

tanpa ada pembatasan, serta dapat dilakukan pada tanaman yang tidak memiliki

pangkal yang tetap, seperti tanaman miqatsi dan semangka, di luar keterlibatan

pemilik padanya, demikian pula dengan tanaman.

Menurut Madzhab Hanbali, musdqah dibolehkan pada setiap buah yang

dimakan. Dalam al-Mughniy, dia berkata, " Mushqahboleh dilakukan pada pohon

tadah hujan, sebagaimana juga dibolehkan pada tanaman yang membutuhkan

pengairan. Ini menurut pendapat Malik. Dia berkata, "Sepengetahuan kami

tidak ada perbedaan pendapat dalam hal inil'

Tugas l4usiqi

Tugas pekerja dalam kesepakatan muslrqah adalah sebagaimana kata

Nawawi, dia harus mengerjakan setiap yang dibutuhkan tanaman terkait

perawatan dan pertambahan buah yang berulang-ulang setiap tahun, seperti

pengairan, pembersihan saluran air, merawat tempat-tempat pertumbuhan

pohon, mengawinkannya, menyingkirkan rumput liar dan ranting-ranting

yang tidakberguna darinya, menjaga buah dan memetiknya, dan semacamnya.

Adapun yang dimaksudkan untuk menjaga tanaman induk dan tidak terulang-

ulang pada setiap tahun, seperti pembangunan pagar kebun dan penggalian

sumber air, maka ini merupakan tanggungan pemilik.

Ketidakmampuan Pekerja dalam Melaksanakan Pekeriaannya

fika ada halangan yang membuat pekerja tidak mampu mengerjakan

pekerjaannya, seperti sakit, terkena cedera, atau bepergian dalam keadaan

terpaksa, maka mushclahbatal.Ini dalam keadaan jika pihak kedua menetapkan

syarat kepadanya untuk dikerjakan sendiri. fika pihak kedua tidak menetapkan

syarat ini kepadanya, maka mushqah tidak batal, tapi pekerja harus mencari

orang lain untuk menggantikannya. Ini menurut Madzhab Hanafi. Malik

berkata, "fika pekerja tidak mampu melakukan pekerjaannya sementara

penjualan buah sudah jatuh tempo, maka orang lain tidak boleh melakukan

pekerjaan dalam kesepakatan musdqah, dan dia harus menyewa orang yang

melakukan pekerjaannya. fika dia tidak memiliki sesuatu pun untuk dijadikan

sebagai upah, maka dia dapat menyewa dengan upah yang diambilkan dari

buah bagiannyal' Syaf i berkata, " Mushqah otomatis gugur karena pekerja tidak

mampu melakukan pekerjaannyal'
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Kematian Salah Satu dari Dua Pihak yang Melakukan
Keriasama Muslqah

]ika salah satu dari kedua belah pihak mati, maka bila sudah ada buah

di pohon namlln belum layak, maka untuk menjaga kemaslahatan kedua

belah pihak, pekerja atau ahli warisnya tetap berkewajiban untuk melakukan

pekerjaannya hingga buah matang, meskipun ketentuan ini memaksa pemilik
pohon atau ahli warisnya (untuk menerirnanya), karena tidak merugikan

siapapun dalam hal ini. Namun pekerja tidak berhak mendapatkan upah

dalam kurun waktu antara terbatalkannya kerjasama dan kematangan buah.

Jika pekerja atau ahli warisnya menolak melakukan pekerjaannya setelah

batas waktunya berakhir atau kerjasamanya batal, maka mereka tidak boleh

memaksanya, tetapi jika mereka hendak memetik buah sebelum matang, maka

mereka berhak mencegahnya untuk tidak memetiknya. Hak hanya dimiliki oleh

pemilik pohon atau ahli warisnya pada salah satu dari tiga kasus berikut:

1. Adanya kesepakatan untuk memetik buah dan dibagikan sesuai dengan

kesepakatan.

2. Memberikan upah kepada pekerja atau ahli warisnya sesuai dengan nilai
bagian mereka secara khusus, yaitu bagian yang berhak diterimanya saat

buah layak dipetik.

3. Membiayai perawatan pohon hingga buah matang, kemudian membebankan

kernbali biaya perawatannya kepada pekerja musaqah atau ahli warisnya,

atau mengambilkannya dari bagian buahnya. Ini menurut Madzhab

Hanafi.

Pemiagaan - 399



$,

fI'ALAH

Definisi Ji'alah

Ii'alah adalah kerjasama atas manfaat yang diprediksi adanya,

seperti orang yang berkomitmen untuk memberikan upah tertentu

kepada siapapun yang dapat mengembalikan barangnya yang hilang,

hewan kendaraannya yang melarikan diri, membangun temboknya,

menggali sumurnya hingga mendapatkan air, membimbing anaknya

untuk menghafal Al-Qur'an, mengobati orang sakit hingga sembuh, atau

meraih kemenangan dalam perlombaan, dan lain sebagainya.

Penetapan Jfalah

Dasar penetapan jihlah adalah firman Allah swt.,

@'U,-+v\j*i;b-*,'"V$
"Dan siapo yang dapat mengembalikannya akan memperoleh balmn

maknnan (seberat) behan onta, dmt aku menjamin terhadapnya." (Y0suf

l12l:721

Dan karena Rasulullah saw. membolehkan penerimaan upah atas

ruqyah dengan al-FAtihah, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab

ijar*b.'li'alah dibolehkan lantaran diperlukan. Maka dari itu, dibolehkan

rr"' Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa sejumlah sahabat Rasulullah salv.
melewati sumber air yang di situ ada orang yang tersengat atau terpatuk binatang berbisa.
Seorang dari penduduk sumber air itu menemui mereka dan bertanya, 'Apakah di antara
kalian ada yang bisa meruqyah? Di daerah sumber air ini ada seorang yang tersengat atau
terpatuk binatangberbisa." Seorang dari mereka pun segera bergegas ke tempat kejadian dan
membacakan surah al-Fitihah dengan imbalan beberapa ekor domba. Dia pun menemtri



di dalamnya adanya ketidaktahuan yang tidak dibolehkan pada yang lainn,va.

Sebab, dalam jialah, dibolehkan adanya pekerjaan yang tidak diketahui, dan

dalam kerjas ama ji'alah pun tidak disyaratkan kehadiran dua pihak yang terlibat

di dalamnya sebagaimana dalam kerjasama yang lainnya. Ini berdasarkan firman

Allah swt., "Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan

makanan (seberat) beban onta."

Iihlah adalah salah satu akad kerjasama yang dibolehkan di dalamnya

bagi satu pihak dari dua pihak yang terlibat dalam kerjasama ini untuk

memb atalkannya. Pihak yan g menanggung p ekerj aan dalam akad i i alah b erhak

untuk membatalkannya sebelum memulai pekerjaan, sebagaimana dia berhak

membatalkannya setelah memulai pekerjaan jika dia rela terhadap pengguguran

haknya. Adapun pihak yang meminta akad ji'alah, maka dia tidak berhak

untuk membatalkannya jika pihak yang bekerja dalam akad ini telah memulai

pekerjaannya. Sebagian ulama melarang kerjasama semacam ini, di antaranya

adalah Ibnu Hazm yang berkata dalam al-Muhalld, "Tidak boleh menetapkan

ji'alah pada seseorang. Siapa yang mengatakan kepada orang lain, "|ika kamu

mendatangkan budakku yang melarikan diri kepadaku, maka aku memberimu

satu dinar." Atau mengatakan, "|ika kamu melakukan begini dan begini, maka

kamu berhak mendapatkan satu dirhaml' Atau mengatakan semacam itu,

kemudian orang yang disuruh itu mendatangkannya. Atau dia menyatakan

dan mempersaksikan atas dirinya sendiri, "Siapa yang mendatangkan begini

kepadaku, maka dia berhak mendapatkan sekianl' Lalu ada orang yang

mendatangkannya kepadanya, maka dia tidak berkewajiban untuk menunaikan

apapun kepada orang itu, namun dianjurkan selayaknya dia menepati janjinya.

Demikian pula dengan orang yang mendatangkan budak yang melarikan diri,

maka tidak ada kewajiban apapun yang ditunaikan kepadanya, baik itu dia

mengetahui orang yang mendatangkan budaknya yang melarikan diri maupun

tidak mengetahuianya, kecuali bila dia memberinya upah atas permintaannya

selama batas waktu tertentu, atau hendaknya orang itu mendatangkannya

dari tempat yang diketahui, maka dia harus menunaikan upah kepadanya.

Sejumlah kalangan mewajibkan penunaian imbalan dalam akad jiblah dan

menetapkannya sebagai tanggungan pihak yang meminta akad ji'alah. Mereka

berhujah dengan firman Allah swt.,

*t,rU"t-*t.Uatnya dengan membawa domba-domba itu. Ternyata sahab_at-sahabatny.a

tidak menl'ukai tindakainva dan berkata, "Kamu mengambil upah atas Kitab Allah?!"
Besitu tibi di Madinah, mereka berkata, "Wahai Rasu[irllah, dii mengambil upah atas
rriiih allrh't" Racrrlrrllah ca.^, hersahda "\esunoouhnyn vanq oalinq lavak untuk kalianKi6b Allah:!" Rasulullah saw. bersabda, "sesungguhnya yang paling layak.untuk kalian.

iiiit ,polrnyo adalah (pengajaran) Kitjb Allah.Y\uqiari tlirbo, riz) 
-kitab 'hth'Thibbl'

bab 'hsy-syaith fi ar-Ruqyafr bi Qathi min al-Ghanam," O ltzo)-
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'rj3iu,ilSi:gr"OiiW-
"Hai orang-orangyangberiman, porulilah aknd-akad itu." (Al-M6tidah [5]: 1)

Dan perkataan Yusuf,

@'U, .rti| *;. b.*,'"V C3rpi'{) iut \}G,

"Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan pinla raja, dan siapa yang
dapat rnengenfualikannyn akan mentperoleh balwn nmkanan (seberat) beban unta,

dan aku menjamin terhadapnya." (Yffsuf l12l:72)

Mereka juga berhujah dengan hadits tentang sahabat Rasulullah saw. yang
meruqyah dengan imbalan sejumlah kambingl'
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SYARIKAH

Definisi Syarikah

Syarikah adalah percampuran. Definisi menurut ulama fikih,
syarikah adalah akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam
modal dan keuntungan.

Penetapan Syarikah

Syarikat ditetapkan berdasarkan Al-Qurhn, Sunnah, dan ijmal Dalam
Al-Qurhn, Allah swt. berfirman, "Maka mereka bersekutu dalam yang
sepertigaifu." (An-Nisf [4]: rz)

Dan firman Allah swt.,

rfir;'uj'i J \4 e W,# W'itKi,6

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berseriknt itu
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orfing-

orang yangberiman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlqh

mereka ini." (Shdd [38]: 2a)

Yang dimaksud dengan orang-orang yang berserikat adalah orang-
orang yang bersekutu. Dalam Sunnah, Rasulullah saw. bersabda,

,LG Li;i :; i " +<1, ii ui ,t:e"-.j* - ;,r 5t

.t:-e-'[. i" G; |,+* rili i6 il;
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"Sesungguhnya Allah - swt - berfirman, "Aku yang ketiga dari dua pilmk

yang bersekutu selama salah satu dnri kedunnya tidak mengkhianati rekannya, lika
salah satu dari keduanya mengkhianati reknnnya, maka Aku keluar dqri di antara

keduanyal,"2 HR Abu Daud dari Abu Hurairah.

Zaid berkata, 'Aku dan Bara pernah terlibat dalam persekutuan:'3 HR

Bukhari.

Para ulama sepakat atas dibolehkannya akad syarikah. Ini disebutkan oleh

Ibnu Mundzir.

Macam-macam Syarikah

Syarikah terbagi dalam dua macam:

Pertama: Syarikah amlak (kepemilikan).

Kedua: Syarikah uqud (Kerjasama).

Syarikah amlak yaitu adanya lebih dari satu orang memiliki satu barang

tanpa ada akad kerjasama. Syarikah amlak bisa terjadi baik lantaran adanya

inisiatif maupun lantaran ketetapan yang mengikat. Syarikah amlakyang terjadi

lantaran adanya inisiatif adalah seperti dua orang diberi suatu pemberian atau

mendapatkan wasiat berupa sesuatu dan keduanya menerima, maka barang

yang diberikan dan diwasiatkan menjadi milik mereka berdua melalui cara

persekutuan dalam syarikah. Demikian pula jika keduanya membeli sesuatu

dengan biaya yang ditanggung bersama, maka barang yang dibeli menjadi milik
persekutuan di antara mereka berdua sebagai syarikah amlak. Sedangkan syarikah

amlak yang terjadi melalui ketetapan yang mengikat adalah yang ditetapkan

pada lebih dari satu orang secara mengikat tanpa ada upaya untuk mengadakan

kepemilikan, sebagaimana dalam masalah warisan, syarikah ditetapkan bagi

seluruh ahli waris tanpa ada inisiatif dari mereka, dan syarikah di antara mereka

digolongkan sebagai syarikah amlak atau kepemilikan.

Hukum Syarikah Ini

Berdasarkan ketentuan hukum syarikah, dibolehkan bagi seorang yang

terlibat dalam syarikah ini untuk menggunakan bagian rekannya tanpa izinnya,

Maksudnya, Allah memberkahi kedua belah pihak yang terlibat dalam kerjasama syarikah
terkait harta dan meniaganya untuk kedua belah pihak selama tidak ada pengkhianatan di antara
keduanya. ]ika salah satu pihak berkhianat, maka keberkahan terlepas dari harta tersebut.
HR AbL Daud (ll6tz) kiLab 'hl-Buyi' wa al-ljdrht," Ir z] bab "fi asy-Syarikah," lrt).
HR Imam Ahmad dengan lafal serupa dalam al-Musnad (+llzr), Bukhari dengan lafal
yang berbeda (zl ttl).
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karena tidak ada kewenangan bagi salah satu dari keduanya pada bagian

yang lain, maka seakan-akan dia sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat di

dalamnya.

Sedangkan syarikah uqud adalah adanya dua pihak yang melakukan

kerjasama syarikah pada harta dan keuntungan yang dihasilkan darinya.

Macam-macam Syarikah Uqud

Syarikah uqud terbagi dalam beberapa macam sebagai berikut:

1. Syaikah inan.

2. Syarikah mufawadhah.

3. Syarikah abdan.

4. Syarikah wujuh.

Rukun Syarikah

Rukunnya adalah ijab dan kabul. Dengan demikian, salah satu dari kedua

belah pihak berkata, 'Aku bersekutu denganmu dalam hal begini dan begini."

Pihak kedua menjawab,'Aku terimal'

Hukum Syarikah

Madzhab Hanafi membolehkan setiap bentuk syarikah yang telah

dipaparkan di atas selama syarat-syarat yang mereka sebutkan terpenuhi.

Madzhab Maliki membolehkan setiap bentuk syarikah selain syarikah

wujuh. Madzhab Syaf i tidak membolehkan bentuk-bentuk syarikah tersebut

selain syarikah inan. Sedangkan Madzhab Hanbali membolehkan semuanya

selain syarik ah mufawadhah.

Syarikah Inanl

Yaitu dua pihak bersekutu pada harta milik mereka berdua untuk diper-

dagangkan dan keuntungan dibagi di antara keduanya. Dalam syarikah ini tidak

' Disebut inan dan juga anan. Fara' mengatakan, "Kata ini merupakan pecahandari-kata
hnna. Jika dikatakan hnn a asy-syai'u maksudnya mengaiukan seiuatu. Dengan demikian,
dua piLak yang bersekutu, misiig-masing dari keduaiyi dihadapkan pada-syarikah yang
rekannya." Ada yang mengatakan bahwa kata ini diambil dari kata 'indn yangberarti dua
tali kekang kuda, terkait kesamaan di antara keduanya.

Pemiagaan - 4OS



ditetapkan syaratkesamaan padaharta, penggunaan, tidakpulapadakeuntungan.

Dengan demikian, harta salah satu dari keduanya dibolehkan melebihi harta

rekannya, dan salah satu dari keduanya boleh menjadi penanggungjawab

sementara rekan sekutunya tidak, serta dibolehkan pula mereka mendapatkan

bagian yang sama dari keuntungan, sebagaimana dibolehkan mereka

mendapatkan bagian yang berbeda sesuai dengan kesepakatan di antara

keduanya. fika mereka mengalami kerugian, maka kerugian ini ditanggung

mereka berdua sesuai dengan besaran modal masing-masing.

Syarikah Nlufawadhahl

Yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk bersekutu dalam

suatu pekerj aan, dengan syarat-syarat berikut:

1. Adanya kesamaan pada harta. Seandainya salah satu dari pihak-pihak dalam

syarikah memiliki harta yang lebih banyak, maka syarikahnya tidak sah."

2. Kesamaan dalam tingkat kewenangan penggunaan. Dengan demikian,

syarikah di antara anak kecil dan orang yang sudah baligh tidak sah.

3. Kesamaan dalam agama. Dengan demikian, syarikah ini tidak berlaku di

antara muslim dan kafir.

4. Masing-masing pihak yang terlibat dalam syarikah menjadi penanggung

rekannya terkait pembelian dan penjualan yang harus dilakukannya,

sebagaimana dia juga sebagai wakil dari rekannya. Dengan demikian, tidak

dibenarkan bila salah satu pihak memiliki kewenangan yang lebih banyak

dari pada rekannya.

|ika kesamaan pada segi-segi ini telah tercapai secara keseluruhan, maka

syarikah telah terjalin dan masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya

sebagai wakil sekaligus penanggung rekannya yang dapat dituntut oleh rekannya

terkait akad yang dilakukannya dan dimintai pertanggungjawaban terkait

seluruh tindakannya. Madzhab Hanafi dan Maliki membolehkan syarikah

ini. Sementara Syaf i tidak membolehkannya dan berkata, "Jika syarikah

mufawadhah tidak batil, maka tidak ada kebatilan yang aku ketahui di dunia,

karena ia akad seperti itu tidak terdapat dalam ketentuan syariat. Persamaan

, Mufawadhah maksudnya persamaan. Disebut dengan istilah ini lanta,ran adanya Persamaan
pada modal, keuntungin, dan penggunaan. Ada yang mengatakan bahwa.kata ini berasal
dari kata tafwidh (pEnyerahan), k-arena masing-masing hemberi keleluasaan kepada
rekannya dalam penggunaan harta., Seandainya salah satu pihak yang bersekutu memiliki seratus sementara-yang lain memiliki
kurang diri itu, maka iyarikih tidak sah meskipun kepemilikan itu tidak digunakan dalam
perdagangan.
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dalam syarikah ini menimbulkan hal yang menyulitkan, karena di dalamnya
terkandung kecurangan dan ketidaktahuan. Adapun terkait yang dinyatakan
dalam hadits,

" L akuk anl ah mufaw a dh ah, s e s un g guhny, i tu tiA it b e s ar keb erk ohanny 6.,, t

Dan sabda beliau,

. ^-> 1r;At t ;:i4l'jw,;1
"lika kalian melakuknn mufawadluh, mak, lakukantoh *uyr*odhah dengan

sebaik-baiknya."

Hadits ini sama sekali tidak terkait dengan akad syarikah tersebut." Saya

memaparkan syarikah ini menurut Imam Malik, yaitu masing-masing dari
kedua belah pihak menyerahkan kewenangan penggunaan kepada rekannya
saat dia bersamanya dan saat dia tidak bersamanya, dan kewenangannya seperti
kewenangan rekannya, serta rekannya hanya terikat pada apa yang disepakati
kedua belah pihak dalam syarikah ini. Dalam syarikah mufawadhah tidak
disyaratkan adanya kesamaan harta tidak pula syarat bahwa salah satu dari
keduanya tidak boleh menyisakan harta melainkan harus dimasukkan dalam
syarikah.

Syarikah Wuiuh

Yaitu dua orang atau lebih melakukan transaksi pembelian tanpa memiliki

.modal dengan mengandalkan kedudukan dan kepercayaan para pedagang

kepada mereka, dengan ketentuan bahwa syarikah di antara mereka berlaku
pada keuntungan yang diperoleh. Ini adalah syarikah yang didasarkan pada
tanggungan tanpa ada upaya pembuatan barang tidak pula dana. Syarikah ini
dibolehkan menurut Madzhab Hanafi dan Hanbali, karena iamerupakan salah
satu bentukpekerjaan. Dengan demikian, dibolehkan adanya syarikah padanya.
Dalam syarikah ini dibenarkan adanya keterpautan kepemilikan di antara kedua
belah pihak terkait sesuatu yang dibeli. Adapun keuntungan tetap di bagi di
antarakeduanya sesuai dengan besaran bagian masing-masing dari keduanya
dalam kepemilikan.

Sedangkan Madzhab Syaf i dan Maliki tidak membenarkan syarikah ini,

' zailaimencantumkannya daramNashb ar-Rdyah danberkata,"Gharibi Maksrdnya dha'i!.
(+l tso).
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karena syarikah hanya berkaitan dengan dana atau pekerjaan, sementara dalam

syarikah ini tidak ada dana tidak pula pekerjaan.

Syarikah Abdan

Yaitu dua pihak bersepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan

ketentuan upah dari pekerjaan ini dibagi di antara keduanya sesuai dengan

kesepakatan. Syarikah seperti ini banyak terjadi di antara para tukang kayu,

pandai besi, kuli angkut, penjahit, perancang, dan kalangan pengrajin lainnya.

Syarikah ini dibenarkan baik itu keahlian di antara kedua belah pihak memiliki
kesamaan maupun tidak memiliki kesamaan, seperti tukang kalu dengan tukang

kayu, tukang kayu dengan pandai besi, dan baik itu semuanya terlibat dalam

pekerjaan maupun hanya salah satu dari keduanya yang bekerja sementara

rekannya tidak, baik sendiri-sendiri maupun bersamaan.

Syarikah ini disebut dengan syarikah a'mal, abdan, shanzi', atau taqabbul.

Dasar dibolehkannya syarikah ini adalah hadits yang diriwayatkan Abu Ubaidah

dari Abdullah, bahwa dia berkata, 'Aku bersekutu dengan Ammar dan Sa'ad

dalam bagian yang didapatkan pada Perang Badari'Dia berkata, "Sahd datang

dengan membawa dua tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa

apa-apa." HR Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah.'

Syafii berpendapat bahwa syarikah ini batil, karena menurutnya syarikah

hanya khusus berkaitan dengan dana bukan pekerjaan. Dalam buku ar-

Raudhah an-Nadiyyah terdapat pernyataan yang cukup bagus terkait tema

ini. Kami memaparkannya sebagai berikut, "Ketahuilah, bahwa istilah-istilah

yang terdapat dalam buku-buku cabang fikih terkait macam-macam bentuk

syarikah, seperti mufawadhah, inan, wujuh, dan abdan, bukan merupakan

istilah-istilah berdasarkan syariat tidak pula berdasarkan ketentuan bahasa,

tapi itu merupakan istilah-istilah baru yang dibakukan. Tidak ada larangan bagi

dua orang untuk menggabungkan dana mereka berdua dan menggunakannya

dalam perdagangan, sebagaimana ini merupakan makna mufawadhah yang

digunakan sebagai istilahnya, karena pemilik dana berhak untuk menggunakan

dana miliknya sesuai dengan yang dia kehendaki selama dalam penggunaan itu
dia tidak melakukan hal yang dilarang berdasarkan ketentuan syariat. Adapun

terkait adanya penetapan syarat kesamaan dua dana dan keduanya dibayarkan

secara tunai serta penetapan syarat akad, maka ini tidak ada dalil yang dapat

' HR Abu Daud kitab "al-BuyA',"bab "fi asy-Syarikah ald Ghairi Rai al-Mdl," [3388]. Nasai
htab 'hl-Buytt'i bab "asy-Syarikah bi Ghairi MdI," 0 I trg). Ibnu Majah kitab 'ht-TijArAL"
bab'hsy- Syarikah wa al- Mudhdrabah," lzt8sl.
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dijadikan dasar penetapannya, tapi cukup hanya adanya saling ridha terhadap
penghimpunan dua dana dan penggunaannya dalam perdagangan. Demikian
pula tidak dilarang bila dua orang bersekutu dalam pembelian sesuatu, dimana
masing-masing dari keduanya mendapatkan bagian darinya sesuai dengan
besaran bagiannya dari harganya, sebagaimana ini merupakan makna dari
istilah syarikah inan. syarikah ini sebenarnya sudah berlaku pada masa kenabian
dan sejumlah sahabat pun pernah terlibat di dalamnya. Mereka bersekutu dalam
pembelian suatu barang dan masing-masing dari mereka membayar bagian

dari nilainya, sementara salah satu atau masing-masing dari mereka diberi
kewenangan untuk melakukan pembelian.

Adapun penetapan syarat akad dan penggabungan, tidakada dalilyangdapat
dijadikan dasar penetapannya. Demikian pula tidak masalah bila salah satu dari
dua pihak mewakilkan kepada rekannya untuk meminta dana pinjaman sebagai

hutang dan menggunakannya dalam perdagangan, dan keduanya bersekutu
dalam keuntungan, sebagaimana ini merupakan makna dari istrilah syarikah
wujuh. Tetapi tidak ada dasar terkait syarat-syaratyangmereka sebutkan.

Demikian pula tidak masalah bila salah satu dari kedua belah pihak
mewakilkan kepada rekannya untukmelakukan pekerjaan atas namanya dengan

memberikan upah kepadanya, sebagaimana ini merupakan makna istilah
syarikah abdan. Dengan demikian tidak ada artinya menetapkan sejumlah
syarat dalam konteks ini.

Kesimpulannya adalah bahwa semua bentuk syarikah ini dapat dilakukan
cukup dengan adanya salingridha untukterlibatdi dalamnya, karenapenggunaan
apapun terhadap dana yang dimiliki, maka acuannya adalah adanya saling ridha
dan tidak ada keharusan lain terkait ketentuan yang lainnya. Sedangkan syarikah

yang berkaitan dengan perwakilan ataupun penyewaan, maka ketentuannya

cukup mengacu pada ketentuan terkait perwakilan dan penyewaan. Lantas

mengapa mereka menetapkan macam-macam syarikah dengan syarat-syarat
yang mereka tetapkan itu? Adakah dalil aqli atau naqli yang menjadi landasan
mereka dalam menetapkan itu? Sebenarnya perkara ini lebih sederhana dari
penjabaran yang memberatkan dan panjang tersebut, karena kesimpulan yang
dap at diambil dari syarik ah mufaw a dh ah, in an, dan w uj uh, adalah b ahwasanya

seseorang dibolehkan bersekutu dengan pihak lain dalam pembelian dan
penjualan sesuatu, dan keuntungan dibagi di antara keduanya sesuai dengan

besaran bagian masing-masing dari keduanya dari harga penjualan. Ini
merupakan satu hal yang sama dan jelas maknanya yang dapat dipahami oleh
orang awam sekalipun apalagi orang yang berilmu, dan orang yang kurang
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sempurna pemahamannya pun dapat memberikan penilaian apalagi orang yang

sempurna pemahamannya. Sebenarnya hal ini lebih luas jangkauannya dari pada

adanya kesamaan harga yang dibayar oleh masing-masing dari keduanya atau

tidak adanya kesamaan, lebih luas dari pada pembayaran itu tunai atau tidak
tunai, lebih luas dari pada apakah yang diperdagangkan oleh kedua belah pihak

adalah seluruh dana masing-masing dari keduanya atau sebagiannya, dan lebih
luas dari pada apakah yang diserahi kewenangan untuk menjual dan membeli

salah satu dari keduanya ataukah masing-masing dari keduanya.

Ntisalnya saja mereka menetapkan satu sebutan pada setiap bentuk syarikah

di antara macam-macam syarikah ini - yang pada dasarnya memiliki kesamaan

- dan sebutan itu khusus bagi masing-masing syarikah tersebut, tanpa perlu

memperdebatkan tentang istilah-istilah, akan tetapi apa maksudnya mereka

menetapkan sebutan dengan ungkapan-ungkapan itu, pembebanan syarat-syarat

yang mereka buat itu, dan tindakan mereka tersebut yang menyebabkan para

penuntut ilmu harus menempuh jalan panjang dan melelahkan karena perlu

mencatat hal-hal yang tidak berguna, padahal jika anda bertanya kepada seorang

petani atau penjual sayur tentang dibolehkannya persekutuan dalam pembelian

sesuatu dan pada keuntungannya, maka tidak sulit baginya untuk mengatakan;

ya. Sedangkan jika kamu bertanya kepadanya; apakah syarikah inan, wujuh,

danabdan dibolehkan? Niscaya dia mengalami kebingungan dalam memahami

makna lafal-lafal ini, bahkan kita telah menyaksikan banyak dari kalangan yang

luas pengetahuannya tentang masalah-masalah cabang fikih, mereka berkutat

dengan penjelasan banyak hal terkait macam-macam syarikah ini dan mengalami

kegagapan saat ingin raembedakan antara sebagiannya dengan sebagian yang

lain, ya Allah, kecuali yang baru saja menghafal suatu ringkasan fikih, barangkali

mudah baginya untuk mencari dasar pembenarannya. Mujtahid bukanlah orang

yang memperluas wilayah penguasaan terhadap pendapat-pendapat yang tidak
berdasar pada dalil dan menerima setiap yang ditangkapnya dari kata-kata yang

tidak jelas sumbernya, sebab ini semua merupakan tradisi orang-orang yang

tertawan oleh tradisi taklid, akan tetapi mujtahid adalah orang yang menetapkan

kebenaran dan menggugurkan yang tidak benar, menganalisa setiap masalah

dari berbagai segi argumentasinya, dan tidak memperkenankan antara dia

dengan penyampaian kebenaran secara terang-terangan ada halangan dari orang

yang menentangnya dari kalangan yang dipandang besar di hati orang-orang

yang kurang pengetahuannya. Kebenaran tidaklah mengenal tokoh-tokoh.

Untuk maksud inilah kami dalam pembahasan-pembahasan ini menempuh

cara-cara yang tidak ada yang mengetahui tingkatannya kecuali orang yang

jernih pemahamannya dari berbagai fanatisme golongan dan murni pikirannya

41O * Fikih Sunnoh V



dari berbagai pemahaman yang diyakini secara turun temurun. Hanya kepada

Allah kami memohon pertolongan."

Syarikah Hewan

Menurut Ibnu Qaryim dibolehkan mengadakan syarikah terkait hewan,

yaitu wujud barang menjadi milik satu pihak sedangkan pihak lain mengurusnya

dengan ketentuan bahwa keuntungan yang didapat dibagi di antara keduanya

sesuai dengan kes ep akatan . D alam A' I hm al - Muw a qqiin dia b erkata, "Menurut

kami dibolehkan mengadakan syarikah pertanian terkait penanam pohon pala

dan lainnya, yaitu satu pihak menyerahkan tanahnya kepada rekannya dan

berkata, "Tanamilah tanah ini dengan pohon-pohon begini dan begini, dengan

ketentuan hasil tanaman dibagi dua di antara kital'Ini sebagaimana dibolehkan
satu pihak menyerahkan dananya kepada rekannya untuk digunakan dalam
perdagangan dan keuntungan yang didapat dibagi dua di antara keduanya.

Sebagaimana dia menyerahkan tanahnya kepada rekannya untuk ditanami
dan hasil tanaman dibagi di antara keduanya. Sebagaimana dia menyerahkan
pohonnya kepada rekannya untuk dirawat dan buahnya dibagi di antara
keduanya. Sebagaimana dia menyerahkan sapi, kambing, atau ontanya kepada
rekannya untuk dipelihara dan susu serta anaknya dibagi di antara keduanya.

Sebagaimana dia menyerahkan pohon zaitunnya kepada rekannya untukdikelola
dan minyaknya dibagi di antara keduanya. Sebagaimana dia menyerahkan
kepada rekannya hewan kendaraannya untuk digunakan dan upah yang didapat
dibagi di antara keduanya. Sebagaimana dia menyerahkan kudanya kepada

rekannya untuk digunakan dalam berperang dan bagian harta rampasan perang

yang didapatkan dibagi di antara keduanya. Dan sebagaimana dia menyerahkan

saluran air kepada rekannya dan air dibagi di antara keduanya. Dan bentuk-
bentuk syarikah lain semacamnya yang semua itu merupakan syarikah yang

sah dan dibolehkan berdasarkan dalil teks syariat, qiyas, kesepakatan para

sahabat, dan sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Tidak ada hal yang
menyebabkan syarikah-syarikah tersebut dilarang baik dari Al-Qurhn, Sunnah,

Ijmal qiyas, tidak pula dari segi kemaslahatan, serta tidak ada makna shahih

yang dapat dijadikan dasar bahwa syarikah-syarikah ini keliru. Kalangan yang

melarangnya beralasan bahwa mereka menduga semua syarikah itu termasuk
dalam 'kategori ijarah (penyewaan)' namun imbalan penggantinya tidak
diketahui, maka dinyatakan sebagai akad yang keliru.

Namun kemudian di antara mereka ada yang memperbolehkan mushqah

dan muzarahh lantaran berdasarkan pada teks syariat yang berkaitan dengannya,
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serta memperbolehkan mudharabah berdasarkan Ijma'dan melarang selain itu.
Di antara mereka ada yang mengkhususkan pembolehan pada mudharabah.

Di antara mereka ada yang memperbolehkan sebagian bentuk musdqah dan
muzara'ah. Dan di antara mereka ada yang melarang pembolehannya jika
sebagian pokoknya kembali kepada pekerja, seperti timbangan pembuat tepung,

dan membolehkannya jika buah kembali kepadanya namun pokoknya tetap,

seperti susu dan anak ternak. Yang benar adalah semua bentuk syarikah itu
dibolehkan, dan ini sesuai dengan pokok-pokok syariat dan kaidah-kaidahnya.

Sebab, bentuk-bentuk syarikah itu termasuk dalam kategori kerjasama yang

melibatkan pekerja dengan pemilik sebagai rekannya. Yang ini dengan dananya

sementara yang itu dengan pekerjaannya, adapun karunia yang diberikan oleh

Allah, maka dibagi di antara keduanya. Ini menurut sejumlah kalangan di antara

para penganut madzhab kami lebih layak untuk diperbolehkan dari pada ijarah,

hingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Kerjasama-kerjasama ini lebih

diperbolehkan dari pada ijarahi' Dia berkata, "Karena orang yang menyewa

menyerahkan dananya sementara tujuannya bisa jadi terpenuhi dan bisa jadi
tidak terpenuhi. Dengan demikian, pihak yang disewa dan yang menyewa sama-

sama menghadapi resiko kerugian, karena tanaman bisa jadi akan memberikan
hasil sesuai denganyang diharapkan dan bisa jadi tidakmemberikan hasil sesuai

dengan yang diharapkan. Berbeda dengan kerjasama syarikah, karena kedua

belah pihakyang terlibat dalam syarikah kedudukannya sama baik saat untung

maupun saat rugi. |ika Allah memberinya karunia berupa keuntungan, maka

keunttxrgan ini dibagi di antara keduanya. |ika ternyata belum mendapatkan

keuntungan, maka kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian. Ini
benar-benar merupakan ketentuan yang sangat adil, maka tidak mungkin syariat

memperkenankan ijarah dan melarang kerjasama-kerjasama ini. Rasulullah

saw. pun menetapkan syarikah mudharabah sebagaimana yang telah diterapkan

sebelum Islam. Beliau melakukan syarikah mudharabah dengan sahabat-sahabat

beliau saat beliau masih hidup hingga beliau wafat. Umat Islam pun sepakat

terhadap syarikah-syarikah ini. Beliau juga menyerahkan tanah Khaibarkepada

kaum Yahudi untuk mereka kelola dan garap dari dana mereka dengan ketentuan

beliau mendapatkan sebagian dari buah atau hasil tanaman yang dihasilkan.

Ini semua sangat jelas seakan-akan terlihat di depan mata. Kemudian beliau

tidak menghapus tidak pula melarangnya, dan para Khulafaurrasyidin serta

para sahabat beliau sepeninggal beliau pun tidak melarangnya, bahkan mereka

melakukan itu pada tanah dan dana mereka. Mereka menyerahkannya kepada

orang yang menggarapnya dengan imbalan sebagian dari hasilnya, sementara

mereka sibuk dengan jihad dan lainnya. Tidak ada riwayat dari seorang pun di
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antara mereka yang melarang hal ini kecuali aPa yang dilarang oleh Rasulullah

saw. :'Kemudian Syaikhul Islam berkata, "Tidak ada yang haram kecuali yang

diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sementara Allah dan Rasul-Nya tidak

melarang sedikit pun dari syarikah-syarikah itu, namun banyak ulama fikih

yang melarangnya. |ika seseorang diuji dengan orang yang berhujah terkait

pengharaman, bahwa hukumnya demikian dalam Al-Qur'an dan demikian

yang mereka katakan, sementara tidak ada dalil yang mendasari perbuatan itu,

sebab tidak ada kemaslahatan yang didapat oleh umat kecuali dengan itu, maka

silahkan dia berupaya untuk mencapai penilaiannya dengan berbagai upaya

untuk mencapainya, namun sesungguhnya semua upaya itu akan berujung

pada kesimpulan bahwa memang perbuatan itu diperbolehkan oleh Allah dan

Rasul-Nya serta tidak ada larangannya bagi umatl'

Beberapa Bentuk Syarikah yang Dibolehkan

Ibnu Qudamah mencantumkan beberapabentuk syarikah yang dibolehkan.

Dalam al-Mughniy dia berkata, "]ika tukang pangkas rambut memiliki alat

sementara rekannya memiliki rumah, lantas keduanya bekerjasama dalam

syarikah dengan ketentuan satu pihak bekerja dengan alatnya di rumah

pihak rekannya ini dan penghasilannya dibagi di antara keduanya, maka ini

dibolehkan, dan besaran upah sesuai dengan kesepakatan keduanya, karena

syarikah terjadi atas tindakan mereka berdua, sementara pekerjaan berhak

mendapatkan keuntungan dalam syarikah sedangkan alat dan rumah tidak

berhak mendapatkan apapun, karena keduanya digunakan dalam pekerjaan

bersama. Dengan demikian, keduanya seperti dua hewan kendaraan yang disewa

untuk mengangkut sesuatu yang"dapat diangkutnya, )ika syarikah terkendala,

maka hasil yang didapatkan dibagi sesuai dengan besaran upah pekerjaan

mereka berdua termasuk biaya rumah dan alat. )ika salah satu dari mereka

berdua memiliki alat sementala yang lain tidak memiliki apa-apa, atau salah

satu dari keduanya memiliki rumah sementara yang lain tidak memiliki ap a-apa,

lantas keduanya sepakat untuk bekerja dengan alat atau di dalam rumah dan

biayanya ditanggung mereka berdua, maka ini dibolehkan berdasarkan dalil-dalil

yang telah kami sebutkan." Dia berkata, "|ika seseorang menyerahkan hewan

kendaraannya kepada rekannya untuk dipekerjakan dan hasil yang dikaruniakan

Allah dibagi di antara mereka berdua dengan besaran seperdua seperdua, atau

sepertiga sepertiga, atau berapapun yang mereka sepakati, maka ini dibolehkan.

Ini ditetapkan dalam riwayat Atsram, Muhammad bin Abi Harb, dan Ahmad

bin said. Dinukil dari Auzai riwayat yang menunjukkan penetapan ini.
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Hasan dan Nakhai memandang bahwa syarikah ini makruh. Syafii, Abu
Tsaut Ibnu Mundzir, dan Ashaburra'yi mengatakan, "Tidak sah, dan keuntungan

seluruhnya menjadi hak pemilik hewan kendaraan, karena pengangkutan yang

layak mendapatkan imbalan berasal dari hewan kendaraannya dan pekerja

berhak mendapatkan upah yang setara, karena ini bukan termasuk bentuk
syarikah, tapi termasuk dalam mudharabah dan tidak dibenarkan mudharabah

pada barang seperti hewan kendaraan, dan karena mudharabah dilakukan
dengan memperdagangkan barang, sementara dalam hal ini barang tidak boleh

dijual tidak pula dikeluarkan dari kepemilikan pemilknyal'

Al-Qadhy berkata, "Kesimpulannya tidak dibolehkan, karena mudharabah

pada barang tidak dibenarkan. Dengan demikian, jika ada upah hewan

kendaraan dengan wujudnya maka itu menjadi hak pemiliknya, dan jika hewan

kendaraan dapat mengankut sesuatu, maka pengangkutannya dibebankan

kepadanya, atau mengangkut sesuatu yang mubah lantas dia menjualnya,

maka upah dan hasil penjualan menjadi miliknya, dan dia harus membayar

biaya yang setara kepada pemiliknya. Menurut kami, hewan kendaraan itu
adalah barang yang dikembangkan dengan pekerjaan yang ditanggungnya,

maka akad padanya diperbolehkan dengan sebagian pengembangannya, seperti

dirham dan dinar, dan seperti pohon dalam syarikah musdqah, serta tanah

dalam muzarahh. Adapun terkait pendapat mereka yang mengatakan bahwa

itu tidak termasuk dalam kategori syarikah tidak pula sebagai mudharabah,

kami mengatakan; ya, tapi serupa dengan mushqah dan muzara'ah, sebab itu
merupakan penyerahan wujud dana kepada orang yang mengelolanya dengan

sebagian pengembangannya dan wujud dananya tetap ada. Dengan demikian,
jelaslah bahwa penyimpulannya sebagai mudharabah dengan barang tidak tepat,

sebab mudharabah hanya dilakukan dengan perdagangan dan penggunaan

pada kewenangan dana, sementara ini berbeda dengannya."

Dia berkata, 'Abu Daud menukil dari Ahmad tentang orang yang

menyerahkan kudanya dengan ketentuan dia mendapat separuh dari bagian

harta rampasan perang yang didapat, 'Aku berharap tidak apa-apa dengannyal'

Ishak bin Ibrahirn berkata, 'Abu Abdillah berkata, "/ika bagian yang didapat

seperdua dan seperempat, maka ini dibolehkanl' Ini juga yang dikatakan oleh

Auzai. Dia berkata, "Mereka' mengatakan bahwa jika dia menyerahkan jaring

kepada nelayan agar digunakan untuk mencari ikan dengan ketentuan hasil

tangkapan ikan dibagi dua, separuh separuh, maka seluruh hasil tangkapan ikan

menjadi milik nelayan, sedangkan pemilik jaring hanya berhak mendapat upah

' Maksudnya sebagian imam fikih.
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yang setara. Qiyas terkait ketentuan i'ang dinukil dari Ahmad adalah keabsahan

syarikah, dan keuntungan yang didapat dibagi di antara kedua belah pihak

sesuai dengan kesepakatan, karena itu adalah wujud barang yang dikembangkan

dengan pekerjaan, maka ia dapat d-iserahkan untuk dikembangkan sebagiannya,

seperti tanah."

Ad Syarikah Ta'min (AsuranrD br4
Yang mulia Syaikh Ahmad lbrahim mengeluarkan fatwa yang melarang akad

asuransi jiwa" Dia berkata, "Pada hakikatnya asuransi jiwa tidak diperkenankan.

Untuk menjelaskan hal ini, saya mengatakan, "Jika peserta asuransi jiwa pada

perusahaan penyedianya telah melunasi cicilan pada saat dia masih hidup,

niaka dia berhak untuk meminta kembali seluruh dana yang dibayarkannya

dengan cicilan dari perusahaan treserta keuntungan yang disepakatinya dengan

perusahaan. Lantas dari mana pembenarannya bahwa ini merupakan akad

mudharabah yang dibolehkan berdasarkan syariat?l Akad mudharabah misalnya

adalah Zaid menyerahkan seratus junaih kepada Bakar agar digunakan Bakar

dalam berdagang, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara

mereka berdua secara bersama sama dengan prosentasi tertentu sesuai dengan

kesepakatan mereka berdua, pemilik dana mendapatkan seperdua dan pelaku

mudharabah yang juga sebagai pekerf a mendapatkan seperdua, yang pertama

sebagai imbal balik atas dananya, sedangkan kedua sebagai imbal balik atas

pekerjaannya. Atau pihak pertarna mendapat dua pertiga sementara pihak

kedua mendapat sepertiga, atau sebaliknya. Demikian seterusnya. Dengan

demikian, syarat utama diperkenankannya mudharabah adalah pemilik dana

berhak mengambil haknya dari keuntungan yang didapat dalam perdagangan

dengan menggunakan dananya melalui pekerjaan pelaku mudharabah. Jika

perdagangannya tidak menghasilkan keuntungan namun tidak juga mengalami

kerugian, maka modalnya diserahkan kepada pemilik dana tanpa mendapatkan

hasil apapun tidak pula pelal<u mudharabah setelah itu lantaran tidak ada

keuntungan yang didapat, seba.gai !reqgamalan ketentuan dalam mudharabah.

fika perdagangannya mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh

pemilik dana dari modalnya bukan pelaku mudharabah, dan pelaku mudharabah

tidakmendapatkan apapun sebagai imhal balik atas pekerjaannya, karena dalam

kondisi ini dia sebagai pihak,vang bersekutu bukan sebagai pihak yang disewa

dengan upah. Adapun jika pem.ilik dana menetapkan syarat kepada pelaku
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mudharabah bahwa pemilik dana berhak mengambil dalam jumlah tertentu

di luar modalnya tanpa mempertimbangkan apakah perdagangan mengalami

kerugian atau mendapat keuntungan, maka ini adalah syarat yang tidak dapat

dibenarkan, karena berdampak pada pemotongan keuntungan yang didapatkan

syarikah, dan ini bertentangan dengan ketentuan dalam mudharabah, atau

berimplikasi pada keharusan pelaku mudharabah untuk membayar dananya

secara khusus dengan jumlah tertentu kepada pemilik modal. Ini termasuk

memakan harta orang lain dengan cara yang batil'

Kemudian jika mudharabah tidak sah lantaran syarat yang telah saya

sebutkan tadi, dan itu ada dalam akad asuransi, sementara perdagangan mendapat

keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi hak pemilik modal. Sedangkan

pelaku mudharabah mendapatkan upah setara dengan pekerjaan berapapun

jumlahnya yang ditanggung oleh pemilik modal. Ini sesuai dengan riwayat

dalamal-Ashlkarya Muhammad rah., karena lantaran tidak sahnya mudharabah

maka dia beralih menjadi pihak yang disewa dan keluar dari posisinya sebagai

sekutu. Menurut pendapat Abu Yusuf yang memfatwakan hal ini, pekerja

mendapatkan upah yang setaral dengan pekerjaannya tanpa melebihi besaran

yang disetujui dalam kesepakatan. Ini karena jika mudharabah dinyatakan sah,

maka pekerja hanya mendapatkan bagian yang disepakati beserta keuntungan.

|ika akad mudharabah dinyatakan tidak sah, maka tidak selayaknya pelaku

mudharabah mendapatkan keuntungan dari akad mudharabah yang dinyatakan

tidak sah melebihi yang seharusnya didapatkannya dari akad mudharabah yang

sah. Pendapat Muhammad dalam al-Ashladalah berdasarkan qiyas. Sedangkan

pendapat Abu Yusuf adalah istihsan, alasannya sebagaimana makna yang telah

kami paparkan. Inilah yang disebut mudharabah berdasarkan syariat, dan inilah

ketentuan-ketentuan hukumnya. Lantas apakah akad asuransi termasuk dalam

cakupan mudharabah yang sah?

)awabannya; tidak.

|adi, asuransi termasuk dalam cakupan mudharabah yang tidak sah.

Hukumnya berdasarkan syariat adalah yang saya sampaikan kepada anda

di sini, yaitu bertentangan dengan ketentuan akad asuransi secara hukum.

Tidak mungkin juga dikatakan bahwa perusahaan asuransi memberikan

dana sukarela kepada peserta asuransi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan

' Up.h *t"r. .d"lah upah yang ditetapkan oleh kalangan profesional.yang jauh dari
oJrtimbansan hawa nafsu dan [epentingan qolongan, dan mereka dipilih sesuai dengan

i..r.iu;"ufi kedua belah pihak y#g terl'hat 
"dalari syarikah atau dipilih oleh pihak yang

berwenang.
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perusahaan kepadanya, karena secara hukum tabiat akad asuransi adalah

termasuk akad muawadhah (imbal balik) untuk mengantisipasi hal-hal yang

mungkin terjadi.

fika diakatakan bahwa dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada

perusahaan asuransi dianggap sebagai pinjaman yang dapat dimintanya kembali

beserta keuntungannya jika dia masih hidup, maka ini adalah pinjaman yang

mendatangkan bunga, dan ini dilarang serta inilah riba yang dilarang.

Kesimpulannya, dari sudut pandang apapun anda memahami asuransi,

maka anda akan mendapati asuransi tidak selaras dengan akad yang dibenarkan

syariat Islam. Asuransi yang kami paparkan ini adalah jika peserta asuransi masih

hidup dan setelah melunasi seluruh angsuran yang harus ditunaikannya. Adapun

jika dia wafat sebelum dapat memenuhi seluruh angsuran, sementara sebelum

wafat dia baru menunaikan satu kali angsuran saja, dan sisa angsuran yang

harus dibayarnya bisa mencapai jumlah yang sangat besar, karena besaran dana

asuransi jiwa diserahkan penetapannya kepada dua pihakyang melakukan akad

asuransi sebagaimana yang sudah lazim diketahui, jika perusahaan menunaikan

kepada ahli warisnya seluruh dana yang disepakati secara penuh, atau kepada

orang yang diberi kewenangan oleh peserta asuransi untuk menerima kewajiban

perusahaan asuransi untuk ditunaikan kepadanya setelah dia wafat, lantas terkait
imbal balik apa perusahaan membayarkan dana dengan jumlah ini?

Bukankah ini tindakan yang beresiko besar dan membahayakan?

|ika ini tidak termasuk tindakan yang membahayakan, lantas dalam hal

apayang dapat disebut tindakan yang membahayakan?!!

Dapatkah dibayangkan bahwa syariat yang melarang memakan harta orang

Iain secara batil ternyata membolehkan tindakan menjadikan kematian seseorang

sebagai sumber bagi ahli warisnya atau orang yang mewakilinya setelah dia mati,

untuk meraup keuntungan yang disepakatinya dengan pihak lain yang bertindak
serampangan sebelum dia wafat, dan pihak lain itu menyerahkan keuntungan
tersebut kepada mereka setelah kematian pihak pertama?

Perlu diketahui, bahwa dalam akad ini disepakati sejumlah dana berapapun

besaran dana yang disepakati itu?

Sejak kapan kehidupan dan kematian manusia menjadi ajang perdagangan

dan termasuk sesuatu yang dinilai dengan dana tanpa dibatasi dengan batasan

tertentu, tapi itu diserahkan kepada penetapan dua pihakyang melakukan akad

asuransi?

Dengan mempertimbangkan bahwa tindakan membahayakan juga timbul
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dari segi lain, maka orang yang menjadi peserta asuransi setelah menunaikan
seluruh angsuran yang wajib ditunaikannya, maka dia berhak mendapatkan
dana sekian, dan jika dia wafat sebelum memenuhi seluruh angsurannya, maka
ahli warisnya berhak mendapatkan dana sekian.

Bukankah ini undian dan tindakan yang sangat beresiko?

Ini lantaran peserta asuransi dan juga perusahaan asuransi tidak tahu apa
yang akan terjadi secara pasti di antara dua hal tersebut.

. 
- 

+--s.++
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PERDN\,IAIAN

Definisi Perdamaian

Perdamaian di sini berasal dari kata ash-shulh. Menurut bahasa,

perdamaian berarti mengakhiri pertikaian. Adapun dalam istilah syariat,

perdamaian adalah kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian antara

dua pihak yang bertikai. Masing-masing dari kedua belah pihak yang

mengadakan kesepakatan ini disebut mushhlih. Hak yang dipertikaikan

disebut mushd.lah'anhu. sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu

dari kedua belah pihak kepada lawan pertikaiannya untuk mengakhiri

pertikaian disebut mushdlah alaih alau badal ash-shulh.

Penetapan Perdamaian

Perdamaian ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan

Ijma' agar tercipta ketenteraman setelah terjadi pertikaian, dan untuk

menghilangkan kedengkian di antara pihak-pihak yang terlibat dalam

pertikaian. Dalam Al-Qur'an, Allah swt' berfirman,

iE4';yi4LVW\,#Wia;i!iGr$"b
)n\\44\Mi Li6 t$' j&ya a,4 d\w ii{'

@6tr+5tl),slt:)Jv
t:Dan jika ada dua golongan dari mereka yang berimnn itu berperang

hendaklah kamu damaikqn antqra keduanya! Tapi jika yang satu melanggar

perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu



kamu perangi sampai surut kembqli pada perintah Allah. lika dia telah surut,
damaikonlalt rmtarakeduanya menurut keqdilan, dan hendaklah kamu berlaku adil;
sesunggulmya Allnh mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Al-HujurAt
[a9]:9)

Dalam Sunnah, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim, dan Ibnu Hibban
meriwayatkan dari Amru bin Auf bahwa Rasulullah saw. bersabda,

, t : :,. '. .

.ut7 -;i ii YY- ;; \;L lf .;-r*i ti i_w p,
"Perdamnian diperkenankan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian

mengluramkan yang halql atau menglmlalkan yang lmram."l

Dalam riwayat Tirmidzi terdapat tambahan,

. Jo

ei+ "tr 
ol-lu:-tt,

"Dan ktrum Muslim terikat dengan kesepakatan-kesepakntan mereka."

Kemudian Tirmidzi berkata, "Ini hadits hasan shahih] Umar ra. berkata,
"cegahlah orang-orang yang terlibat dalam pertikaian hingga mereka berdamai.
sesungguhnya keputusan pengadilan dapat menimbulkan kedengkian di antara
mereka] Kaum Muslimin sepakat adanya ketetapan perdamaian di antara pihak-
pihak yang bertikai.

Rukun-Rukun Perdamaian

Rukun-rukun perdamaian terdiri dari ijab dan kabul dengan lafal apapun
yang mengungkapkan makna perdamaian. Misalnya pihak terdakwa berkata,
'Aku berdamai denganmu terkait uang seratus yang menjadi milikmu padaku
dengan penyerahan uang lima puluhi' Pihak kedua menjawab, 'Aku terimal'
Dan lafal-lafal lain semacamnya. Begitu perdamaian telah tercapai, maka ia telah
menjadi kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, tidak
dibenarkan salah satu dari keduanya membatalkan perdamaian secara sepihak
tanpa keridhaan pihak kedua. Sebagai konsekwensi kesepakatan damai, maka
pendakwa berhak untuk memiliki kompensasi perdamaian (badal ash-shulh),

sedangkan pihak terdakwa tidak berhak untuk memintanya kembali, dan dakwaan

pendakwa menjadi gugur sehingga tidak dapat didengar darinya kembali.

' $R Abrl Daud (4/zo) kitab_'hl-rJqdhiyah," lfi)bab "fi ash-Shuth," [tz). Tirmidzi {zl6z6)
kitab'hl-Ahkdm," Irl]bab "Ma Diukiia hn Rasulillah-san. Baihaki (o/50;. u"kim ('il tor1.
t_pny_$aj{ (.2/288) Vrtab'hl-AbkAml' jtlbab "ash-Shulb" 14| el-rfosAn birarttb Shabik
lbni Hibbdn 0l z7 5'1.
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Ad Syarat-s yarat Perdamai"n bzS

Di antara syarat-syarat perdamaian ada 1,ang berkaitan dengan pihak yang
meminta damai, ada yang berkaitan dengan barang yang digunakan dalam

perdamaian, dan ada yang berkaitan dengan hak dalam perdamaian.

Syarat-syarat pihak yang meminta per'tlamaian:

Disyaratkan pada orang yang merr i l rlta i.re. damaian harus termasuk orang

yang dibenarkan untuk melakukan tindakan secara sukarela. Seandainya

pihak yang meminta perdamaian termasuk oiang yang tidak dibenarkan

untuk melakukan tindakan secara sukarela, rnisalnya orang gila, anak kecil,

wali yatim, atau pengurus wakaf, maka perdamaiannya tidak sah, karena itu
merupakan tindakan sukarela sementara mereka tidak memiliki kewenangan

terhadapnya.

Perdamaian anak kecil yang mumayiz, wali yatim, dan pengurus wakaf
dibenarkan jika di dalamnya terdapat manfaat bagi anak kecil, anak yatim,
atau wakaf. Misalnya ada hutang pihak lain namun tidak ada bukti yang

menunjukkan secara pasti adanya hutang ini,lantas pihakyang memberi hutang

berdamai dengan ketentuan dia rela hanya mengambil sebagian dari uangnya

yang dihutang pihak lain itu dan membiarkan sisanya.

Syarat-syarat barang yang digunakan dalarn perdamaian:

1. Berupa harta yang bernilai dan dapat diserahkan, atau berupajasa.

2. Barang dalam perda-maian harus diketahui dengan pengetahuan yang

menafikan ketidaktahuan yang mencolok hingga menimbulkan pertikaian,
jika perlu diadakan serah terima.

Para ulama Madzhab Hanafi mengatakan, "iika tidak perlu diadakan serah

terima, maka tidak disyaratkan harus diketahui, sebagaimana jika masing-

masing dari dua orang menyampaikan dakwaan terhadap rekannya terkait

sesuatu, kemudian keduanya berdamai dengan ketentuan masing-masing dari

keduanya menetapkan haknya sebagai ganti perdamaian atas apa yang menjadi

hak rekannya." Syaukani lebih cenderung untuk membolehkan perdamaian

dengan sesuatu yang tidak diketahui dari pada dengan sesuatu yang diketahui.

Dari Ummu Salamah ra. bahwa dia berkata, "Dua orang yang bertikai terkait
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warisan di antara keduanya yang telah sirna'tanpa ada satu bukti pun di antara

keduanya, datang kepada Rasulullah saw.. Kemudian beliau bersabda,

,-+z.y ^#p ;tt S:; .Fi ,i*.ui r;yr,nr Jr; ;y::"r:;X ;<t

'ir-[ N t* +i-t ]:l L>t j4 ,Z)i \1 ";i ), ;Si. ,6i t li.o u. !i ! ) t> i' '' =

i\4, i; * .f.ibiw, s,U 1u,, q"^L;j Ui *i
" Kslian men gadukan p erkar a p er tikaian kep ada Rqsulull oh. S esun gguhny a

aku hanyalah manusia,z dan barangkoli di antura kalian ads yang lebih mengerti

dengan hujahnya dari pnda ynng lain. Aku hantla memutusknn di antarn kalian

menurut apa yfrng aku dengor. Siapa yang aku putuskan baginya sesuatu dari

hok saudararya, nmkc janganlah dia nrengantbilnya, knrens itu berarti sku

men g ambilkan b a giny a s e c er c ah ap i y an g akan dib nw arul a p a d n h ar i Ki am at den g an

besi tlang digunakan untuk rnenggobarkan api di lelrcrnya." Dua orang itu pun

menangis. Lalu masing-masing darikeduanyaberkata, "Hakku untuk saudarakLt."

Kemu di an Rasulullah snw. b e r s ab da,

uil -t-r;

L*
"Olelt karena kslinn berdua telah nrcngatakan (itu), nmka bergegaslah lnlu

berbagilah, kemudian gapnilah hnk, kemudian amhillah bngian kalion berdua,3 lalu

hendaknya masing-masing dari kalian berdua rnenghalalkana sahnbatnya."s HR

Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

Dalam riwayat Abu Daud, " sesungguhnya aku hanya memutuskan di antara

kalian dengan pendqPatku terkait apa yang tidak qda (wahyu) yang diturunkan

kepadaku tentangnya," Syaukani berkata, "Ini merupakan dalil bahwa dibenarkan

t/ ,,ott r, ,. .r, rl e -1

Jt _[-t .lJ .Lait J ._i,Jr :r ui

' Yang dimaksud dengan sirna di sini adalah warisan itu sudah lama hingga tanda-tandanya
hilang.

' Kata "manusia" dapat digunakan pada bentuk tunggai dan jamak.
I Yang dimaksud di sini a-dalah hendaknya masing-masing dari kalian berdua mengambil

apa yang keluar dalam undian setelah pembagian.- MerighJuk*, maksudnyamasing-masingmeriintakepadasahabatnyauntukmenjadikannya
dalam kehalalan dari pihak dirinya dengan membebaskan tanggungannya.

' HR Bukhari (:/zrs) kitab'hsy-Syahndil," bab "Kaifa Yastablif,'Diriwayatkan pula dalam
al-Hiyat bab Iio] dan dalam it-ihtcam bab Izo, z9l. Muslim Gl rltill<ttab'hl-I]qdhiyah,"
[ro] bab "al-Hukm bi azh-Zhihir wa nl-Lahn bi nl-flujjah," Ir]. Abu Daud (+/rr) kiteb
'hl uqdhiyah," Irsj bab "fiQadhA'aLQndhiy idza Akhliha'a," [7]. Tirmidzi (r/6rs) kitab
'hl-Al1kAm," Ir3] bab "MA IAh fi at-Tnsydid'hla nnn Yaqdhiy.." Irrl. Nasai (8/zlr) kitab
\dab aLQudhah," l+dbab'hl"-Hukm bi azh-Zhihir," Ii:1. Ibnu MajahQ.zl777) kitab 'hl-
Abkdm," [r3] bab 'hl-Hdkim ld Tuhillu Hardman wa 16 Tuharrimu Halillani {sl. Musnad
Ahmad (6/loz, -ro8, :zo).
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melakukan pembebasan terhadap sesuatu yang tidak diketahui, karena yang

berada dalam tanggungan masing-masing di sini tidak diketahui. Ini juga

mengandung dalil keabsahan perdamaian dengan sesuatu yang diketahui atas

sesuatu yang tidak diketahui, tetapi harus disertai dengan penghalalan."' Dalam

al-Bahr dia menyampaikan dari Nashir dan Syaf i bahwasanya perdamaian

dengan sesuatu yang diketahui atas sesuatu yang tidak diketahui tidak sah.

Syarat-syarat Hak dalam Perdamaian (mushAlaf; ' anhu)

Terkait hak dalam perdamaian, ditetapkan syarat-syarat berikut:

1. Hak harus berupa harta yang bernilai atau jasa dan tidak disyaratkan harus

diketahui, karena tidak perlu ada penyerahan. Dari Jabir, bahwa bapaknya

terbunuh pada Perang Uhud sebagai syahid sementara dia masih memiliki

tanggungan hutang dan pihak-pihak yang memberi hutang meminta hak

mereka dengan mendesak. Jabii berkata,'Aku pun mendatangi Rasulullah

saw. Beliau meminta mereka agar menerima korma hasil kebunku

dan membebaskan tuntutan kepada bapakku. Namun mereka enggan.

Rasulullah saw pun tidak memberikan kebunku kepada mereka, dan beliau

bersabda, "Kami akan menemuimu besok." Pada keesokan harinya, beliau

menemui kami,lantas mengelilingi pohon-pohon korma dan berdoa untuk

memohon keberkahan pada kormanya. Setelah itu aku dapat memetik

korma dan melunasi hutang bapakku kepada mereka, serta masih ada

kormanya yang tersisa untuk kami."'

Dalam lafal lain dinyatakan bahwa bapaknya wafat dan meninggalkan

tanggungan tiga wasaq kepada seorang Yahudi. Jabir meminta agar

pelunasannya ditangguhkan, namun orang Yahudi itu enggan untuk

memberinya waktu. Kemudian )abir berbicara kepada Rasulullah saw. agar

beliau memintakan keringanan untuknya kepada orang Yahudi tersebut.

Rasulullah saw mendatangi orang Yahudi dan berbicara kepadanya

agar berkenan mengambil korma dari kebun milik |abir untuk melunasi

hutangnya. Namun orang Yahudi itu enggan. Kemudian Rasulullah saw.

masuk ke dalam kebun korma dan berjalan di dalamnya. Beliau bersabda

kepada labir, "Petiklah untuknya dan lunasilah apa yang menjadi haknya."

Setelah Rasulullah saw. pulang, |abir segera memetik buah korma dan

' Maksudnya, dengan syarat masing-masing dari pihak-pihak yang berdamai harus
memperkenankan rekannya.

e HR B-ukhari, Fath al-Bdrii Glsgl kitab "al-lstiqrAdh," l+:lbab "idz| Qadhd dfina Haqqihi
' au Hallalahu, fahuwa J&ii," $1.

424 - Fikih SunnahV



melunasi tanggungan bapaknya sebanyak tiga puluh wasaq dan rnasih

tersisa sebanyak tujuhbelas wasaq. HR Bukhari.'

Syaukaniberkata,"Dalamhaditsinimengandungdalildibolehkannyaperdamaian

atas sesuatu yang diketahui dengan sesuatu yang tidak diketahuil'

Harus berupa hak di antara hak-hak manusia yang boleh untuk digantikan

meskipun itu tidak berupa harta, seperti qishash.Adapun hak-hak Allah,

maka tidak ada perdamaian padanya. Seandainya seorang pezina, pencuri,

atau peminum khamer berdamai dengan orang yang menangkapnya agar

perkaranya tidak diajukan kepada hakim dengan imbalan sejumlah dana

supaya dia melepaskannya, maka perdamaian ini tidak diperkenankan,

karena tidak dibenarkan mengambil imbalan sebagai pengganti tindakan

itu, dan mengambil imbalan dalam keadaan ini dinyatakan sebagai risywah

(suap). Demikian pula tidak dibenarkan adanya perdamaian atas hudud

dalam perkara tuduhan zina, karena merupakan ketetapan syariat untuk
membuat manusia jera dan tidak mengulangi kembali perbuatan yang

menodai kehormatan ini. Meskipun di dalamnya terkandung hak manusia,

namun hak Allah lebih dominan. Seandainya saksi berdamai dengan

imbalan sejumlah harta agar dia menyembunyikan kesaksiannya terkait
hak Allah swt. atau hak manusia, maka perdamaiannya tidak sah, lantaran

adanya larangan menyembunyikan kesaksian. Allah swt. berfirman,

@ 7i.<g\*k{3
" D an j anganlah kamu menyembunyikan persaksian " (Al-Baqarah [2]: 283)

Dan firman Allah swt.,

zAN( f )l ...\V/

"Dan hendaklah ksmu tegakkan Allah." (Ath-ThalAq

[6s]:2)

Perdamaian tidak dibenarkan dengan meninggalkan syuf 'ah, sebagaimana

jika pembeli berdamai dengan pemberi syuf'ah dengan imbalan sesuatu

agar dia meninggalkan syuf 'ah, maka perdamaiannya batal,karena syuf hh

ditetapkan untuk menghilangkan dampak buruk dalam syarikah dan

tidak ditetapkan untuk mendapatkan keuntungan materi. Demikian pula

perdamaian tidak sah atas dakwaan hubungan suami istri.

' HR Bukhari Fatfo al-Bhriy (S/6o) kitab "al-IstiqrAdh," [+:] bab "idzh Qdshsha au ldzafahu
fi ad-Dain Tamran bi Tamrin au Ghairihi," l9l.
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6d Macam-macam Perdamaian bzs

Perdamaian bisa terjadi lantaran adanya pengakuan, perdamaian lantaran
adanya pemungkiran, dan perdamaian lantaran adanya sikap diam.

Perdamaian Lantaran Adanya Pengakuan

Perdamaian yang terjadi lantaran adanya pengakuan yaitu bila seseorang

menyampaikan dakwaan terhadap orang lain berupa hutang, atau berbentuk

barang, atau berupa jasa, lantas pihak terdakwa mengakui dakwaan yang

disampaikan kepadanya. Kemudian keduanya berdamai dengan ketentuan

pendakwa mengambil sesuatu dari pihak terdakwa, karena manusia tidak
dilarang untuk menggugurkan haknya atau sebagian haknya.

Ahmad ra. berkata, "Seandainya ada orang yang memberi syuf'ah di
dalamnya, maka dia tidak berdosa, karena Rasulullah saw. berbicara kepada

orang-orang yang memberi hutang kepada Jabir, lantas mereka membebaskan

sebagian dari hutangnya, dan berbicara kepada Ka'ab bin Malikyang kemudian
membebaskan sebagian tanggungan orang yang berhutang kepadanya." Imam
Ahmad mensinyalir hadits yang diriwayatkan oleh Nasai dan lainnya dari Ka'ab

bin Malik bahwa dia mengadukan Ibnu Abi Hadrad terkait hutang yang harus

ditunaikannya kepada Ka'ab. Kahb menyampaikan pengaduan ini di dalam masjid

dan suara mereka berdua cukup keras hingga terdengar oleh Rasulullah saw.

yang berada di rumah beliau. Lalu beliau keluar menemui mereka berdua dan

menyingkap penutup kamar beliau . "Hai Kahb," panggil beliau. Ka'ab menjawab,

"Labbaik, wahai Rasulullahl' Beliau bersabda, "Bebaskan hutang yang menjadi

hakmu ini." Beliau memberi isyarat kepadanya yang maksudnya sebagian hutang

yang menjadi haknya. Kahb berkata, 'Aku telah melakukannya, wahai Rasulullahl'

Beliau bersabda (kepada Ibnu Abi Hadrad), "Berdirilah,lalu lunasilah."'

|ika pihak terdakwa mengakui dalam bentuk uang dan berdamai dalam

bentuk uang, maka ini dinyatakan sebagai penukaran nilai uang dan diber-

lakukan padanya syarat-syaratnya. |ika dia mengakui dalam bentuk uang dan

berdamai dengan bentuk barang atau sebaliknya, maka ini adalah jual beli yang

diberlakukan padanya seluruh ketentuan hukumnya. fika dia mengakui dengan

bentuk uang atau barang, dan berdamai dalam bentuk jasa, seperti menempati

rumah dan pelayanan, maka ini adalah penyewaan yang diberlakukan padanya

HR Bukhari (r ln$kltab'bsh-Shaldh," [8]bab "at-TaqAdhiy wa al-Mulhzamahfi al-Masjid;'
Nasai (8/239) tutab'Addb al-Qudhah," [+sl bab "Hukm ai-Hakim fi Ddrihi," (zo].
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ketentuan-ketentuan hukumnya. |ika orang yang diminta berdamai dinyatakan

berhakatashakyangdiperselisihkan, makapihakterdakwaberhakuntukmeminta

kembali ganti perdamaian, karena dia tidak menyerahkannya kecuali agar apa

yang ditangannya diserahkan kepadanya. |ika ganti perdamaian dinyatakan

telah menjadi haknya, maka orang yang menyampaikan dakwaan dapat

membebankan kembali kepada pihak terdakwa, karena dia tidak membiarkan

hak yang didakwakan kecuali agar gantinya diserahkan kepadanya.

Perdamaian Lantaran Adanya Pemungkiran

Perdamaian lantaran adanya pemungkiran yaitu bila seseorang menyam-

paikan dakwaan terhadap pihak lain terkait suatu barang, hutang, atau jasa, lalu

orang itu memungkiri dakwaan yang ditujukan kepadanya, kemudian keduanya

berdamai.

Perdamaian Lantaran Adanya Sikap Diam

Perdamaian lantaran adanya sikap diam yaitu bila seseorang menyampaikan

dakwaan terhadap pihak lain terkait apa yang telah disebutkan, lantas pihak
terdakwa diam, tidak mengakui tidak pula memungkiri.

Hukum Perdamaian Lantaran Adanya Pemungkiran
dan Sikap Diam

Mayoritas ulama berpendapat dibolehkan berdamai lantaran adanya

pemungkiran dan sikap diam. Imam Syaf i dan Ibnu Hazm berkata, "Tidak

diperkenankan kecuali perdamaian lantaran adanya pengakuan, karena

perdamaian berimplikasi pada hakyang tetap, dan ini tidak ada dalam keadaan

diam dan memungkiri. Adapun dalam keadaan memungkiri, karena hak tidak
berkekuatan hukum tetap kecuali dengan dakwaan, dan ini bertentangan

dengan pemungkiran, sementara dengan adanya pertentangan hak tidak dapat

dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Adapun dalam keadaan diam, karena

orang yang diam dianggap memungkiri hukum hingga buktinya didengar,

dan pengeluaran dana oleh masing-masing dari pihak yang memungkiri dan

yang diam membayar biaya perkara tidak dapat dibenarkan, karena perkara

yang diperselisihkan tidak sah. Dengan demikian, pengeluaran dana ini masuk

dalam kategori suap yang dilarang berdasarkan syariat. Yaitu karena Allah swt.

berfirman,
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"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara
kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu
kepada hakim, supayfr kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain
itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Al-Baqarah [2]:
188)

Di antara ulama ada yang bersikap pertengahan dengan tidak melarangnya
secara mutlak dan tidak membolehkannya secara mutlak. Dia mengatakan, "yang

lebih tepat adalah dikatakan bahwa jika orang yang menyampaikan dakwaan
mengetahui dia memiliki hak pada lawan perkaranya, maka dia boleh mengambil
apa yang disepakati dalam perdamaian. |ika lawan perkaranya memungkiri dan
yang didakwakannya tidak benar, maka dia tidak boleh menyampaikan dakrvaan

dan mengambil apa yang disepakati dalam perdamaian. |ika pihak terdakwa
memiliki hak yang diketahuinya, namun dia memungkiri hanya karena suatu
tuiuan, maka dia harus menyerahkan apayangdisepakati dalam perdamaian.

Iika dia mengetahui bahwa pendakwa tidak memiliki hak padanya, maka dia
boleh memberikan sebagian dari hartanya untuk membayar biaya perkara dan
ganti rugi kepada pihak yang memiliki hak padanya, sementara pendakwa
dilarang mengambilnya. Dengan demikian, dalil-dalil yang ada memiliki titik
temunya. Maka tidak dikatakan perdamaian atas pemungkiran tidak sah, tidak
pula perdamaian atas pemungkiran sah secara mutlak, tapi harus dijelaskan
detailnya."' Kalangan yang membolehkan perdamaian atas pemungkiran atau

sikap diam berkata, "Ketentuan hukumnya berkaitan dengan hak orang yang
menyampaikan dakwaan sebagai kompensasi atas haknya, dan berkaitan dengan

hak terdakwa sebagai penebusan terhadap sumpahnya serta sebagai upaya

mengakhiri perselisihan dari dirinyal'

Konsekwensinya, jika ganti perdamaian berupa barang, maka itu masuk
dalamkategori jualbeli dan diberlakukan padanya seluruh ketentuan hukumnya.

]ika ganti perdamaian berupa jasa, maka itu masuk dalam kategori penyewaan

dan diberlakukan padanya ketentuan-ketentuan hukumnya.

Adapun hakyang diperkarakan dalam perdamaian, maka tidak demikian
kEtentuannya, karena ia sebagai imbal balik dari berakhirnya perselisihan

dan bukan sebagai ganti atas harta. Begitu ganti perdamaian telah diterima,

i i 'rpt.i buku Farft al-Atldrn Syarfu Bulttgh al-Marhm.
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maka pendakwa dapat membebankan kembali kepada pihak terdakwa, karena

dia tidak meninggalkan dakwaan kecuali agar ganti perdamaian diserahkan

kepadanya.

Dan begitu hakyang diperkarakan dalam perdamaian telah diterima, maka

pihak terdakwa dapat membebankan kembali kepada pendakwa, karena dia

tidakmembayar ganti perdamaian kecuali agar apayang didakwakan diserahkan

kepadanya. Jika yang didakwakan telah dimiliki pihak lain, maka tujuannya

belum terpenuhi. Maka dari itu, dia dapat membebankan kembali kepada

pendakwa.

Perdamaian Atas Penangguhan Hutang Lantaran Sebagiannya
Sudah Ditunaikan

Seandainya perdamaian dilakukan atas hutang agar ditangguhkan

lantaran sebagiannya sudah ditunaikan, maka ini tidak sah menurut Madzhab

Hanbali dan Ibnu Hazm. Dalam al-Muhalld,Ibnu Hazm berkata, "Tidakboleh

mengadakan perdamaian yang di dalamnya mengandung pembebasan dari

sebagian sebagai syarat untuk penangguhan yang pokok, karena ini adalah

syarat yang tidak ditetapkan dalam Kitab Allah, dan ini batil, tetapi hutang

itu sudah jatuh tempo dalam tanggungan yang dapat ditangguhkan sampai

kapanpun yang dikehendaki tanpa syarat, karena itu adalah amal kebaikanl'

Menurut Ibnu Musayyab, Qasim, Malik, Syaf i, dan Abu Hanifah, hukumnya

makruh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Sirin, dan Nakhai bahwa itu
tidak masalah.
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PERADILAN

Keadilan adalah tujuan dari risalah-risalah Allah. Keadilan adalah
salah satu dari norma-norma Islam yang luhur. Ini lantaran penegakan
kebenaran dan keadilanlah yang menebarkan ketenteraman, menyebarkan
keamanan, memperkuat hubungan antar individu-individu, memperkuat
kepercayaan di antara hakim yang mengadili dan pihak yang diadili,
menumbuhkan kemapanan, menambah kelapangan, dan menopang
situasi yang kondusifsehingga tidak rentan terhadap resistensi ataupun
kekisruhan, masing-masing dari hakim yang mengadili dan pihak yang
diadili sama-sama mengarah pada tujuannya dalam bertindak, berkarya,
dan memberikan pelayanan kepada warga negara, tanpa ada hambatan di
jalannya yang menghentikan aktivitasnya, atau kendala yang menghalangi
kebangkitannya. Keadilan akan terwujud hanya dengan memberikan
hak kepada pihak yang berhak terhadapnya, dan menetapkan hukum
sesuai ketetapan-ketetapan dalam syariat Allah, serta menjauhi hawa

nafsu dalam pembagian di antara manusia secara sama. Tugas para rasul
Allah pun hanya menegakkan dan melaksanakan perintah ini. Tlrgas para
pengikut rasul-rasul pun hanya mengikuti syariat ini agar misi kenabian

tetap memberikan naungan yang teduh kepada umat manusia.

5wi i#--Jt H;1 trjs,4\t1t.i (Li\ ii)
@ +;{ul1iffu

- "Sesungguhnya Kami telah

membawa bukti-bukti yang nyata

mereka kitab dan neraca fteadilan)
ke a dil a,n. " (Al-Hadid [57]: 25)

mengutus rasul-rasul Kami dengan

dan telah Kami turunkan bersamn

supaya manusis dapat melaksanakan



Peradilanl dalam lslam

Di antara sarana yang paling penting yang digunakan untuk mewujudkan

keadilan, menjaga hak, melindungi darah, kehormatan, dan harta, adalah

penegakan hukum peradilan yang ditetapkan oleh Islam dan dijadikan sebagai

bagian dari ajaran-ajarannya serta salah satu misi utamanya yang tidak dapat

dilepaskan darinya. Yang paling pertama mengemban tugas ini dalam Islam

adalah Rasulullah saw.. Dalam perjanjian yang disepakati setelah hijrah di

antara kaum Muslimin, kaum Yahudi, dan kalangan lainnya, disebutkan,

"Kejadian atau persetikaian apapun yang dikhawatirkan dampak buruknya

di antara pihak-pihak yang menyepakati perjanjian ini, maka penyelesaiannya

diserahkan kepada ketentuan Allah swt. dan kepada Rasulullah."'Allah swt.

memerintahkan agar hukum ditetapkan berdasarkan wahy'u yang diturunkan-
Nya. A1lah berfirman,

r+f *^i1iyKS;{i,ii)ifG,u)t1fu,{a.e"fuQr-.ftoli(tift y-

G'6{zt,K'ai5f;ii;;;--j3@
"Sesungguhnya Kami telalt menurunkan kitab kEadamu dengan membazoa

kebenaran, supaya kanru mengadili antara mnnusia dengan npa yang telah Allah

wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu meryadi penantartg (orang yang tidak

bersalah), karena (membela) orfing-orang yang khianat. Dan mohonlah ampun

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mqha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(An-NisA' [ ]: 105 - 106)

Pada masa Rasulullah saw., Attab bin Asid menjabat sebagai hakim Makkah

sebagaimana Ali bin Abi Thalib ra. menjabat sebagai hakim Yaman. Para imam

penulis as-Sunan dan lainnya meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw.

mengutus Ali ke Yaman sebagai hakim, Ali berkata, "Wahai Rasulullah, engkau

mengutusku di antara mereka, padahal aku masih muda dan tidak tahu apa itu
peradilan." Ali berkata, "Lalu Rasulullah saw menepuk dadaku dan berdoa,

;2qt:y'ai

Peradilan di sini berasal dari kata al-qadhh'yang menurut bahasa berarti menyempurnakan
sesuatu baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Menurut istilah syariat peradilan adalah
menetapkan hukum di antaramanusia terkaitperkara-perkara untukmenghentikanperselisihan
dan mengakhiri pertikaian berdasarkan hkum-hukum yang ditetapkan oleh Allah swt..
Lihat al-Biddyah wa an-Nihdyah karya Ibnu Katsir (llzzS). Dia mencantumkan teks
perjanjian teisebut dan setelahnya (li,lzza) dia berkata, "Demikian kurang lebih yang
dicantumkan oleh Ibnu Ishak. Atru Ubaid al-Qasim bin Salam rah. jugamengulasperjanjian
ini dalam bukunya at-Taghrib dan lainnya dengan ulasan yang cukup panjang.
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L.f c;!l

"Ya Allah, berikan petunjuk kepadanya dan teguhkanlah lisannya."l

Ali berkata, "Demi yang membelah biji-bijian, aku tidak ragu dalam

menetapkan hukum di antara dua orang." Dari Ali ra. bahwa Rasulullah saw.

bersabda,

z .,s' a2 t,t,o, .t-i'J r&J )> ta+:a ..2i)t) L t) !'' v
,,o .,, ,

;r;Ar !) :3

- ,o

)\e iL::;l :.$I --Ii t:1 ,Jt L"

et ai 6t uv,J;!i ;r c-x
"Hai Ali, jika ada dua orangberperkara menghadapmu, maka ianganlahkamu

menetapkan hukum di antara keduanya hingga kamu mendengarkan dari pihak

lain (kedua) sebagaimana kamu mendengarkan dari pihak pertama. Sesungguhnya

jika kamu melakukan itu, maka j elaslah keputusan hukumny a bagimu."2

Cakupan Peradilan

Peradilan diterapkan terkait seluruh hak, baik itu hak Allah maupun

hak manusia. Ibnu Khaldun menyimpulkan, "Bahwasanya tugas kehakiman

bermuara pada penggabungan keputusan hukum dengan pemenuhan sebagian

hak umum kaum Muslimin dengan memperhatikan keadaan pihak yang

ditahan, orang gila, anak yatim, pihak yang mengalami pailit, dan kalangan

yang mengalami keterbelakangan mental, serta terkait wasiat dan wakaf kaum

Muslimin, dan pernikahan anak-anak yatim bila mereka tidak memiliki wali,

menurut kalangan yang berpendapat demikian. Di samping itu, juga harus

memperhatikan kemaslahatan yang berhubungan dengan jalan, bangunan,

kepedulian terhadap para saksi, orang-orang kepercayaan, dan orang-orang

yang menjadi wakil mereka, serta memenuhi kebutuhan terhadap ilmu dan

keahlian di antara mereka dengan adil, dan juga yang berkaitan dengan para

medis, agar mendapatkan kepercayaan dari mereka. Ini semua termasuk dalam

cakupan tugas kehakiman dan cabang dari kewenangannya."

Kedudukan Peradilan

Peradilan merupakan fardhu kifayah untuk menghindarkan tindak

kezaliman dan menetapkan keputusan hukum dalam perkara yang diperselisih-

' HR Ibnu Majah(zlzzdkttab,'al_Abkdmj'ltibab "Dzikr al-Qadhd'i'lt). Musnad Ahmad
(r/rrr).

' HR Abu Daud (+/r r) htab'hl-I.lqdhiyah," lfilbab "Kada al-Qadhit'," [6]. Tirmidzi (:/6og)
kitab 'hl-Abkd*," lri bab "afQAdhiy ld Yaqdhiy baina al-Khashmain hattd Yasmah
Kaldmahumd," [5].
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kan. Penguasa harus menetapkan adanya orang yang menjabat sebagai hakim,
dan jika orang yang ditunjuk menolak, maka penguasa dapat memaksanya.

Jika seseorang memiliki kapabilitas sebagai hakim yang tidak dimiliki oleh
orang lain, maka dialah yang ditetapkan sebagai hakim dan dia harus terlibat
dalam tugas peradilan. Islam menekankan pentingnya menetapkan hukum
di antara manusia dengan benar dan menjadikannya sebagai tindakan yang
didambakan. Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin umar bahwa Rasulullah
saw. bersabda,

^,tJ; & ;Li-;,tc

"Tidak ada iri (yang diperkenankan) kecuali kepada dua; orang yang
dianugerahi harta oleh Allah lantas dia menggunakannya sampai penghabisan
dalamkebenaran, dan orangyang dikaruniaihikmah oleh Allnhlalu diamenetnpkan
hukum den g anny a dan men gaj arkanny a kE a d a m anusi a. " 1

Surga yang Diianiikan Bagi Hakim yang Adil
Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

trot ,',: ".. i".o,,tiit,ott)J> ?)9 S,e i ca;.>nl 4s o-l_F

.3$t )u !i;
" siap a y ang mencari keputus an hukum b agi kaum Muslimin hin gga mendap at-

kannya kemudian keadilannya mengalahkan kezalimannya, maka baginya surga.

Dan siapa yang keznlimannya ffiengalahkan keadilannya, maka baginya neraka."2

Dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa Rasulullah saw. bersabda,

.i'i.,r, i; j; ;r' F ,; ;u ,"-n, I v u;tat6; t, ;t
"sesungguhnya Allah bersama haki'm selama dia irOoU UrroOu zalim.

lika dia berlaku zalim, maka Allah berlepas diri darinya, dan setan senantiasa

menyertainya."3

' HR Bukharilr.:rtab'hl-'Ilm," Ir] bab 'hl-Fahmfi al:Ilm," lal. Fatfoal-Bdriy glfi)., 
lIR,APt Daud (+tz) kitab "at-Uqdhiyah:' titl bab ,fi'at_Qadniy 

vu*nthi;,,, Izl.'Baihaki(ro/r65).I HR.Tirmidzi.(il6oc)I,"tab'hl-Abknml'ilbab "Md lahfi al-tmdm al-Adil,,,[4]. Tirmidzi
berkata, "Hadits hasan t\f i!:' Ibnu Majah-(z tzz il l<ttab",hl-Abk6m,', btlAaa ;it_fag,,tiin

fi al-flatf wa ar-Risywin, 121.

l,j-\ ,t 
', 

k !

-**LiJ, "\
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Adapun hadits-hadits yang berkaitan dengan peringatan terhadap

keterlibatan dalam peradilan adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Said

al-Maqbury bahwa Rasulullah saw bersabda,
t ^.,

fY f) e.' -rre er-a'iJ! 
's-s 'r

"Siapa yang menjabat sebagai hakim, maka sesungguhnya dia disembelih

tanpa menggunakan pisau."l (Maksudnya, dia telah mengajukan diri untuk

menyembelih dan membinasakan dirinya lontaron dia menjabat sebagai hakim).

Peringatan terkait jabatan sebagai hakim ini lebih dikaitkan dengan

orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran, tidak mampu menegakkan

kebenaran, tidak mampu mengarahkan dirinya dengan benar, dan tidak mampu

mengendalikan serta mencegah dirinya untuk condong kepada keinginan hawa

nafsu. Makna ini disinyalir dalam hadits Abu Dzarr ra. bahwa dia berkata,

'Aku bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mengangkatku?" Abu

Dzarr mengatakan, "Beliau menepuk bahuku dengan tangan beliau, lantas

bersabda,

;;r ; \1:.;rx', jr ,,e\ ii.Wt: ,lrsi $'', ibt J1 .';; ui u
' o ', /

UYsn\c\\i'+.
"Hai Abu Dzarr, kamu adalcth orang yang lemah, dan sebenarnya jabatan itu

adalah amanah,2 serta sebenarnya pada hari Kiotnat jabatan itu berupa kenistaan

dan penyesalan kecuali bngi orang ynng mengembannya dengnn sebenar-benarnya

dan menunaikan kewajibannya di dalamnya."s

Dari Abu Musa al-Asybry, dia berkata, 'Aku dan dua orang dari keluarga

pamanku menemui Rasulullah saw. . Salah satu dari keduanya berkata, "Wahai

Rasulullah, angkatlah kami sebagai pejabat pada apa yang telah diberikan

kewenangannya oleh Allah swt. kepadamui' Yang kedua juga mengatakan seperti

itu. Lalu beliau bersabda,

"sesungguhnya kami, demi Allah, tidnk menyerahkan jabatan ini kepada

orang yeng memintanya atau orang yang sangat menginginkannya."a

HR Abu Daud (+/+) l<:tab 'hl-Uqdhiyah," lfil bab 'l' Thalab al-Qadhd"" ltl. Tirmidzi
(r/6or) \<tt^b'al-Abkdml' 

.:,3lbab "Ua hh hn Rasililldh saw. fi al-Qddhiy," Ir]. Tirmidzi
berkata, "Hadits hasan gharib."
Maksudnya jabatan itu adalah beban berat yang menghart's[an dapat memenuhi hak-hak
manusia iesirai dengan ketentuannya yang'dapat mewujudkan setiaP_tuntutan mereka.

HR Muslim (llt+Sz)Wtab "al-Imdrah," [rr] bab "Karhhah al-Imdrahbi ghairi Dharilrahl'l+1.
HR Bukhari kitab "al-Abk&m," [93] bab "MdYukrah min al-Ursh ald al-Imdrah," lz). Fath

-:. r o , . ,i .i tti , i ' ' t / \ ..+ _.i r-r,i li "Ji-J t-rii 1^lr rj-^ J,; I "11, U!
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ri Anas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Siapa yang menginginkan jabatan sebagai hakim dan memintanya kepada

orang-orang yang memberikan syuf ah, makn (beban) itu diserahkan kepada dirinya
sendiri. Dan siapa yang dipaksa untuk menjnbatnya, maka Allah menurunkan
malaikat y ang mene guhkanny at . " z

Kekhawatiran terhadap ketidakmampuan dalam melaksanakan tugas
kehakiman secara optimal adalah sebab yang membuat sebagian ulama
terkemuka enggan untuk terlibat dalam jabatan kehakiman. Ada riwayat yang
cukup menarik dalam hal ini. Haiwah bin syrrraih diminta untuk menjabat
sebagai hakim di Mesir. Begitu al-Amir mengajukan jabatan ini kepadanya, dia
menolak. Lalu al-Amir menyuruh diambilkan pedang. Melihat hal ini, Haiwah
bin Srrraih mengeluarkan kunci yang saat itu dibawanya, dan berkata, "Ini
kunci rumahku. Aku sudah sangat merindukan pertemuan dengan Tuhankul'
Begitu melihat pendiriannya yang kuat, al-Amir pun meninggalkannya.3

Siapa yang Layak Meniadi Hakim

Tidak boleh menjabat sebagai hakim kecuali orang yang memiliki ilmu
tentang Al-Qurhn, Sunnah, mengerti agama Allah, mampu membedakan antara
yang benar dengan yang salah, terbebas dari tindak kezaliman, jauh dari hawa
nafsu. Para ulama fikih menetapkan syarat bagi hakim, yaitu dia harus mencapai
tingkat ijtihad.a Dengan demikian, dia harus mengetahui ayat-ayatdan hadits-
hadits yang berkaitan dengan hukum, mengetahui pendapat-pendapat para
ulama generasi terdahulu terkait apa yang mereka sepakati dan apa yang mereka
perselisihkan, mengetahui bahasa dan qiyas, serta dia harus mukallaf, laki-
laki, adil, bisa mendengar, melihat, berbicara. Syarat-syarat ini diberlakukan

ofnaru {*trz-5)..Muslim. .gly56) kftab 'hl-ImArah," lt:J bab ,,an-Nahy hn Thalab al-
Imdrah wa al-Hirsh'alaihd," [l].

' Maksudnya, membimbingnya kepada kebenaran dan kebijaksanaan.
' In Ji.rmjdz! (zl6o.s) htab.'hl-AhkAmJ'.{r j I bab "MA IAh hn Rasntilldh saw. fi at-ehdhiy,', ll.llrmidzi berkata, "Hadits hasan gharib!'Hadits ini tidak disampaikan oleh i.o.arg pu'ri d"ri

para imam penulis enam buku hidits (al-Kutub as-sittah) dengair lafal ini kecuali Tiiriridzi.r Dalam al-Wuldh wa Kilab al-Qudhdhi'karya Umar Muhammad bin yusuf, dinyatakan bahwa
Yazidbin Hatimhendakmengangkatnya sebagai hakim, namun diaberkata,;Aku'tidakbersedia-
Lakukanlah apa yang akan kamu lakukanl' yizid bin Hatim pun meninggalkannya (hal. 363).

' Inilah pendapat y-ang dianut oleh syaf i dan juga merupakan satu pendapat yang terdapat
dalam Madzhab Maliki. Pendapat yang lain'm"enyatakin bahwa iiu sebigai'any"uran sila.
Abu Hanifah tidak menetaplu,i ryJrutini
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secara proposional, Yang diangkat sebagai hakim haruslah orang yang paling

ideal, kemudlan orang yang paling ideal berikutnya. Dengan demikian, tidak

dibenarkan mengangkat orang yang masih pada tarap muqallid sebagai hakim,

tidak pula orang kafir, anak kecil, orang gila, orang fasik, tidak pula wanita.'

Ini berdasarkan hadits Abu Bakrah, bahwa dia berkata, "Ketika Rasulullah

saw. mengetahui bahwa penduduk Persia mengangkat anak perempuan Kisra

sebagai ratu mereka, beliau bersabda,

" Tidaklah beruntung kaum y ang meny erahkan urusan mereka kepada zJJanita."2

Di samping syarat-syarat ini, para ulama fikih juga menetapkan syarat adanya

pengangkatan dari penguasa terhadap hakim, sebab ini merupakan syarat sahnya

keputusan hukum yang diambil. Ini berbeda dengan dua orang yang mengajukan

perkara jika keduanya ridhaterhadap adanya seorang penengahyangtidakmemiliki

kewenangan dalam kehakiman untuk memutuskan hukum di antara keduanya, ini

dibolehkan oleh Malik dan Ahmad,, namun Abu Hanifah tidak membolehkannya

kecuali dengan syarat bahwa keputusan hukumnya sesuai dengan hukum yang

&tetapkan olehhakim negeri setempat. Allahtelah memaparkan contohyang sangat

luhur tentang keputusan hukum. Allah swt. berfirman,

,#e;Lwd$iir'L;6tuuu($?u,S*ru:lJ+6)iA(y';si.
rA\V;4(tVal+.3\:ii{)4{,ge'oi';*iriitl;'i

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di

1i-". "r-"i,:,- 'o: ,,o.' o',
.olr,.l gr,rl \-lS (p CIlr J

' Abu Hanifah membolehkan wanita sebagai hakim dalam bidang yang berkaitan dengan
harta. Thabari berkata, "Wanita boleh meniadi hakim dalam bidang apa saja." Dalam Nai/
aI-Authdr danFath al-Bariy, dia berkata, "Pira ulama sepakat ditetapkannya syarat laki-laki
untuk meniadi hakim keiuali menurut Madzhab Hanafi. Mereka memberi pengecualian
dalam sanksi-hukum yang telah ditetapkan sanksinya yang telah ditetapkan. Ibnu |arir
menetapkannya secara irutYak. Pendapat yang disampaikari miyoritas ulama diperkuat bahwa

iabatan kehaliiman membutuhkan adanya kesempurnaan pemikiran, sementara pemikiran
wanita kurang sempurna, apalagi saat b'erada di ttngah-tengah kaum laki-lakil'

' HR Bukhari[iab'hl-uash:dziy! lo+)bab "Kithb an-'Nabiyylaw. ilh Kisrh wa Qaishar," l8z).
Fatfoal-Bdriy (alrza). Nasai (8/zzz) l<rtab'Ad,nb al-Qadhd'," [+g] bab "an-Nahy'an lsti'mdl
an- Nisd' fi al-Hukm," l8).3 Begitu liedua orang yang berperkara itu meridhai ketetapan hukumnya dan keduanya
me"netapkannya s"Uig'ai pEnenga'll kemudian menetapkan kefutusan hukurir, maka keduanya
harus nieneralkan ketetapan liukumnya dan keridhaan mereka berdua terhadap keputusan
hukum tidak dapat dijadikan acuan serta penguasa tidak boleh membatalkannya. Syaf i
memiliki dua pendapat. Pertama, dia harus menerapkan keputusan hukumnya. Kedua, tidak
harus menerapkan kecuali dengan keridhaan mereka berdua, tapi ketetapan itu berstatus
seperti fatwa.-Keputusan huku-m ini adalah yang berkaitan dengan harta. Adapun yang
belkaitan dengan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan, lian, dan pernikahan, maka tidak
boleh ada peng"angkatan seseorang sebagai penengih untuk menetapkan keputusan hukum,
berdasarkan ifma' ulama.
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muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusifr dengan kebenaran

dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari
jalan Allah. sesungguhnya orang-orangyang sesat dari jalan Allah akanmendapat

azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (Sh6d [38]: 26)

fika pernyataan dalam ayat ini ditujukan kepada Daud, maka pada realitanya
ditujukan kepada para penguasa, karena Allah tidak menyebutkan itu kecuali
untuk menjelaskan contoh yang sangat luhur kepada kita terkait keputusan hukum,
dan bahwasanya Daud yang berstatus sebagai nabi dan dia ma\hum, namun .Lllah
tetap menyampaikan pernyataan kepadanya dengan berfirman, "Dan janganlah

kamu mengikitihawa nafsu, karena ia akan menyesatkankamu dari jalan Allah."

)ika nabi yang ma'shum saja dikhawatirkan akan mengikuti hawa nafsu, maka
akan lebih mengkhawatirkan lagi kalangan lainnya yangtidakma'shum.Dari Ibnu
Buraidah dari bapaknya dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

,+\ -f ,yi F ,t. qit t1:u . ,6t € lu;\ ) ,*\ q. '-ti 
,,frx ;A\

,a,, .1 n,t,, 
,a,, .t: )to, _ . .. t'.o y',

;,w. e Jorl .rr.t' € * _(-.Jr € t * g\ r? ,yti :) -4
.)d,,l,re "W,V

"Hakim ada tiga; satu di surga dan dua di neraka. Adapun yang berada di
surga, yaitu orang yang mengetahui kebenqran dan dia menetapkan hukum
dengannya. orang yang mengetahui kebenaran namun bertindak zalim dalam

penetapan hukum, maka dia di neraka. Dan orang yang menetapkan hukum bagi

manusia berdnsarknn kebodohan, mrka dia di neraka."l

Disamping merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, sejumlah hakim juga
merujuk kepada pendapat para ulama terkemuka dalam menetapkan keputusan
hukum, serta memilih pendapat yang kuat yang selaras dengan kebenaran
setelah berakhirnya masa ijtihad. Muhammad bin Yusuf al-Kindy menyebutkan
bahwa Ibrahim bin |arrah menjabat sebagai hakim pada tahun zo4H.lJmar
bin Khalid berkata, 'Aku tidak pernah menyertai seorang hakim pun yang
seperti Ibrahim bin |arrah. Saat itu aku membuatkan catatan rutin untuknya dan
membacakan kepadanya. Dia begitu tekun dalam membuat catatan itu hingga
waktu yang dikehendaki Allah dan memaparkan pendapatnya di dalamnya.
Begitu dia hendak menetapkannya, diamenyodorkannya kepadaku untuk aku

' HR Abu- Daud. (+/s) kitab 'hl-Uqdhiyah," lfil bab 'fi al-Qddhiy yukhthi," Iz]. Tirmidzi
(t/6o+) krtab 'hl Ahkdf:" [ril.lillb.-tvta lhh hn Risiltiildh sai. fi al-eddhiy],[r]. Ibnu
Majah kitab 'hl-Ahkdm,"bab'hl-Hhkim yajtahidu fa yushibu al-Hiqq," li] tztif).irakim
(4/9o), menurutnya-shahih,dan dia berkata,'Ada dalil pendukungnyiaiigan'isniasnanin
berdasarkan syarat Muslim."
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buatkan catatan. Ternyata pada bagian atasnya aku menemukan tulisan; Abu

Hanifah berkata begini. Pada suatu baris; Ibnu Abi Laila berkata begini. Pada

baris lain; Abu Yusuf dan Malikberkata begini. Kemudian aku menemukan pada

salah satu baris darinya ada tanda garis. Aku pun mengetahui bahwa pilihannya

jatuh pada pendapat ini. Lalu aku membuatkan catatan baginya."'

Sebagian ulama berpendapat bahwa hakim harus berkomitmen pada satu

madzhab tertentu untuk menghindari pergolakan dan kerancuan pemikiran.

Dahlawi berkata, "sebagian hakim, begitu tidak konsisten dalam penetapan

hukum mereka, maka para penguasa mengharuskan para hakim untuk

menetapkan hukum sesuai dengan satu madzhab tertentu yang tidak mereka

perhitungkan dan tidak mereka terima kecuali yang tidak meragukan kalangan

pada umumnya dan menjadi sesuatu yang telah dikatakan sebelumnyal'

Keputusan Hukum dari Orang yang Tidak Layak untuk
Menetapkan Keputusan Hukum

Ulama mengatakan, "setiap orang yang tidak layak untuk menetapkan

hukum, maka dia tidakboleh menetapkan hukum. Sebab, jika dia menetapkan

hukum, maka dia berdosa dan hukum yang ditetapkannya tidak berlaku, baik itu

selaras dengan kebenaran maupun tidak, karena sesuai dengan kebenaran secara

kebetulan itu tidakbersumber pada dasar utama syariat. Dengan demikian, dia

telah melakukan pelanggaran terkait seluruh ketetapan hukumnya, baik itu

selaras dengan kebenaran maupun tidak. Hukum-hukum yang ditetapkannya

ditolak secara keseluruhan, dan tidak ada satu ketetapan pun di antara ketetapan-

ketetapan itu yang dimaklumi.

Acuan Penetapan Hukum

Rasulullah saw. telah menjelaskan kepada kita acuan yang harus diterapkan

oleh hakim dalam menetapkan keputusan hukum. Ketika mengutus Muadz ke

Yaman, beliau bertanya kepadanya, "Dengan ap a kamu menetapkan hukum?" Muadz

menjawab, "Dengan Kitab Allahl'Beliau bertanya,"likakamutidakmenemukan?"

Muadz menjawab, "Maka dengan Sunnah Rasulullahl'Beliau bertanya la$,"lika

kamu tidak menemukani" "Dengan pendapatkul' jawab Mtadz.'

' Diriwavatkan oleh Abu Umar bin Yusuf dalam al-Wul6h wa Kitdb al-Qudhdh (hal. +lz).
' HR Tiimid zi (tl6ot) kitab 'al-Abk,nml' Utl bab "Md h'a fi al-QAdhiy kafa Yaqdhiy," ft).

Tirmidzi berkata, "Ini hadits yang tidak kami ketahui kecuali dari sisi ini, dan isnadnya
tidakadayansmuttashill'Dalimit-Tdrikhal-KabirBukhariberkata,"Mursall'AbuDaud
(+lr8) kitiU 'ht-Uqaniyan," Ir8] bab "tjtihdd ar-Ra'y fi al-Qadhd'," ltrlhadits dha'if.
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Hakim harus mencari kebenaran dan menjauhi setiap hal yang menyebabkan

pikirannya terganggu. Dengan demikian, dia tidakboleh menetapkan keputusan

hukum pada saat dalam kondisi sangat marah, kelaparan yang melilit, kesedihan

yang mengguncang jiwa, ketakutan yang mencekam, sangat ngantuk, sangat

panas, sangat dingin, atau hatinya terusik hingga mengalihkannya dari

pengetahuan yang benar dan pemahaman yang cermat. Dalam hadits Abu

Bakrah yang dimuat dalam ash-Shahihain dan lainnya, dia berkata, 'Aku
mendengar Rasulullah saw. bersabda,

.,:,.'. : . t. o'i, . o. tz, . o, . "-. i,

" 
I a n gant ah,,o,,i ff nl 

t 
i),ili ;7, n#,' r,r u * d i n n t a ra d u a

pihak, sementara dia dalam keadaan ntlrah."l

Jika hakim menetapkan keputusan hukum pada saat dalani salah satu dari

keadaan-keadaan tersebut, maka keputusan hukumnya tetap dinyatakan sah

jika selaras dengan kebenaran, menurut mayoritas ulama fikih.

Muitahid Mendapat Pahala

Bagaimanapun hakim berijtihad dalam mengetahui kebenaran dan

untuk menetapkan keputusan yang tepat, maka dia tetap mendapatkan pahala

meskipun tidak selaras dengan kebenaran. Dari Amru bin Ash bahwa Rasulullah

saw. bersabda,

'"'"':'- -,i'i'l;i ;1, it-U {;t ),:') 
.sr;.-i oli -,wti {6' 1aj.r r:r

"lika hakim berijtihad dan dia benar dolam ijtihadnya, maka baginya dua

pahnla. Dnn jika dia salah dnlam ijtihadnya, makabaginyn satu pahala."2

Khaththabi berkata, "Hakim yang salah dalam ijtihadnya namun dia

tetap mencari ketrenaran, dia mendapatkan pahala karena ijtihadnya adalah

ibadah. Kesalahan dalam hal ini tidaklah berpahala, tapi hanya dosanya yang

digugurkan darinya. Ini terkait orang yang termasuk dalam kalangan mujtahid

yang menguasai alat ijtihad, mengetahui dasar-dasar hukum utama, dan

ketentuan-ketentuan qiyas. Adapun orang yang tidak layak untuk berijtihad,

HR Bukhari kltab 'hl-Ahkdm," lgll bab "Hal Yaqdhiy al-Hdkim au Yuf'tiy wa Huwa
Ghadhbdn," [tl. Fath al-Bdriy (r:/r16). Muslim (ilrt+t) kitab 'hl-Uqdhiyah," fto) bab
"Kardhah Qadhd' al-Qhdhiy wa Huwa Chadhbhn," 17).
HR Bukhari kitab "al-I'tishdm," lg6l bab 'Ajr al Hakim idzd ljtahada," lz:i1. Fathal-Bdriy
(r 3/ j r8). Muslim (l/rl+l) lttab "al-Uqdhiyah," l jo)bab "Bayhn Ajr al-Hhkim idzd ljtahada
fa Ashhba au Akhthah," lel.
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maka dia sebagai orang yang merekayasa dan kesalahannya dalam hukum tidak

dapat dimaklumi, tapi justru dikhawatirkan mendapatkan dosa yang besar. Dari

Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

-a. .r r.ii.),".",.;. .,, :", ."1"):.. .,,..,i.-t\;b ,,a j" 4;; Fi ;s.;; 1;t ,J" i"t;,as,i tsjll ,r! ur Lj:

,.:,:,{,i.:,',,,., ";".o {,,"::".i ,."t,,. ": i:"2... .l;L;P icjrt- >'i q-: o=rl -b- ", n i;5 ',ce r:+1 L" j-,., .se r-r+ --ort
' ' 

,or, , '-, rt - d, ,'i ".i')v'4Yd e4\
" Sesungguhnya akuhanyalahmanusia, dankolianmengadukanperkarapertikainn

kepadaku. Barangkali di antars kalian sda yang lebih mengerti dengan httjahnya dari

padayanglain. Akuhanyamemutusknn di antarnknlionmenurutapayangaku dengnr.

siapa yang aku putuskan baginya sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah din

mengambilnya, karena itu berarti nku mengambilkan secercah api bnginya-"l

Dari Abu Hurairah bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

*.l,,q--wjJuij .u^-r--l .-,u 
-^-^-rg +jJr it* ,u-iu, t..i; ;ui-il iL<

,o,/tt ' 
-. 't,'..5;ifu ,;;; >iu 

-Jt 
u;f*.:ulU --o, Ll;l :.s;.+Yr :Jt!; .eujq 5,

"tli."-.^Jo1,,.,,',,;:':',o,.u"i,,,l,,".,,":"1:e;i 5*!! ;,u;r :J\;o i\: *;u iyJt Ll+}" : or: :j JLil- -y E'P
j'

.it,, '.'-: ,,)o,,1 :, j,t, o"s 
-i,:: ,.t'.,..g';A q sb-b.kil ,* ."irt :Iiii ,-i,; ! :314t 96 t"*";

"Dulu ,O', Ow wtmita membawa annknya mnsing-masing. Datanglalr

seekor serigaln yang lontas membqwa kabur anak snloh satu dari kedun wanita

itu. Snhob.atnyn berkata; sebenarnya serigala itu membaroa kabur anakmu.2 Yang

lain berkata; sebenarnya anakmu yang dibawa kabur oleh serigala itu. Keduanyn

pun lantas mengadu kepada Daud yang kemudian menetapkan bagi utanita yang

lebih tua. Namun kemudian keduanya menemui Sulaiman bin Daud cLs.. Setelah

diberitahu perkaranya oleh kedua wsnita itu, Sulaiman berkata; berikan kepadaku

pisau untuk membelah anak itu di antara keduanya. Wnnita yang muda berkata;

jangan kamu lnkukan, semoga Allah merahmatimu, dia anaknyn. Sulaiman pun

menetapkan nnak itu untuk wanitayang muda."

Ini merupakan pemahaman Sulaiman as.. Dia sengaja melakukan cara

ini untuk rnengetahui ibu yang sebenarnya. Begitu dia mengatakan, "Berikan

pisau kepadaku untuk membelahnyal' naluri keibuan yang sejati tergerak dan

' Takhriinva telah disebutkan.
' HRBrikliariktab"Ahdditsal-Anbivd'," l6ol bab "waWahabnkli DhwfidaSulaimanaNi'ma

al-Abdlnnahu AwwAb:' [:q] (hal.':o). faifoal&Ariy (61+s8). Muslim (tl q++)kttab'al-
Uqdhiyah," Iroi bab "Baydn lkhtildf al-Mujtahidin," |t ol.
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menolak pembunuhan terhadap anaknya serta lebih mengutamakan untuk
membiarkannya tetap hidup jauh darinya dari pada dibunuh. Dari indikator
ini, Sulaiman menyimpulkan bahwa anak tersebut mili.k wanita yang muda.

Allah swt. menyebutkan kisah Daud dan Sulaiman. Allah swt. berfirman,

?rt+% ;S'; i1, e;fr;Y,l) q e1li-iy ;a5; ir:;'
("$ (k q\', $Uu"rt,i :, ti(.# i@ (rt 

93"
"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikon

keputusan mengenai tannman, karena tanqman itu dirusak olehkambing-kambing
kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberiknn

oleh mereka itu. Maka Kami telah memberikan pengertiankepada Sulaiman tentang

hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telsh Kami berikan

hikmah dq.n ilmu." (Al-AnbiyA' [21]:78 -79)
Para ahli tafsir menyatakan bahwa kambing-kambing itu berkeliaran di tanaman

hingga membuat tanaman itu rusak dan bahwa pemilik tanaman terlibat perselisihan

dengan pemilik kambing. Akhirnya perkara ini diadukan kepada Daud agar dia
menetapkan hukumnya. Daud pun menetapkan bahwa kambing-kambing itu
menjadi hak pemilik tanaman. Kedua belah pihak yang berselisih pun lantas keluar
dari tempat Daud, dan dalam perjalanan mereka bertemu Sulaiman. "Bagaimana dia
menetapkan hukumnya di antara kalian berdua? " tarryaSulaiman. Keduanya pun
memberitahukan keputusannya kepada sulaiman. Sulaiman berkata, "seandainya

aku diberi kewenangan untuk menangani perkara kalian, maka aku menetapkan

keputusan yang lebih santun bagi kedua belah pihak' Begitu mengetahui pernyataan

ini, Daud memanggil Sulaiman dan bertanya, "Bagaimana keputusan yang kamu
tetapkan?" Sulaimanmenjawab, "Akuserahkankambing-kambingitukepadapemilik

tanaman untukdimanfaatkan susu, anak, bulu, dan manfaatnya, sementarapemilik
kambing menanarn untuk pemilik tanaman seperti tanamannya. Begitu keadaan

tanaman sudah seperti sediakala saat dimakan kambing, makatanaman diserahkan

kepada pemiliknya dan pemilik kambing boleh mengambil kambing-kambingnyai'
Daud pun berkata, "Keputusannya adalah sebagaimana yang kamu tetapkan." Daud
menetapkan hukum sebagaimana yang ditetapkan Sulaiman.

Kewajiban Hakim

Hakim harus memperlakukan dua pihak yang berperkara secara sama
dalam lima hal:'

Dinukil oleh Razi dari Syaf i.
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1. Menemuinya.

2. Dudukdihadapannya.

3. Menghampirikeduanya.

4. Mendengarkankeduanya.

5. Dan menerapkan aturan hukum terlradap keduanya.

Yang dituntut darinya adalah mempersamakan perlakuan di antara keduanya

dalam perbuatan bukan dalam hati. Sebab, jika hatinya condong kepada salah satu

dari keduanya dan menyukai bila hujahnya mengalahkan pihakyang tain, maka tidak

ada larangan baginya, karena tidak mungkin baginya untuk menghindarkan diri dari

kecenderungan ini. Hakim tidak boleh memberikan arahan kepada salah satu dari

keduanya terkait penuturan hujahnya, tidakpula kepada saksi terkait kesaksiannya,

karena itu menimbulkan dampak buruk terhadap salah satu dari dua pihak yang

berperkara. Hakim juga tidak boleh memberi arahan kepada para saksi untuk

bersaksi atau tidakbersaksi, tidak diperkenankan pula hakim menerima salah satu

dari dua pihak yang berperkara bertamu kepadanya tanpa pihak yang lain, karena

ini dapat merusak hati pihak yang lain, hakim tidak boleh menerima undangan

salah satu dari keduanya untuk bertamu ke rumahnya, tidak pula bertamu kepada

keduanya selama keduanya masih berstatus sebagai dua pihak yang berperkara.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. tidak menerima orang yang berperkara

sebagai tamu' kecuali disertai dengan lawan perkaranya, dan tidak pula menerima

hadiah dari seorang pun kecuali jika hadiah itu berasal dari orang yang biasa

memberikannya, yaitu dia memberi hadiah kepada hakim sebelum menjabat sebagai

hakim. Sebab, hadiah kepada hakim dari orang yang tidak biasa memberinya hadiah

dianggap sebagai suap. Dari Buraidah bahwa Rasulullah saw bersabda,

t tt . : .,.,...i.,. .,. t,...,.1 i. t,.1.,.
J,J' .4 3U: -r,; ;iri Li \itlt ot:3'1; l; * it tii;-"t a,

"Siapa yang ka'mi angkat sebagai'peiabat ,1rtuk suot, pekerjaan lantas

kami memberinya gaji tetap, maka apa yang diambilnya setelah itu adalah hasil

kecurangan.'t2 ''

Rasulullah saw. bersabda,

Dicantumkan oleh Haitsami dalam kitab 'hl-Abkhm,"bab 'ht-Taswiyah baina al-Khashmain."

..<;r

Dia berkata, "Diriwayatkan oleh Thabrani dalam al-Ausath, dan di dalam isnadnya terdapat
nama Haitsam bin 'Ghashn, aku tidak menemukan kalangan.yang menyebutkannya,
sementara para periwayat Iainnya terpercaya." Maima' az-Zawnid Ql tgZ).
HR Abu odud ( j/r sa) liitab'hl-kharaj." Ir +] bab "f Arzdq al'Ummdl;'1rc!. Ahmad (qlryz)
dari Adiybin Umairah al-Kindy.
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"Lr*nnt Allnhbagi orang yang ffienyuap dan orang qang disuap dalam hukum.,,1

Khaththabi berkata, "Orang yang melakukan suap dan orang yang disuap
sama-sama mendapatkan hukuman hanya jika keduanya memiliki tujuan dan
keinginan yang sama, sebab pemberi melakukan suap untuk mendapatkan
kebatilan dan mengantarkannya pada kezaliman. Adapun jika dia memberi
agar dapat mengantarkannya pada kebenaran atau menghindarkan kezaliman
dari dirinya, maka ini tidak termasuk dalam cakupan yang diancaman dalam
hadits tersebut. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud ditangkap di antara tawanan
saat dia berada di negeri Habasyah. Begitu memberi uang dua dinar, dia pun
akhirnya dilepas. Diriwayatkan dari Hasan, Sya'bi, |abir bin Zaid, dan Athal
bahwa mereka mengatakan, "Tidak masalah bila seseorang melakukan rekayasa
untuk mempertahankan jiwa dan hartanya jika dia mengkhawatirkan kezaliman.
Demikian pula orang yang mengambilnya. Dia termasuk yang diancaman
laknat itu bila apa yang diambilnya dengan mempertaruhkan kebenaran yang
seharusnya ditunaikannya, dan dia tidak mempertaruhkan kebenaran hingga
mendapatkan suap. Atau terkait amal yang batil yang harus ditinggalkannya,
namun dia tidak meninggalkannya hingga ada rekayasa yang dibuat dan suap
kepadanya."

Dalam Fathal-Allhm diaberkata, "Kesimpulan terkait dana yang diambil
oleh hakim ada empat bagian; suap, hadiah, imbalan, dan gaji. yang pertama
suap, yaitu jika diberikan agar hakim menetapkan hukum bagi pemberinya
tanpa dasar kebenaran, maka ini haram bagi pihak yang mengambil dan pihak
yang memberi. Namun jika itu diberikan agar hakim menetapkan hukum
dengan benar terhadap pihak yang memberikannya, maka itu haram bagi hakim
bukan bagi pemberi, karena pemberi memberikannya agar haknya terpenuhi,
maka itu seperti imbalan bagi orang yang mendatangkan budak yang melarikan
diri dan upah perwakilan dalam perkara. Ada yang berpendapat bahwa itu
diharamkan karena menjerumuskan hakim pada dosa. Adapun hadiah, yaitu
bagian kedua, jika berasal dari orang yang memberikan kepadanya sebelum
dia menjabat sebagai hakim, maka tidak dilarang bila dia tetap memberikan
hadiah kepadanya. fika dia tidak memberikan hadiah kepada hakim kecuali
setelah diangkat sebagai hakim, maka bila dia tidak termasuk pihak yang
berperkara dengan siapapun di hadapan hakim tersebut, maka hadiahnya

Dalamriwayat .A-!" Pl14, ".Rasulullah melaknat orangyang menyuap dan orangvangdisuap."
(+/ ro).kitab.'h lVg4hlyllL" I r 8l bab 'fi Karahiyah al-Risiwah;1 [+ ]. rirmidzi"(:toi41 t<it'ab
'hl Abkdm;'bab"Mdlabfiar-Rasyiyiaat-Muitasyiy,"[fl'.tbnuMa;ahdenguriifd,,tLaknat
Allah bag.i or!ng.):!tjg-mllakukan'suap dan oraig yang disuap," (ilzzs) frtab ,ht-ehkam,"

Ir:] bab 'ht-Taghlizh fi al-Haif wa ar-Risywah," l"zi.
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dibolehkan namun hukumnya makruh. fika hadiah itu berasal dari orang
sedang berpekara dengan lawan perkaranya di hadapan hakim, maka hadiah
itu haram bagi hakim dan juga orang yang memberikan. Sedangkan imbalan,
yaitu bagian ketiga, jika hakim sudah memiliki tunjangan dari kas negara dan
diberi gaji darinya, maka haram baginya untuk menerima imbalan tersebut,
sesuai dengan kesepakatan ulama, karena dia telah mendapatkan gaji tetap
sebagai konsekwensi dia menekuni pekerjaan sebagai hakim, maka tidak
dibenarkan baginya untuk menerima imbalan. |ika dia tidak mendapatkan

tunjangan tetap dari kas negara, maka dia boleh mengambil imbalan sesuai

dengan pekerjaannya selain sebagai hakim. |ika dia mengambil lebih dari yang
layak diterimanya, maka pengambilan itu haram baginya, karena dia diberi
imbalan hanya karena melakukan suatu pekerjaan bukan karena kedudukannya

sebagai hakim. Dengan demikian, dia mengambil kelebihan dari upah yang

setara baginya selain sebagai hakim tidak lain dia mengambilnya bukan sebagai

kompensasi atas sesuatu, tetapi sebagai kompensasi atas kedudukannya sebagai

hakim. Sesuai kesepakatan ulama, hakim tidak berhak untuk mendapatkan dana

dari pihak lain lantaran kedudukannya sebagai hakim. Imbalan atas pekerjaan

hanyalah imbalan yang setara. Dengan demikian, mengambil kelebihan dari
imbalan yang setara dilarang. Maka dari itu dikatakan bahwa jabatan sebagai

hakim dijabat oleh orang yang kaya lebih diutamakan dari pada dijabat oleh
orang yang miskin. Alasannya, karena lantaran kefakirannya, maka dia rentan

untuk menerima apa yang tidak boleh diterimanya jika dia tidak mendapatkan

gaji tetap dari kas negarai'

Surat Umar bin Khaththab Tentang Keputusan Hukum

Umar bin Khaththab telah menetapkan undang-undang yang jelas

ketentuannya terkait keputusan hukum yang tercantum dalam surat yang

dikirimnya kepada Abu Musa al-Asyhry. Kami menyebutkannya berikut ini:

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang

Dari hamba Allah Umar bin Khaththab Amirul Mukminin kepada

Abdullah bin Qais.

Semoga keselamatan menyertaimt. Amma badu:

Sesungguhnya peradilan adalah kewajiban yang telah ditetapkan
dan ketentuan yang diterapkan, pahamilah. |ika peradilan diajukan
kepadamu, maka tidak berguna lagi pembicaraan terkait suatu hak
yang tidak berlaku baginya. Perlakukan manusia secara sama dalam
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menghadapmu, keadilanmu, dan majlismu sehingga orang terpandang

tidak menginginkan kamu berlaku zalim' dan orang yang lemah tidak

berputus asa terhadap keadilanmu.

Bukti harus ditunjukkan oleh pendakwa dan sumpah harus

dinyatakan oleh pihak yang memungkiri. Perdamaian dibolehkan di

antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang

haram dan mengharamkan yang halal. fangan sampai keputusan hukum

yang telah kamu tetapkan hari ini menghalangimu untukmerujukkepada

kebenaran bila pikiranmu mengevaluasinya dan kamu mendapatkan

petunjuk padanya. Sesungguhnya kebenaran itu yang diutamakan dan

kembali kepada kebenaran adalah lebih baik dari pada bersikukuh dalam

kebatilan. Hendaknya kamu memahami dengan sebenar-benarnya terkait

hal yang membuat hatimu bimbang dan tidakterdapat ketentuannya dalam

Al-Qur an tidak pula Sunnah. Kemudian kenailah hal-hal yang memiliki

kemiripan dan hal-hal yang serupa, lantas perbandingkanlah perkara-

perkara pada saat itu, dan mengaculah pada yang lebih dekat kepada

hukum Allah dan yang lebih serupa dengan kebenaran, serta tetapkanlah

tenggat waktu tertentu bagi orang yang menyampaikan dakwaan terkait

hak yang tidak ada di tempat atau bukti. Iika dia menghadirkan buktinya,

maka berikanlah haknya kepadanya. fika tidak, maka mintalah dia untuk
menerima perkara, sebab itu lebih dapat menghilangkan keraguan

dan lebih memperjelas kesamaran. Kaum Muslimin adalah adil (layak

dijadikan sebagai saksi) antara sebagian dari mereka terhadap sebagian

yang lain kecuali orang yang pernah dikenai hukuman cambuk terkait

suatt hudud, orang yang pernah memberikan kesaksian palsu, atau

orang yang tertuduh terkait suatu kekerabatan atau nasab. Sesungguhnya

Allah yang berwenang atas hal-hal yang tersembunyi di antara kalian

dan mengantisipasi dengan bukti serta sumpah. Hindarilah kondisi hati

yang gundah dan kurang kesabaran serta tindakan yang mengganggu

orang-orang yang berperkara dan sikap apatis terhadap perkara-perkara

yang diperselisihkan, sesungguhnya kebenaran pada momentum-

momentum kebenaran mendapatkan pahala yang besar dan anugerah

yang baik dari Allah. Siapa yang benar niatnya dan memantapkan dirinya,

maka Allah mencukupinya di antara dia dengan manusia. Siapa yang

melakukan rekayasa' terhadap manusia terkait apa yang diketahui oleh

Maksudnya, menginginkan kecondonganmu kepadanya lantaran kedudukannya sebagai
orang terpandang.
Yang dimaksud dengan rekaya terhadap manusia di sini adalah menampakkan kepada
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Allah bahwa itu bukan dari dirinya, maka Allah memperburuk orang

itu. Lantas bagaimana menurutmu dengan imbalan dari selain Allah
swt. di hadapan karunia-Nya yang disegerakan dan berbagai limpahan

rahmat-Nya. Wassalam.

Syafaat Hakim

Hakim boleh memberi syafaat yang baik dengan meminta pihak-pihakyang

berperkara untuk berdamai atau salah satu pihak di antara mereka menerima

haknya dari sebagian yang lain. Dari Kahb bin Malik, bahwa dia mengadukan

Ibnu Abi Hadrad terkait hutang yang harus ditunaikan Ibnu Abi Hadrad

kepadanya. Ka'ab menyampaikan pengaduan ini di dalam masjid dan suara

mereka berdua cukup keras hingga terdengar oleh Rasulullah saw. yang berada

di rumah beliau. Lalu beliau keluar menemui mereka berdua dan menyingkap

penutup kamar beliau . "Hai Ka\ab," panggil beliau kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab

menjawab, "Labbaik, wahai Rasulullahl' Beliau memberi isyarat kepadanya

dengan tangan beliau agar membebaskan sebagian dari hutang yang menjadi

hak Ka'ab. Ka'ab berkata, 'Aku telah melakukannya, wahai Rasulullah." Beliau

bersabda (kepada Ibnu Abi Hadrad), "Berdirilah, lalu lunasilah."'

Ketetapan Hukum Berlaku Efektif Secara Lahir

Hukum yang ditetapkan hakim tidak menghalalkan yang halal dan tidak
pula mengharamkanyang haram, berdasarkan hadits Saryidah Ummu Salamah

bahwa Rasulullah saw. bersabda,

..a , . t , .",i ") : ", ',.i. ,',, : ", .,: ,):,. '' .,a"t ,4 4 7,F1 ;<--an Ft ,-Jt j* n---1, ,;! ul L*:
:olz

*F ':ill ),\* ti 7 a'; J-5:;.Fi \1 :, J. Si ji
.rir ... t'; Ul

"Sesungguhnya aku hanyalah manusia, dan kalian'*rngo'.drkon perkara

pertikaian kepadaku. Barangkali di antara kalian ada yang lebih mengerti dengan

huj ahny a dari pada y ang lain. Aku hany a memutuskan di antara kalian menurut apa

yang aku dengar, Siapa yang aku putusknn baginya sesuatu dari hak saudaranya,

mereka dalam perilakunya yang berbeda dengan niatnya. Surat Umar bin Khaththab ra.
ini diriwayatkan oleh Baihaki dan Daraquthni dalam Sunan ad-Daraquthny (41 zo6, 5rz),
dan lihat Nas/rb ar-Rayah (s/+o, 8r).

' Takhriinya telah disebutkan.
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maka jangatllah din rnengambilnyn, knrenn itu bernrti aku mengambilktm secercoh

npi baginya."l

Syaf i rnenvebutkan Ijma' ulama bahwa hukum yang ditetapkan hakim

tidak menghalalkan yang haram. fika seseorang menyampaikan dakwaan

kepada orang lain terkait suatu hali dan dia menunjukkan saksi-saksinya atas

dakwaan itu, lalu hakim menetapkan hukumnya bagi pendakwa, maka dia boleh

mengambil hak ini selama bukti tersebut adalah bukti yang benar. Iika bukti

yang ditunjukkan oleh pendakwa dusta, rnisalnya saksi-saksi menyampaikan

kesaksian palsu, lantas hakim menetapkan hukum baginya berdasarkan

kesaksian ini, maka ketetapan hukumnya tidak rnerubah fakta dan pendakwa

pun tidak boleh mengambail hak yang didakwakannya, karena hak itu tetap

menjadi hak pemiliknya. Tidak ada perselisihan pendapat dari seorang pun

di antara para ulama fikih dalam hal ini kecuali Abr.r Hanifah. Dia berkata,

"Keputusan hakim terkait keabsahan dan pembatalan berlaku efektif secara

lahir maupun batin. |ika ada saksi yang menyampaikan kesaksian palsu di

hadapan hakim terkait perceraian seorang wanita, lantas hakim menetapkan

adanya perceraian, maka wanita itu dinyatakan telah dicerai dari suaminya

dan dia boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Sebagaimana orang yang

rnenyampaikan kesaksian palsu terkait perceraiannya tersebut juga boleh

menikahinya. Demikian pula jika dia menyampaikan kesaksian palsu terkait

seorang wanita lain bahwa dia sebagai istri seorang laki-laki lain bukan istrinya,

Iantas hakim menetapkan sesr.rai dengan kesaksian ini, maka wanita itu boleh

dinikahi orang yang menyampaikan kesaksian tersebut berdasarkan ketetapan

hukurn ini. Menurut pendapat Abu Ftanifah, pembedaan antara perkara-perkara

yang berkaitan dengan darah (jiwa) dan kepemilikan dengan perkara-perkara

yang berkaitan dengan keabsahan dan pernbatalan adalah pembedaan yang

tidak dapat dibenarkan, karena sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang

ini dengan yang itu. Namun dalam hal ini para penganut madzhabnya tidak

sependapat dengannya.

Keputusan Hukum atas Orang yang Tidak Ada di Tempat dan

Tidak Memiliki Wakil

Seseorang boleh menyampaikan dakwaan atas orangyangtidakada di tempat

serta tidak memiliki wakil. Hakim juga boleh menetapkan hukum terhadapnya

selama dakwaan dapat dibuktikan kebenarannya. Dalilnya adalah:

' Takhrijnya telah disebutkan.
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r.. Allah swt. berfirman,

"rAs,\v
"Maka berilah keputusan (perkara) di antsra manusia dengan kebenaran."

(Shad [38]:26)

Lantaran yang ditetapkan dengan bukti adalah kebenaran, maka keputusan

hukum harus ditetapkan dengannya.

Hindun menyatakan kepada Rasulullah saw. bahwa Abu Suffan adalah 
_,

seorang yang kikir, apakah dia boleh mengambil dari hartanya tanpa

izinnya? Rasulullah saw. bersabda kepada Hindun,

:r'J;l t)ttt ab<\1 qY
"Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan sEantasnya."l

Ini adalah keputusan hukum terhadap orang yang tidak ada di tempat'

Malik meriwayatkan dalam al-Muwaththa'bahwa Umar berkata, "Siapa

yang memberikan hutang, hendaknya dia mendatangi kami besok, sebab

kami akan menjual hartanya dan membagikannya kepada orang-orang

yang memberinya hutang. Saat itu orang yang berhutang yang ditetapkan

bahwa hartanya akan dijual sedang tidak ada di tempat.

Dibolehkan menetapkan keputusan hukum terhadap orang yang tidak ada di

tempat dengan alasan bahwa penolakan keputusan hukum terhadap orang

yang tidak ada di tempat merupakan tindakan yang mengabaikan hak, sebab

pihak yang menolak tidak mampu memenuhi hak yang harus ditunaikan

oleh orang yang tidak ada di tempat. Pendapat ini dianut oleh Malik, Syaf i,

dan Ahmad. Mereka berkata, "Orang yang tidak ada di tempat tetap tidak

luput dari keharusan menunaikan kewajiban. Sebab, jika dia hadir, maka

hujahnya tetap dapat ditunjukkan dan didengarkan serta dapat diterapkan

konsekwensinya meskipun berimplikasi pada pembatalan keputusan

hukum, karena terkait dengan ketetapan hukum yang disepakatii' Syuraih,

Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Abi Laila, dan Abu Hanifah berkata, "Hakim

tidak boleh menetapkan keputusan hukum terhadap orang yang tidak ada

di tempat kecuali dengan menghadirkan orang yang menggantikannya

sebagai wakil atau orang yang diberi wasiat, karena dimungkinkan dia

memiliki hujah yang dapat membatalkan dakwaan pendakwa, dan karena

I I{RTffi.t ktt"b "an-Nafaqdt}'[6q] bab "idzd lam Yunfiq ar-Rajul..;' ls)'Fatfo al-Bhriy

blsoz)-
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Rasulullah saw. bersabda kepada Ali dalam hadits yang telah disebutkan

terdahulu,

t-s ,;\i ig *,;A _,a>,"u.;1, q*q,;.1
t.'.'-,', li',.1 '-,,i :"

.e\-ai)t;u Jr:J :rr c-Jii ljl 3t!j iJ!!t ;" :X
"Hai Ali, jika ada d.ua orang brrVrrkoro *enghadapmu', *oOo janganlah kn-

mu menetapkan hukum di antara keduanya hingga kamu mendengarkan dari

pihak lain (kedua) sebagaimana kamu mendengarkan dari pihak pertnma.

Sesungguhnya jika kamu melakukan itu, maka jelaslah keputusan hukumnya

bagimu,"1

Khaththabi berkata,'Ashhaburra'yi menetapkan keputusan hukum terhadap

orang yang tidak ada di tempat dalam beberapa kasus. Di antaranya,

keputusan hukum terhadap orangyang sudah mati dan anakkecil. Mereka

mengatakan terkait orang yang menitipkan suatu titipan kemudian pergi.

)ika istrinya menyampaikan dakwaan terkait nafkah dan mengajukan titipan

kepada hakim, maka hakim dapat menetapkan keputusan baginya terhadap

orang yang pergi tersebut terkait nafkahnya. Mereka mengatakan bahwa

jika pemberi syuf ah menyampaikan dakwaan terhadap orang yang tidak
ada di tempat bahwa dia telah menjual rumahnya dan telah menyerahkan

serta menerima pelunasan harganya, maka dapat menetapkan keputusan

hukum baginya lantaran adanya syuf ah. Ini semua adalah keputusan

hukum terhadap orang yang tidak ada di tempatl'

Keputusan Hukum di Anura Dua Ahli Dzimmah

|ika dua orang Ahli Dzimmah mengadukan perkara kepada hakim kaum

Muslimin, maka ini dibolehkan. Keputusan hukum yang ditetapkan di antara

para Ahli Dzimmah adalah berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah dan

sebagaimana yang ditetapkan di antara kaum Muslimin. Allah swt. berfirman,

"uL:tW l#,iS ;4;,?i bLr""ic,"; f "# {*\i i fG "$
@ |1"*l\ ga\i4+:.,i\ i#. &6 JK

"lika mereka (orang-orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta

putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah

' Takhrijnyatelah disebutkan.
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dari mereka; jika kamu beryaling dsri mereka rnaka rrrcreka tidok nkan memberi

mudharst kepadamu sedikitTtun. Don jikn kamu memutuskan perkara mereka,

mnkaputuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengatt adil, sesungguhnya Allah

menyukai orang-orang ynng adil." (Al-MAidah [5]: a2\

Apakah Pemilik Hak Boleh Mengambil Haknya dari Orang yang

Mengulur-ulur Kewajibannya Tanpa Pengaiuan Perkara

Penganut Madzhab Syaf i mengatakan, "Siapa yang memiliki hak pada

seseorang tanpa ada bukti yang dimilikinya, sementara orang itu memungkiri,

maka dia boleh mengambil haknya yang serupa dari harta orang tersebut

jika mampu, dan tidak boleh mengambil hak yang tidak serupa jika mampu

mengambil yang serupa." Mereka berkata, "|ika dia tidak menemukan selain

yang tidak serupa, maka dia boleh mengambilnya. Seandainya memungkinkan

baginya untuk memperoleh haknya melalui hakim, yaitu bahwa orang yang

berkewajiban menunaikan haknya mengaku telah mengulur-ulur ken'ajiban

atau memungkiri sementara dia memiliki bukti, atau dia mengharapkan dia akan

mengakui jika hadir di hadapan hakim dan disampaikan sumpah kepadanya,

apakah dia boleh mengambil haknya sendiri atau harus menyampaikan pengajuan

kepada hakim? Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Pendapatyang

terkuat adalah dia boleh mengambilnya. Ini didukung hadits tentang perkara

Hindun istri Abu Sufiran, dan karena dengan menyampaikan pengajuan kepada

hakim akan menimbulkan kesulitan, membutuhkan biaya, dan membuang

waktu dengan sia-sia." Mereka berkata, "Kemudian selama dia dibolehkan

untuk mengambil namun dia masih belum dapat mendapatkan haknya kecuali

dengan merusak pintu dan melubangi dinding, maka itu dibolehkan baginya

dan dia tidak menanggung dampak kerusakannya, sebagaimana orang yang

tidak mampu menghadapi musuh yang menyerang kecuali dengan merusak

hartanya lalu dia merusaknya, maka dia tidak menanggungi' Pendapat mereka

ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah saw.,

.t); J F \1t,;;t :.r Jlt\;i\ "'\

"Tunaikarr amanat kepada orang yang *r*rrrr*rkan kepodantu dan jnngatt

mengkhianati orang y ang ntengkhianntirnu."l

' HR Abu Daud kitab "al-Buy|'l'bab "fi ar.Rajul Ya'khudzu flaqqahu min Tahti Yadihii
hadits [f f :s]. Tirmidzi k:tab 'hl-Buyh'," bab'"Haddotsana Abu Kuraib..." lz6a) 131555).
Tirmidzi trerkata, "Hadits hasan gharib." Darimi kttab "al-Buytt'," bab "Ji Adh' al-Amknah
wa Ijtindb al-Khiydnahl' {zl z6l.
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Khaththabi berkata, "Itu karena pengkhianatlah yang mengambil apa yang
tidak boleh diambilnya secara zalim dan sewenang-wenang. Adapun orang
yang diperkenankan untuk mengambil haknya dari harta lawan perkaranya dan

menuntut ke zaliman yang dialaminya dari lawan perkaranya, maka dia bukanlah
pengkhianat. Makna hadits tersebut adalah; janganlah kamu mengkhianati
orang yang mengkhianatimu, yaitu menghadapi pengkhianatannya dengan
pengkhianatan serupa terhadapnya. Sedangkan orang yang mengambil haknya
tidakmengkhianatinya, karena dia mengambil hakyang menjadi miliknya, akan

tetapi pengkhianat mengambil hak orang lain yang tidak menjadi miliknya."

Adanya Keputusan Hukum Baru bagi Hakim

fika hakim menetapkan keputusan hukum dengan ijtihadnya terkait suatu
perkara kemudian tampak baginya keputusan hukum yang lain yang bertentangan

dengan keputusan hukum yang pertama, maka dia tidak boleh membatalkan
keputusan hukum yang pertama. Demikian pula jika diajukan kepadanya
keputusan hukum dari hakim yang lain dan dia tidak sependapat dengan

hakim tersebut, maka dia tidak boleh membatalkan keputusan hukum hakim
itu. Landasan ketentuan ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq
terkait keputusan hukum yang diambil oleh umar bin Khaththab ra. mengenai
seorang wanita yang wafat dan meninggalkan suaminya, ibunya, dua saudaranya

sebapak dan seibu, dan dua saudaranya seibu. Umar menggabungkan di antara
saudara-saudaranya yang seibu dan sebapak dengan saudara-saudaranya yang
seibu dalam bagian warisan sepertiga. Ada seorang yang berkata kepadanya,
"Kamu pernah tidak menggabungkan di antara mereka pada tahun begini dan
beginii' Umar menanggapi, "Itu sesuai dengan keputusan kami pada saat itu,
sementara ini sesuai dengan keputusan yang kami ambil pada saat ini." Ibnu

Qayyim berkata, "Pengambilan keputusan oleh Amirul Mukminin pada masing-
masing dari kedua ijtihad tersebut sesuai dengan yang tampak baginya bahwa
itu benar."

Contoh-contoh Keputusan Hukum pada Masa Permulaan.lslam

Abu Nuaim menyampaikan riwayat dalam al-flilyah dengan mengatakan,
'Ali bin Abi Thalib ra menemukan baju besinya pada seorang Yahudi yang
memungutnya. Begitu mengetahuinya, Ali ra. berkata, "Baju besiku terjatuh dari
ontaku yang berwarna abu-abul' Orang Yahudi berkata, "Baju besiku yang ada

di tanganku." Kemudian orang Yahudi berkata,'Antara aku dan kamu hakim
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kaum Musliminl'Mereka berdua lantas mendatangi Syuraih. Begitu melihat

Ali datang, Syuraih beralih dari tempatnya dan lantas Ali duduk di tempat

tersebut. Kemudian Ali berkata, "seandainya lawan perkaraku dari kalangan

kaum Muslimin, niscaya aku berada di tempat yang sama dalam majlis, tetapi

aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

'r-ii:i' J ;i;;d Y

" I angan meny amai *rrrko' dolr*-ma1lis."

Dia memaparkan hadits. Lalu Syuraih berkata, "Kamu benar, demi Allah,

wahai Amirul Mukminin, itu sebenarnya adalah baju besimu, tetapi harus ada

dua orang saksil' Lalu dia memanggil Qanbar dan Hasan bin Ali yang lantas

bersaksi bahwa itu adalah baju besinya. Sl,uraih berkata, 'Adapun kesaksian

pembantumu, maka kami memperkenankannya. Sedangkan kesaksian anakmu

bagimu, kami tidak memperkenankannyal' Ali berkata, "Celaka kamul Tidakkah

kamu mendengar Umar bin Khaththab berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

:*, 1',.t iC, ty ;*-*r e J*+\
"Hasan dan Husain adalnh pemuka para pemuda penghuni sLtrga."l

"Ya Allah, benarl' jawab Syuraih. Ali ra. berkata, 'Apakah kamu tidak

memperkenankan kesaksian pemuka para pemuda penghuni surga?" Kemudian

dia berkata kepada orang Yahudi, 'Ambillah baju besi itul' Namun orang Yahudi

justru berkata, 'Amirul Mukminin (Ali ra.) membawaku menghadap hakim

kaum Muslimin yang lantas menetapkan keputusan bagiku dan dia ridha. Kamu

benar, wahai Amirul Mukminin, itu adalah baju besimu yang terjatuh dari onta

milikmu dan aku memungutnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, saw.."'

Namun kemudian Ali ra. memberikan baju besi itu kepadanya dan

menambahkannya dengan hadiah uang sembilan ratus, dan dia terbunuh

bersamanya pada Peristiwa Shiffin.

. HR fir*tdzi bab-bab 'hl-Mandqibi'bab "Manhqib Abi Muhammad al-Hasan wa al-Husain
bin Ali)' Tubfah 0oI t}il.

' Disampaikah oleh Abu Nuaim dalam al-Hilyah (+lt lg, vo).
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8e*

DAIOVA DAN BUKTI

Definisi Dakwa

Dakwa berasal dari kata ad-da'wd dengan bentuk jamakad-dahwa.

Dakwa menurut bahasa berarti permohonan. Allah swt. berfirman,

'65ufi\1$."F
"Dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu minta."

(Fushshilat [a1]:31)

Maksudnya yang kamu mohon. Menurut istilah syariat, dakwa

adalah klaim seseorang kepada dirinya atas kepemilikan sesuatu yang

berada di tangan orang lain atau dalam tanggungan orang lain. Pendakwa

adalah orangyang menuntut hak. |ika dia diam dan tidak menyampaikan

tuntutan, maka dia dibiarkan, Terdakwa adalah orang yang dituntut
terkait hak. fika dia diam, maka dia tidak dibiarkan.

Dari Siapa Dakwaan Dinyatakan Sah

Dakwaan tidak dibenarkan kecuali dari orang merdeka, berakal

sehat, baligh, dan dewasa. Budak, orang gila, orang idiot, anak kecil,

dan orang yang mengalami gangguan mental tidak diterima dakwaannya.

Syarat-syarat yang berlaku bagi pendakwa ini juga berlaku bagi pihak
yang memungkiri dakwaan.
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Tidak Ada Dakwaan Kecuali dengan Bukti

Dakwaan tidak dianggap kecuali dengan bukti yang memperjelas dan

menunjukkan kebenaran. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda,

o ) , t , t .a, ,' ol,lo'.-+ ;tJ\ .jti, ;J

^);.rr*if
"Searrdninyn manusia diberi (ham1n) Inrrtoran dakurnsn nrereka, niscaya ada

orlng-orang yang menyampniknn dakit,aait terknit dnrah (iiiua) sejumlah ornng

darr hnrttt mereka, tetapi sumpalr dihnrusktut bagi pihak terdnkwa."r HR Ahmad
dan Muslim.

Pendakwa adalah Pihak yang Dibebani
untuk Menunjukkan Bukti

Orang yang menyampaikan dakwaan (pendakrva) adalah pihak l,ang
dibebani untuk menunjukkan bukti atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya,

karena pada dasarnya pihak terdakwa terbebas dari tanggungannya, dan

pendakwa harus membuktikan sebaliknya. Baihaqi dan Thabrani meriwayatkan

dengan isnad shahih bahwa Rasulullah sarv. bersabda,

'*i ; ,b H\3 *"ti 2*,A\
" B ukti adql ah keharus an b agi p en dakru a, dnn sumTt ah adal ah keharu s nn b ngi

pilmk yartg menrungkiri. "2

Penetapan Syarat Bukti Harus Qath'i

Terkait bukti, ditetapkan syarat bahwa bukti tersebut harus qathi (pasti),

karena bukti yang masih zhanni (bersifat dugaan) tidak berimplikasi pada

ketetapan yang meyakinkan.

@ t:" 
",fi 'u di-J';*r'Llt

"sesunggulmya dugann itu tiada bergtma sedikitpun terhadap kebenaratr."

(An-Najm [53]:28)

' HR Muslim (tlrtt6) kitab 'hl-Uqdhiyah," fuo) bab 'hl-Yamin blh al-Muddah hlaih," lt).
Ahmad (rlz+t).

' HR Baihaki (Bl zzg).
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Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bertanya kepada seseorang)

"KamLt melihat matahari?" Ya, jarvab orang itu. Lalu beliau bersabda,

.i-, :, r#U \+lr" -Il
"Seperti ituloh lrcndnkru,1a karnu bersaksi atau tinggalksn."t HR Khallal

dalam bukunya al-l6mi'dan Ibnu Adiy.

Hadits im dha'$ karena dalam isnadnya terdapat Muhammad bin Sulaiman

yang menurut Nasai dia dha'if. Baihaqi berkata, "Tidak diriwayatkan dari jalur
yang dapat dijadikan acuanl'

Cara Penetapan Dakwa

Dakwaan dapat ditetapkan melalui cara-cara berikut:

1. Pengakuan.

2. Kesaksian.

3. Sumpah.

4. Bukti-bukti tertulis yang resmi dan sah.

Setiap cara di antara cara-cara penetapan dakwaan ini memiliki ketentuan-

ketentuan tersendiri. Kami memaparkannya dalam bahasan-bahasan berikut.

.5d pengakuan bzs

Definisi Pengakuan

Menurut bahasa, pengakuan berarti penetapan. Pengakuan dalam bahasa

Arab berasal darikata qarra. Misalnya, qarra asy-sya|u yaqirru (sesuatu itu tetap).

Dalam istilah syariat, pengakuan maksudnya adalah pengakuan terhadap apa

yang didakwakan. Ini adalah bukti yang paling kuat untuk menetapkan dakwaan

terhadap pihak terdakwa. Maka dari itu, mereka mengatakan, "Pengakuan

adalah bukti utama." Pengakuan juga disebut dengan istilah kesaksian terhadap

diri sendiri.

' Dalam Talkhish al-flabir (41ry9) Ibnu Hajar berkata, "Diriwayatkan oleh Aqili, Hakim, Abu
Nuaim dalam al-Hilyah,Ibnu Adiy, dan Baihaki dari hadits Thawus dari Ibnu Abbas. Menurut
Hakim haditsshahih,namunpada isnadnyaterdapatMuhammadbin Sulaiman bin Masmul,
dia dha'if." Baihaki berkata. "Tidak diriwayatkan dari jalur yang dapat dijadikan acuanl'
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Penetapan Pengakuan

Para ulama sepakat bahwa pengakuan ditetapkan berdasarkan Al-Qurhn
dan Sunnah. Allah swt. berfirman,

@ "6,."1 iF trJ;t^ ^i3, t:;\"-a :';' \;'g :fr\i ri\ qli #
"Wahsi orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar

sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah meskipun terhadap dirimu

sendiri." (An-NisA' [al: 135)

Rasulullah saw. bersabda,

\A;r3 -o?\;p ,l-ri ;\;t ;; ;i f," ;et,

"Dan pergilah, hai Llnais, k'epada irtii ornng ini. lika dia mengaku, maka

r aj amlah dis. " 1 
B eliau j u ga ber s ab da,

o, 1..!; ,b ")i "6' j',,eDI ;;i j; Jr :;\i !;B :; y
"lali'nlah hubungan den'gan orang yang *r*ururfo, hubungan drrgrr*r,

berbuat bsiklsh kepada orang yang berbuat buruk kepadamu, dan kataknnlah

kebenar an meskipun t erhadap dirimu sendiri. " )

Dari Abu Dzarr ra. bahwa dia berkata, "Kekasihku, Rasulullah saw,

berwasiat kepadaku hendaknya aku memandang orang yang di bawahku,

tidak memandang orang yang di atasku, menl'ukai orang-orang miskin, dekat

dengan mereka, menyambung hubungan persaudaraanku meskipun mereka

memutuskan hubungan denganku dan mengucilkanku, mengatakan kebenaran

meskipun pahit, tidaktakut karena Allah terhadap celaan orangyang mencela,

tidak meminta sesuatu kepada seorang pun, dan memperbanyak;

"Tidak ada daya upaya tidnk pula kekuatan kecuali dengan (izin) Allah,"

sesungguhny a ia termasuk p erbendaharaan sur ga." 3

.A', lt ,; It j; \

HR Bukhari kit ab "al-Hudfidi [86] bab "Hal Ya'muru al-Imdm Rajulan fa Yadhribu al-fladQ
Ghhiban hnhu," l+6). Fatftal-Bdriy (rzlr86). Muslim ( j/r jz5) kitab'hl-Hudrtd"'lzglbab
"Man I'tarafa blh Nafsihi bi az-Zind," [sl.
AI- J d.mi' ash - Sha shir 15 o o 41.
Dalam at-Talkhi;h Gl 52),Ibnu Haiar berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad, Thabrani, dan
Ibnu Hibban d alam Shahibnya al-ilisan bi Tartib Shahihlbni Hibbdn Gl ly)| Dalam Majma'
az-ZawAid (l/g6), Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Thabrani dalam al-Kabir dan
ash-shaghir dengan lafal serupa, dan diriwayatkan oleh Ahmad.... dan para periwayatnya
terpercaya, hanya saja Syabi tidak mendeng.ar langsung dari Abu Dzarr."
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Rasulullah saw. pernah menetapkan keputusan hukum dengan adanya
pengakuan terkait perkara darah, hudud, dan harta.

Syarat-syarat Sah Pengakuan

untuk dapat dinyatakan sah, pengakuan harus memenuhi syarat-syarat
berikut:

Orang yang menyampaikan pengakuan harus berakal sehat, baligh, ridha,
memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, pengaku tidakbercanda, serta
tidak mengakui sesuatu yang mustahil menurut akal dan kebiasaan. Dengan
demikian, pengakuan dari orang gila tidak sah, tidak pula dari anak kecil,
orang yang terpaksa, orang yang dibatasi kewenangannya, o-rang yang bercanda,
tidakpula pengakuan terhadap hal yang mustahil menurut akal dan kebiasaan,
karena kedustaannya dalam kondisi-kondisi ini sudah lazim diketahui dan tidak
diperkenankan menetapkan hukum dengan kedustaan.

Meralat Pengakuan

Begitu pengakuan dinyatakan sah, maka pengakuan mengikat orang
yang menyampaikannya dan tidak dibenarkan baginya untuk meralat kembali
pengakuannya, selama pengakuan itu berkaitan dengan suatu hak di antara
hak-hak manusia. Adapun jika pengakuan itu berkaitan dengan suatu hak di
antara hak-hak Allah - sep erti terk ait hudu d p erbuatan zina danminum khamer

- maka pengaku boleh meralatnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. ,

.-rs-:^lu !1i5r rrilir
" Hin rl ark anl nh hu du d den g an ha'l -l ml, o n f ,r rrrrt ( s am ar) . " 1

Dalil lainnya adalah hadits Maiz yang telah disebutkan dalam bahasan

Dalam Nashb ar Rdy.ah (tl tSl). Zailai berkata, "Hindarilah hukum yang telah diretapkan
sanksinya dengan hal-hal yang syubha{," gharib dengan lafal inil' Dia'me"nvebutkan bihwa
hadits ini terdapat dalam al-Khilafi1,at"kar1'a Baih"aki dari Ali, dan dalim Musnad Abi
Fanifuh dari lbnu Abbas..Dalam al-Mnqas.hid at.-Hasanah (hal. jo) Sakhawi berkara, "syaikh
kami - maksudnya Ibnu Hajar - mengatakan, "Dalam sanadnia terdapat orans vansiidak
dikenal... Terkait masalah ini juga, d'isampaikan oleh Tirmidii, Hakim, Baiha1i, ain au,
Ya la melalui Zuhri dari Urwatr diri Aisyah secara marfu', "Hindarkanlah hukum yang telah
ditetapkan sanksinya dari kaum Muslimin scmantpu kalian. lika atla ialan keluarnva]maka
bebaskanlah ia. Sesungguhnya bagi pemimpin saldh dalam memberi impunan itu iebih baik
d.ari p.ada-sal.ah dalam.memberi iukuman'." Dalam sanadnya terdapat'iazid bin Abi Ziyad,
dia dhaif. Liha.t penjelasannya terkair hadirs ini dalam al-'Maqashlid al-gasanah (hal.' jo),
p:lf .r.l-flrfq. kgya_$j.a]u.nr.(r171, Talkhish al-Habir (+ts6j, dan lihat rirmidii (+ll:),
Baihaki (8/218), dan Hakinl (+l tB+).
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tentang hudud. Madzhab Zhahiri tidak sependapat dengan ketentuan ini dan
mereka menolak keabsahan ralat terhadap pengakuan, baik itu yang berkaitan
dengan hak di antara hak-hak AIIah maupun yang berkaitan dengan hak di
antara hak-hak manusia.

Pengakuan adalah Huiah Terbatas

Pengakuan adalah hujah terbatas yang tidak berlaku efektifterhadap orang
selain pihak yang menyampaikan pengakuan. Seandainya dia menyampaikan

pengakuan terhadap orang lain, maka pengakuannya terhadap orang tersebut

tidak diperkenankan. Berbeda dengan bukti, karena bukti adalah hujah yang
berlaku efektif pada oranglain. Seandainya pendakwa menyampaikan dakwaan
terhadap sejumlah orang lain terkait hutang, lalu sebagian dari mereka mengakui
sedangkan sebagian yang lain memungkiri, maka pengakuan tersebut tidak
berlaku efektif kecuali bagi pihakyang mengakui. Seandainya dia menyampaikan

dakwaan ini dan dia memperkuatnya dengan bukti, rnaka itu merupakan hujah
yang mengikat mereka semua.

Pengakuan Tidak Terbagi-bagi

Pengakuan adalah satu pernyataan yang tidak boleh diarnbil sebagiannya

dan ditinggalkan sebagian yang lain.

Pengakuan Terhadap Hutang

)ika seseorang mengaku kepada salah satu dari ahli warisnya terkait suatu

hutang, rnaka bila itu terjadi pada saat dia dalam keadaan sakit menjelang

wafatnya, maka pengakuannya tidak sah selama tidak dibenarkan oleh ahli waris

yang lain. Ini karena adanya kemungkinan bahwa orang yang sakit menjelang

wafat tersebut bermaksud dengan pengakuannya ini agar ahli warisnya tidak
mendapatkan warisan dengan mengacu pada kondisinya yang sedang sakit.
Adapun jika pengakuan disampaikan dalam kondisi sehat, maka pengakuannya

diperkenankan, dan adanya kemungkinan dia bermaksud agar seluruh ahli
warisnya tidak mendapatkan warisan ketika itu dari segi bahwa itu adalah

hanya kemungkinan semata dan hanya semacam dugaan, maka ini tidak
menghalangi hujah pengakuan. Menurut Madzhab Syaf i, pengakuan orang
yang sehat adalah sah, dimana tidak ada hal yang menjadi halangan bagi syarat-

ryarat sah. Adapun jika pengakuan orang yang sakit menjelang wafat, maka
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bila dia menyampaikan pengakuan kepada pihak lain, maka pengakuannya sah,

baik itu yang dinyatakan dalam pengakuannya berupa hutang maupun berupa

barang. Ada yang berpendapat bahwa itu terhitung dalam bagian sepertiga.

|ika pengakuannya terhadap ahli waris, maka pendapat yang kuat dalam hal ini
menurut mereka adalah pengakuannya sah, karena orangyang menyampaikan

pengakuan (menjelang wafat) telah sampai pada puncak keadaan yang membuat

pendusta berlaku jujur dan orangyang durhaka bertobat. Yang menonjol dalam

keadaan seperti ini adalah bahwa dia tidak menyampaikan pengakuan kecuali

didasarkan pada masalah yang sebenarnya dan tidakbermaksud menghalangi

ahli waris untuk mendapatkan warisan. Namun dalam hal ini di antara mereka

masih ada yang berpendapat lain, yaitu pengakuannya tidak sah, karena bisa jadi

dia bermaksud untuk membuat sebagian dari ahli waris tidak bisa menerima

warisan. Menurut mereka, jika dia menyampaikan pengakuan dalam kondisi

sehat terkait suatu utang, kemudian dia mengaku terhadap orang lain dalam

kondisi sakitnya, maka keduanya saling berbagi dan yang pertama tidak
lebih diutamakan. Ahmad berkata, "Tidak boleh ada pengakuan orang yang

sakit terhadap ahli warisnya secara mutlakl' Dia berhujah bahwasanya tidak
ada jaminan setelah menghalangi wasiat dia akan menetapkannya sebagai

pengakuan. Dengan catatan bahwa Auzai dan sejumlah ulama membolehkan

pengakuan orang yang sakit terkait sebagian dari hartanya bagi ahli waris, karena

kecurigaan adanya niat buruk dari orang yang sedang menghadapi kematian

jauh kemungkinan adanya, dan bahwasanya ketetapan hukum mengacu pada

yang tampak. Dengan demikian, pengakuannya tidak diabaikan lantaran

adanya dugaan yang masih dimungkinkan. Sebab, perkaranya yang sebenarnya

terpulang kepada Allah.

Ad Kesaksian bzs

Definisi Kesaksian

Kesaksian berasal dari kata asy-syahhdah, diambil dari kata al-musydhadah

yang berarti melihat langsung dengan mata, karena orang yang menyaksikan

memberitahu tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maksudnya adalah

pemberitahuan tentang apa yang diketahuinya dengan lafal; aku menyaksikan,

atau; aku telah menyaksikan. Ada yang mengatakan bahwa kesaksian diambil
dari makna kat a al-i'ldmdalam firman Allah swt.,'Allah menyatakan bahwasanya

tidak ada Tuhan melainkan Dia." (Ali'ImrAn [3 ] : r S) Maksudnya, mengetahui.
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Saksi adalah orang yang membawa kesaksian dan melaksanakannya, karena

dia menyaksikan apa yang tidak diketahui oleh orang lain.

Tidak Ada Kesaksian Kecuali dengan Pengetahuan

Tidak boleh seseorang bersaksi kecuali dengan pengetahuan. Pengetahuan

didapatkan melalui penglihatan, pendengaran, atau pengetahuan umum terkait

apa yang tidak dapat diketahui pada umumnya tanpa pengetahuan tersebut.

Pengetahuan umum yaitu kemasyhuran vang membuahkan dugaan kuat atau

pengetahuan. Kesaksian boleh dilakukan dengan pengetahuan umum menurut

Madzhab Syaf i dalam hal nasab, kelahiran, kematian, pemerdekaan budak,

kekerabatan, perwalian, wakaf, pengasingan, pernikahan dan hal-hal terkait,

penilaian terhadap integritas dan kapabilitas, wasiat, usia dewasa, kondisi

mental yang tidak normal, dan kepemilikan. Abu Hanifah berkata, "Dibolehkan

dalam lima hal; pernikahan, percampuran suami istri, nasab, kematian, dan

jabatan kehakimanl'Ahmad berkata, "Dan sebagian penganut Madzhab Syaf i

menyatakan sah dalam tujuh hal; pernikahan, nasab, kematian, pemerdekaan

budak, kekerabatan, wakaf, dan kepemilikan mutlakl'

Hukum Kesaksian

Kesaksian adalah fardhu ain bagi orang yang mengembannya selama dia

diminta untuk menyampaikan kesaksian dan dikhawatirkan adanya pengabaian

terhadap hak, bahkan wajib hukumnya jika dikhawatirkan ada hak yang

diabaikan meskipun dia tidak diminta untuk bersaksi. Ini berdasarkan firman

Allah swt., "Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa

yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adaloh orang yang berdosa

hatinya." (Al-Baqarah [z]: 283)

Dan firman -Nya, "Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena

Allah ;' (Ath-ThalAq la s): z)

Dalam hadits shahih,

i"fb"rt'sY lot
"Bantulah saudarantu yang zalim atau yang dizalimi."l

' HR Bukhari kitab 'bl-Mazhdlim," [+6] bab
Fath al-Bdriy(t/q8). Muslim (+/rqg8) kitab
Zhaliman ai Mazhlfiman," lt6l.
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Dengan menyampaikan kesaksian berarti telah membantunya.

DariZaidbin Khalid, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

,'.;^r"i" o d ,.. , t.."i'1
r4j\-".i ii $ :.tY €,u €l\ !,r-ri:Jr 71 5 ;i :1i

"Maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik saksi? (Yaitu) yang datang

dengan kesaksiannya sebelum diminta untuk bersaksi."l

Kesaksian hanya wajib disampaikan selama mampu untuk menyampaikannya

tanpa ada bahaya yang mengancam fisiknya, kehormatannya, hartanya, atau

keluarganya. Ini berdasarkan firman Allah swt., "Dan janganlah kemudharatan

ditimpakan pada penulis tidak pula saksL" (Al-Baqarah lzl: z9z)

Begitu jumlah saksi banyak dan tidak dikhawatirkan akan adanya

pengabaian terhadap hak, maka kesaksian dalam keadaan ini hukumnya sebagai

anjuran. |ika ada yang meninggalkannya tanpa ada halangan maka dia tidak

berdosa. Namun begitu kesaksian menjadi fardhu ain hukumnya, maka saksi

tidak boleh mengambil imbalan atas kesaksiannya kecuali jika dia mengalami

kendala dalam perjalanan, maka dia boleh mengambil imbalan untuk biaya

transportasi. Adapun jika kesaksian bukan fardhu ain hukumnya, maka saksi

boleh mengambil imbalan.

Syarat-syarat Penerimaan Kesaksian

Terkait penerimaan kesaksian, ditetapkan syarat-syarat berikut:

1. Islam. Dengan demikian, kesaksian kafir terhadap muslim tidak diperkenan-

kan kecuali dalam perkara wasiat di tengah perjalanan, maka menurut

Imam Abu Hanifah, Syuraih, Ibrahim an-Nakhaiy, dan Auzai kesaksiannya

dibolehkan dalam keadaan ini, berdasarkan firman Allah swt.,

$3 ri;;i G L";\ {A ;; fsy"{;i a';6ii qi,

-46;6 i j.+,i 
g\- $\ o.,1,1 tiAri ):r'v. f1 d>1' +;;i

i9 i;! @'4;.$(; $(,y- $l';'t:.1,, fK't;';3 \:t i( !;k'ei t ii 3,.. \AAi oV 
j4 tvt' *i6;it d:t

' HR Muslim lrlrtab "al-Uqdhiyah|'bab "Baydn Khair asy-Syuhnd," lry) Gl+1q4. Abu Daud
[:sg6]. Tirmidzi kitab-'hs.y-Syahddat hn Rasilillhh'saw.," bab "Ma h:a fi asy-Syuhadd'
Ayyuhum Khair." Tufufhh (61a751.
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-(itix;r (,i q.r*i n -FG'IA fi\ o':-q U;*t'6
q [**);:i](r,

"Hai orang-orang yang berimsn, apnbila snlnh seorsng di nntara kamu

menghadapi kenntian, sedang dia akatr berrpnsiat, moka hendaklah (uasiat

itu) disaksiknn oleh dno orang yang adil di antnra ktunu, atou dua orang yang

berloinon agama dengan knnru, jika kamu dalam perjalnnon di muka bumi

labt kamu ditimpa hahnya kematicnt. Kstrtt.r tnltirt kedua snksi itu sesudah

slmlat (untuk bersumpah), lalu merekn kedtLanya bersnmpah rlengan nama

Allah, iika kamu ragu-ragu, " (Deuri Allnlt) kani tidnk akan membeli dengan

sumpnh ini harga ynng sedikit (untuk kepentingan seseorang), runlaupun

dia korib kerabat, dnn tidok (pula) kami ntenyemhunyikan persaksian Allalu

sesunggultnya kami kalau dernikian tentulalt tennnsuk orln7-orang yang

berdosn. likn diketahui bnhrtta kedua (saksi itu) berbunt dosa, maka dua ornng

yang lnin di ontaro ahli waris ynng berhnk ynng lebih dekat kepndn orang yang

nteninggal (mengnj uknn tuntu tan) untuk m enggmtikanny a, I alu ke dtL any n

bersumpah dengan namn Allah, "Sesunggultrya persnksian kami lebih layak

diterima dari pada persnksian kedus saksi itu, don kami tidak rnelnnggar hatas.

Sesungguhnya knmi kalau demikian tentulnh termosuk lrang yang zslim."

(Al-MA'idah [5]: 106 - 107)

Penganut Madzhab Hanafi juga membolehkan kesaksian kaum kafir antara

sebagian mereka atas sebagian yang lain, karena Rasulullah saw. merajam

dua orang Yahudi dengan kesaksian kaum Yahudi terhadap keduarrya, yaitu

bahwa keduanya melakukan perbuatan zina.'

Dari Sya'bi bahwa seorang dari kaum Muslimin menghadapi kematian di

daerah Daquqa' ini namun dia tidak menemukan seorang muslim pun

yang dapat menyaksikan wasiatnya. Dia pun menyampaikan wasiatnya

kepada dua orang Ahli Kitab sebagai saksi. Keduanya lantas datang ke

Kufah dan menemui Abu Musa al-Asy'aryuntukmemberitahukan kejadian

itu. Setelah keduanya menyerahkan peninggalan dan wasiatnya, Abu Musa

al-Asy'ary berkata, "Ini adalah perkara yang belum pernah terjadi setelah

yang ada pada masa Rasulullah sawl' Setelah Ashar, Abu Musa al-Asy'ary

meminta keduanya untuk bersumpah dengan menyebut nama Allah

bahwa keduanya tidak berkhianat, tidak berdusta, tidak mengganti, tidak

HR Muslim (ll *26) kirab 'al-Hudhd," lzg) bab "Rajm al-Yahitd wa Ahli adz-Dzimmah fi
az-Zind," 16l.Tllnidzi(414)k-ttab'hl-ttudhd," lry)bab "Ma ldhfi Raim Ahli al-Kithb," lto).
Ibnu Majah (zlssd htab "al-Huditd," [zo] bab "Rajm al-Yahid wa al-Yahidiyyah," lro).
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menyembunyikan, tidak merubah, dan bahwasanya itu benar-benar wasiat
dan peninggalan orang tersebut. Kesaksian keduan orang Ahli Kitab itu
pun diberlakukan.'

Khaththabi berkata, "Ini merupakan dalil bahwa kesaksian Ahli Dzimmah
terhadap wasiat muslim dalam perjalanan khususnya diterima." Ahmad
berkata, "Kesaksian mereka tidak dapat diterima, kecuali dalam kasus
seperti ini lantaran kondisi daruratl' Syaf i dan Malik berkata, "Kesaksian
kafir terhadap muslim tidak diperkenankan, baik dalam perkara wasiat di
tengah perjalanan maupun dalam perkara lainnyal' Adapun ketentuan yang
terdapat dalam ayat di atas tidak diberlakukan lagi menurut mereka.

Kesaksian Ahli Dzimmah bagi Ahli Dzimmah

Adapun terkait kesaksian Ahli Dzimmah bagi Ahli Dzimmah, terdapat
perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Syafii dan Malik berkata,
"Kesaksian Ahli Dzimmah tidak diterima, baik terhadap muslim tidak
pula terhadap kafirl'Ahmad berkata, "Kesaksian Ahli Kitab antara sebagian
mereka terhadap sebagian yang lain tidak diperkenankanl' penganut

Madzhab Hanafi berkata, "Kesaksian sebagian mereka terhadap sebagian
yang lain diperkenankan, dan kekafiran adalah satu keyakinan yang sama."

Sya'bi, Ibnu Abi Laila, dan Ishak berkata, "Kesaksian yahudi terhadap
Yahudi diperkenankan, namun tidak diperkenankan terhadap Nasrani
dan Majusi, karena itu merupakan keyakinan-keyakinan yang berbeda.
Kesaksian penganut suatu keyakinan agama terhadap penganut keyakinan
agama yang lain juga tidak diperkenankan."

Keadilan (integritas). Yaitu sifat tambahan dari Islam yang harus terpenuhi
pada saksi-saksi, dimana kebaikan mereka mendominasi keburukan mereka
dan mereka tidak pernah melakukan perbuatan dusta. Ini berdasarkan
firman Allah swt.,

@';f;:ei$K4)i cis\.,i$j
"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang odil di antara ksmu dan

hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah." (Ath-ThalAq [65]: 2)

Firman-Nya , "Di antara sal<si-sal<si yang kamu ridhail' (Al-Baqarah lzj: z8z)

Dan firman Allah swt.,

' HR Abu Daud kitab "al-Uqdhiyah," bab "Syahddah Ahli adz-Dzimmah...', [36o5]. Daquqa'
adalah daerah dengan keseluruhan luasnya terletak antara Baghdad dan lrill.- 

-
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@'Gi5 r;,be {;V oy-Yfirl'"ii W-
"Hni orang-ornng yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membazna

suatu berita, maka periksalah dengan teliti (lakukanlah klarifkasi)." ($l'
HujurAt [49]:6)

Dan sabda Rasulullah saw. dalam riwayat Abu Daud,

.{*\) \ J ;)\) \ J rsW l,,;; i;t*- ;t;;
"Kesaksinn'pengt t iorot laki-laki tidak diperkenankqn tidak pula pengkhianat

perempuan, dan tidak pula pezina laki-laki tidak pula pezina perempuan."l

Dengan demikian, tidak diterima kesaksian orang fasik, tidak pula orang

yang dikenal sebagai pendusta atau keadaan dirinya buruk dan rusak

moralnya. Inilah pendapat yang terbaik terkait makna syarat adil.'Adapun

para ulama fikih, mereka mengatakan, "Kesaksian terikat dengan integritas

dalam agama dan kepribadian yang dimiliki. Adapun integritas dalam

agama dapat terpenuhi dengan adanya pelaksanaan terhadap ibadah-

ibadah yang wajib dan yang sunah, serta menjauhi perkara-perkara yang

dilarang dan yang makruh hukumnya, dan tidak melakukan dosa besar atau

dosa kecil secara terus menerus. Sedangkan kepribadian, yaitu seseorang

melakukan apa yang menjadikannya dipandang baik, meninggalkan apa

yang membuatnya dipandang buruk, baik dalam perkataan maupun dalam

perbuatan." Apakah kesaksian orang.fasik diterima jika dia telah bertobat?

Para ulama fikih sepakat bahwa kesaksian orang fasik dapat diterima jika dia

telah bertobat. Hanya saja Imam Abu Hanifah berkata, "jika kefasikannya

disebabkan karena melakukan tuduhan zina tethadap orang lain, maka

kesaksiannya tidak diterima. Ini berdasarkan firman Allah swt.,

"Dnn orang-orang yang menuduh wdnita-wanita yang baik-baik (melakukan

zina) dan merekL tidak mendatangknn empat orang saksi, mnka cambuklah

" [r8] bab "Man Turaddu Syahhdatuhul'[fi).
.rrk,p d.ttgu., adanya kejelasan sebaqa,i muslim'

. HR Abu Daud (+/26) kitab'hl-Uqdhiyah," lt})bab "Man'luraddu Syahddatuhu;' 1761.
, Abu Hanifah beri<ata. "Terkait syarat idll cukup dengan adanya. kejelasan sebaqa,i muslim.

Tidak perlu kita mensetahui apa'vanq mencedeiai kehormatan dan reputasinyal'IniterkaitTidak perlu kita mengetahui apa yang mencederai
norkcie harta hrrken hrrkrrm vanq telah ditetaoki,.if.uiu n".iu bukan"hukum iarie te"lah ditetapkan sanksinya, dan dla memperkenankan
l"i['rir, .*rs-orans fasik tdrkalt perkara pernikahan. Dia berkata, "Kesaksian dua orangLesaksian orang-orang fasik terkait perkara pernikahan. Diaberkata, "Kesaksian.dua orang
tasik berlaku l' "Sebagiin pengan ut Madzhab Maliki memperkenankan ad anya. keputusan
hukum denean kesafsianora'ns yans tidak adil dalam kondisi darurat, dan kesaksian oranghukum dengan kesaksian orang yang tloak adtl oalalr
yang tidak diketahui keadilannya dalam perkara-perkara yang ringan.

!
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?nereka (yang, menudulr itu) delapan puluh kali cambukan, dan janganlalt

kamu terima kesaksion mereka untuk selama-lamanya. Dan mereko itulah

orang-orang yang fnsik." (An-Nffr [zal a\

3 dan 4. Baligh dan berakal sehat. Karena adil merupakan syarat diterimanya

kesaksian, maka usia baligh dan akal yang sehat merupakan syarat yang

berkaitan dengan syarat adil. Dengan demikian, tidak diterima kesaksian

anak kecil - meskipun dia bersaksi terhadap anak kecil seperti dia - tidak

pula orang gila dan orang yang mengalami keterbelakangan mental, karena

kesaksian mereka tidak berimplikasi pada keyakinan yang konsekwensinya

digunakan sebagai dasar penetapan hukum. Imam Malikmemperkenankan

kesaksian anak-anak terkait kejahatan terhadap fisik selama mereka tidak

berselisih dan tidak terpecah, sebagaimana Abdullah bin Zubair pun

memperkenankan kesaksian mereka. Demikian pula dengan penerapan

para sahabat dan ulama fikih Madinah terkait kesaksian anak-anak terhadap

tindak kejahatan terhadap fisik antara sebagian mereka terhadap sebagian

yang lain. Ini adalah pendapat yang kuat. Sebab, orang-orang dewasa tidak

ikut bersama mereka saat mereka bermain. Seandainya kesaksian anak-anak

dan juga kesaksian kaum wanita secara perorangan tidak diterima, maka

hak-hak itu akan terabaikan dan tidak terpenuhi serta tidak dipedulikan

padahal ada dugaan kuat atau pasti terkait kejujuran mereka, apalagi bila

mereka datang secara bersamaan sebelum berpisah dan pulang ke rumah

mereka masing-masing, dan mereka bersepakat pada satu pernyataan, serta

meskipun mereka dipisah saat menyampaikan kesaksian namun pernyataan

mereka tetap sama. Dengan demikian, dugaan yang terdapat pada kesaksian

mereka jauh lebih kuat dari pada dugaan yang ada pada kesaksiaan dua

orang dewasa. Ini merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri dan ditolak.

Kita pun tidak menduga bahwa syariat yang sempurna, luhur, dan mengatur

berbagai kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat, kita tidak

menduga syariat yang demikian mengabaikan dan menyia-nyiakan hak

seperti ini padahal ada bukti-buktinya yang jelas dan kuat, sementara bukti

yang kekuatannya di bawah itu diterimanya.

5. Berbicara. Saksi harus mampu berbicara. |ika dia bisu dan tidak bisa

berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima meskipun dia menungkapkan

dengan isyarat dan isyaratnya dapat dipahami, kecuali jika dia menulis

kesaksian dengan tulisannya. Ini menurut Abu Hanifah dan Ahmad.)lurg

shahih adalah pendapat Syaf i.

6. Hafal dan cermat. Tidaklah diterima kesaksian orangyang dikenal memiliki
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_ ingatan yang buruk dan sering lupa serta keliru. Kesaksiannya tidak diterima

karena tidakadanya keterpercayaan terhadap perkataannya' Dalam hal ini

termasuk juga orang yang lalai dan yang semacamnya.

7. Tidak dicurigai. Tidaklah diterima kesaksian orang yang dicurigai disebabkan

keberpihakan ataupun permusuhan. Umar bin Khaththab, Syuraih, Umar bin

Abdul Aziz, Atrah, Abu Tsaur,Ibnu Mundzir, dan Syafii dalam salah satu dari

dua pendapatnya, tidak sependapat dengan syarat ini. Mereka mengatakan,

"Kesaksian anakbagi orangtuanya dan orangtuabagi anaknya diterima selama

masing-masing dari keduanya adil dan dapat diterima kesaksiannya. Demikian

pula yang disimpulkan oleh Syaukani dan Ibnu Rusyd. Dengan demikian,

kesaksian seseorang terhadap musuhnya tidak diterima, jika permusuhan

di antara keduanya merupakan permusuhan yang bersif?it duniawi, lantaran

adanya kecurigaan. Adapun jika permusuhan itu berkaitan dengan urusan

keagamaan, maka tidakperlu ada kecurigaan padanya, karena agama melarang

kesaksian palsu, maka tidak ada kecurigaan dalam keadaan ini. Demikian

pula tidaklah diterima kesaksian keluarga utama, seperti anak bersaksi bagi

orangtuanya, dan kesaksian keluarga cabang, seperti orangtua bersaksi untuk

anaknya, tetapi diperkenankan kesaksian terhadap keduanya. Ini sebagaimana

ibu yang bersaksi untuk anaknya, anak bersaksi untuk ibunya, dan pembantu

yang dinafkahi oleh pemilik rumah, maka kesaksian dalam keadaan ini tidak

diterima, lantaran adanya kecurigaan, dan karena berdasarkan hadits yang

diriwayatkan Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

J,Jr ;!tp !; .'.LJt +\ _k rt ,:; ); ,a;e !; Ji\, ;-:ta-: {;; !
l//4

:l).l)j\ i;'*' t: :l)j,
"Tidak diterimn kesaksian pengkhianat lakllqki tidak pula pengkhianat

perempuan, tidak puln orang yang memiliki kebencianl terhadnp saudnranyn

mu slim, ti dnk p ul a ke s aksian anak b a gi o r an gtu any a, d nn ti d ak p ul a k e s ak si nn

or an gtLra b agi anakny a. " 2

'. Y"tt,, *""g )^,rg dengki dan permusuhannya tampak pada perkataan atau perbu_atan. Di
antara inditrisinVa ada]ah dia eembira saat musuhnia diiimpa musibah yang merugikannya'
dan dia bersedih lika musuhiya mendapatkan ke6aikan, serta berharap setiap keburukan
menimpa musuhnya itu.
Para ulamafikih menyebutkan sejumlah sebab permusuhan; tuduhanzina, marah,,pencurian'
pembunuhan, dan perampokan. Dengan demildan, kesaksian orang yang dimarahi terhadap
L.rnn uunn memaiahi tidak diterim;, kesaksian orang yang dituduh terhadap orang yang

-eni.iuhTldrk diterima, kesaksian orang yang kecuriah teihadap pencuri tidak diterima,
tidak pula kesaksian wali korban pembuiuhai terhadap pembunuh..

' HR Tirmldzi kitab 'hsy-Syahadht,"bab "MA hhfiman Ia Taiizu Syahada.t.uhu," lzzgSl (+ls+5,

s+6). Ibnu Maiah kitab 'ht-Aht<a*," Aub "Man'ld Tajizu Syahddatuhu," Iz166l (zlzgz).
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Amru bin S1'uaib meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata,

"Rasulullah saw. bersabda,

t, .. t^ t.' - - i ', ^ o . j, -. J^ c.'
;:la-:r ;,.--; Y; ca-;t k ft f) !;o .r.it-- Y; .jt-- 6-:la-:, _i;*.j )' ' .i

:#, f!.c6,
"Tidak diperkenankan kesaksian pengkhianat laki-laki tidak pula pengkhianat

perempuan, don tidak pula orang yang memiliki kebencian terhadap

saudaranya, serta tidak diperkenankan pula kesoksitm qnni' bagi pemilik

rumlh."1HR Ahmad dan Abu Daud.

Qani' adalah orang yang dinafkahi oleh pemilik rumah. Dalam at-Talkhish

karya Ibnu Hajar dinyatakan bahwa sanadnya kuat. Rasulullah saw.

bersabda,

.".*; ,v A i;,+, .,,1f Y

"Tidak diterima kesaksian oroig yang beryerkara terhadap lauran

perkaranyn."2

Syaf i mengacu kepada hadits ini. Al-Hafizh berkata, "Hadits ini tidak
memiliki isnad shahih, tetapi memiliki beberapa jalur periwayatan yang

saling menguatkan antara sebagiannya dengan sebagian yang lainl'
Demikian pula yang disimpulkan oleh Syaukani. Ada beberapa kesaksian

yang termasuk dalam kategori ini, yaitu kesaksian suami untuk istrinya

dan istri untuk suaminya, karena hubungan suami istri cukup potensial

terhadap timbulnya kecurigaan, sebab pada umumnya ada ikatan belas

kasihan di dalamnya. Dalam sebuah riwayat hadits,

^r,i;\ ,e))\;tW \ )
- 1,ot. . j os.

44"i;iljl ;;LA _[,r y

HR Tirmidzi krtab 'asy-Syahddit," bab "Ma IAb fiman ld TajAzu Syahddatuhu," lzz98)
(+ls+s).Ibnu Majahkitab'hl-Ahkdm,"bab "Manld TajLzuSyahddatuhu," l4ae) (zltgz). Al-
ghimr artinyakedengkian dan permusuhan. Al-qkn| artinya orang yang mengikut (tinggal
di rumah orang lain).
Dalam Nail al-Authar (8/:28), Syaukani berkata.'Al-Ha6zh mengatakan bahwa hadits ini
tidak memiliki isnad yang shahih, tetapi memiliki beberapa jalur periwayatan yang saling
menguatkan antara sebagiannya dengan sebagian yang lainl' Dalam al-Marasil, Abu Daud
meriwayatkan dari hadits Thalhah bin Abdullah bin Auf bahwa Rasulullah saw. mengutus
seorang penyeru, "Sesungguhnya tidak diperkenankan kesaksian orang yang berperkara
tidak pula orangyangdicungai." Baihaki juga meriwayatkannya darijalur periwayatan Araj
secara mursalbahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tidak diperkenankan kesaksian oraflg yang
dicurigai dan memiliki kebencian." Maksudnya, orang yang antara kamu dan dia terjadi
permusuhan. Lihat Baihaki ( r o/zor \ dan Malrasil Abi-Ddwid (hal. ry41.
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" riAat diterima kesaksian wanito untuk sunminy a, tidak pula kesnksian suami

untuk istrinya."t

Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah juga menerapkan hadits ini. Sedangkan

Syaf i, Abu Tsaur, dan Hasan memperkenankan kesaksian tersebut'

Adapun kesaksian kerabat selain mereka, seperti saudara tirinya, maka

kesaksiannya diperkenankan. Dalam beberapa hadits dinyatakan bahwa

kesaksian seseorang bagi kerabatnya tidak diperkenankan. Tirmidzi berkata,

"Ini tidak diketahui dari hadits Zuhri kecuali dari sisi ini, dan menurut kami

isnadnya tidak shahih." Demikian pula diperkenankan kesaksian seseorang

untuk temannya. Malik berkata, "Tidak diterima kesaksian saudara yang

terputus hubungan bagi saudaranya, dan teman yang akrab'"

Kesaksian Orang yang Tidak Diketahui Keadaannya

Makna yang cukup jelas adalah bahwa kesaksian orang yang tidak diketahui

keadaannya tidak diterima. Ada seorang yang bersaksi di hadapan Umar ra.. Saat

itu Umar ra. berkata kepadanya, 'Aku tidak mengenalmu, namun tidak masalah

bagimu bila aku tidak mengenalmu, datangkan orang yang mengenalmu."

Seorang dari mereka berkata, 'Aku mengenalnya." Umar ra' bertanya,

"Terkait apa kamu mengenalnya?" Orang itu menjawab, "Terkait keadilan dan

keutamaan." Umar ra. bertanya, "Dia tetanggamu terdekat yang kamu ketahui

malam dan siangnya, saat masuk dan keluarnya?" "Tidakl' jawabnya' Umar

ra. bertanya, "Kamu pernah berinteraksi dengannya terkait dinar dan dirham

yang dapat dijadikan indikasi kesahajaannya?" "Tidak," jawabnya' Umar ra'

bertanya, "Dia pernah menyertaimu dalam perjalanan yang dapat dijadikan

sebagai indikasi kemuliaan akhlak?" "Tidak] jawabnya. umar ra. pun lantas

berkata, "Kamu tidak mengenalnya." Kemudian berkata kepada orang yang

hendak menyampaikan kesaksian itu, "Datangkan orang yang mengenalmui'

Ibnu Katsir berkata, "Diriwayatkan oleh Baghawi dengan sanadhasan."

Kesaksian Orang Badui

Ahmad dan sejumlah penganut madzhabnya, Abu ubaid, dan dalam

satu riwayat dari Malik, berpendapat bahwa kesaksian orang Badui (suku

pedalaman) terhadap orang yang tinggal di perkampungan tidak dapat diterima.

Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

_Z,i1,i-.nnut.,lon',,Hadilspharib.'.HaditsiniterdapatdalamMushannaflbnuAbiSyaibah
aii-iiiiniiiiiiadurrazziqdari pernyataan syuralh. Dia memaparkannya dengan dua

isnad. Lrhat Nilshb ar-Rdyah (sl86).

L
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"Tidak diperkenankan kesaksion orang Bodui terhadap orang yang tinggnl di
perkampungan."l HR Abu Daud dan Ibnu Majah.

Para periwayat dalam isnadnya dijadikan hujah riwayatnya oleh Muslim
dalam Shalfihnya. Badui adalah orang yang tinggal di daerah pedalaman

dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Larangan terhadap

kesaksiannya adalah lantaran perilakunya yang cenderung menghindar,

minimnya pengetahuan, dan jarang menyaksikan apa yang terjadi di wilayah
perkampungan ramai. Dengan demikian, kesaksiannya tidak dapat dipercaya.

Yang shahih adalah bahwa kesaksiannya diperkenankan jika dia adil dan

diridhai, dan dia termasuk kalangan kita serta inenganut agama kita. Ketentuan-

ketentuan secara umum dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa kesaksian orang

yang adil diterima tanpa membedakan antara orang yang tinggal di daerah

pedalaman maupun orang yang tinggal di perkotaan. Statusnya sebagai orang

Badui adalah seperti statusnya sebagai orang yang berasal dari daerah lain. Inilah
pendapat yang dianut oleh Syaf i dan mayoritas ulama fikih. Adapun hadits
di atas, dimungkinkan maksudnya adalah orang bodoh dan tidak mencakup
setiap orang Badui. Dalilnya adalah bahwa Rasulullah saw. menerima kesaksian

orang badui terkait penetapan hilal.'

Kesaksian Orang Buta

Kesaksian orang buta diperkenankan menurut Matik dan Ahmad, terkait
perkara yang didengarkan jika dia dapat mengenali suara. Dengan demikian,
kesaksiannya diperkenankan dalam pernikahan, perceraian,jualbeli, penyewaan,

nasab, wakal kepemilikan mutlak, pengakuan, dan semacamnya, baik itu dia
mengalaminya saat dalam keadaan buta maupun dia dapat melihat pada saat

mengalaminya kemudian buta. Ibnu Qasim berkata, 'Aku berkata kepada

Malik; orang yang mendengar tetangganya dari balik dinding - namun tidak
melihatnya - dia mendengar bahwa tetangganya itu menceraikan istrinya, lantas

dia menyampaikan kesaksian terhadap tetangganya, dan dia dapat mengenali

i;tp';ot I

' HRAbu Daud.(4126)rl<rtab"Uqdhiyaft," Ir8] bab "syahadah al-Badawiyhla Ahli al-Amshdr,"
Ir 71. Ibnu Majah (zl7s) tutab'hi-Ahkdm)' ltll bab "Man la Tajizu'syahadatuhu." ]o).

' HR Abu Daud, (21754, zSS) kitab 'hsh-Shaum." L8l bab '[ Syahadah (;l-WAbid'ala Ruyah
Hildl Ramadhhn," lr 4. Nasai (4/r 3,u ) kitab'hsh-Shiydm." l-zzl'bab "eabil Syahadah ar-Raiul
al-Wdhid hlA HilAl Ramadhan," [8]. Tirmidzi (3/65) kitab 'hsh-Shaum," l'6lbab "MA hh fi
ash-Shaum bi asy-Syahadalr," [7]. Ibnu Majah (r/szg) kitab 'hsh-Shiydm," t7)bab "MA ldb
fi asy-Syahddah hld Ru'yah al-Hilal," 16l. 

'
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suaral'Malikberkata, "Kesaksiannya diperkenankanl'Penganut Madzhab Syafii

berkata, "Kesaksian orang buta tidak diterima kecuali terkait lima perkara; nasab,

kematian, kepemilikan mutlak, penerjemahan, terhadap hafalan yang cermat

serta yang dialaminya sebelum butal' Abu Hanifah berkata, "Kesaksiannya sama

sekali tidak dapat diterima."

Nishab Kesaksian

Kesaksian ada yang berkaitan dengan hak materi, jasmani, hudud, ata]u

berkaitan dengan qishash. Masing-masing keadaan di antara keadaan-keadaan

ini memiliki jumlah saksi tersendiri yang harus dipenuhi agar dakwaan dapat

dinyatakan sah. Berikut ini penjelasan selengkapnya:

Kesaksian Empat Orang

Jumlah orang yang menyampaikan kesaksian terkait hudud zina adalah

empat' orang. Ini berdasarkan firman Allah swt', "Dan (terhadap) para wanita

yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara

kamu terhadap mereka." (An-Nisf [+]' rs)

Allah swt. berfirman, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang

baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi."

(An-Nirr lr+1, +)

Dan firman Allah swt., "Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak

mendatangkan empat orang saksi." (An-Nfrr lzal: 4)

Kesaksian Tiga Orang

Penganut Madzhab Hanbali berkata, "Orang yang mengetahui kekayaannya

namun jika dia menyatakan bahwa dia orang yang miskin agar mendapatkan

zakat, maka pernyataannya tidak diterima kecuali ada tiga orang saksi yang

membenarkan pernyataannya. Mereka berhujah terkait pendapat mereka ini

dengan hadits Qubaishah bin Mukhariq dari Qubaishah bin Mukhariq al-Hilaly

ra. bahwa dia berkata, 'Aku menanggung suatu tanggungan. Lalu aku mendatangi

Rasulullah saw. untuk meminta kepada beliau terkait tanggungan tersebutl' Beliau

bersabda, "Tinggallah hingga ada sedekah yang datang kepada kita, lalu kami

perintahkan agar kamu mendapat bagian." Kemudian beliau bersabda,

, MffibZ["l".i membolehkan kesaksian dua orang wanita sebagai ganti setiaP satu orang

i"liii;ki. Iika delapan orang wanita saja bersaksi, m--aka kesaksian mereka diterima. Atha'

membolelkaa kesaksian dfa laki-laki'dan dua wanita.
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s n t u d a r i ti g a ; o r an g y an I mer nn g gun g b eb an t an gg u n gan m akn di a b ol eh n rc min t a

hingga mendapatkannya kemudian menahan diri, orang yang hartanya mengalami

kerusakan maka dia boleh memirtta hingga mentlnpatkan punpatry hidup ntau

kecukupan lidup, dan orang yang mengalami kekurangan lingga tiga orang

cerdik dsri kaumnya berknta; fulan benar-benar mengalami kekurangan, makn dia

holeh rneminta hingga mendapatkan penopang atnu kecukupan lildup. Adapun

selain memittta selain keadaan-keadaan itu, hai Qubaishnh, maka itu merupnknn

penghnsilan yang buruk yang dimnkan oleh pemiliknya sebagai penghasilnn yang

buruk."1 HR Muslim, Abu Daud, dan Nasai.

Kesaksian Dua Orang Laki-laki Bukan Perempuan

Kesaksian dua orang laki-laki bukan perempuan diterima dalam seluruh

hak termasuk dalam hududkecttali zina yang disyaratkan padanya empat orang

saksi. Kesaksian wanita dalam hudud tidak diperkenankan menurut mayoritas

ulama fikih, berbeda dengan Madzhab Zhahiri. Allah swt. berfirman tentang

cerai dan rujuk, "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara

kamu;' (Ath-Thalnq [6s): z)

Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada

Asy'ats bin Qais, "Dua orang saksimu atau sumpahnya."'

' HR Muslim (zllzz) krtab "az-Zakaft," Irz] bab "Man Tahillu lahu al-Mas'alah," I16]. Abu
Daud (zlzgo) kitab 'az-Zakdh," [:] bab "Md Tajnzu fihi al-Mashlah," [26]. Nasai (r/88)
}:rtab'h z - Z ak ah," b ab "ash - Sh a d a qah lim an Tabd mm dla b i Ham hlah," [ 8 o ] .

' HR Bukhari Fath al-Bdriy (slqi\ kitab 'hr-Ralrn," 
[+81 bab "idza lkhtalala ar-Rdhin wa

al-Murtahin," [6]. Muslim (r/rz.}) kitab'hl-imin" Ir]bab "Wa'id man lqtathah flaqqa
Muslim bi Yamtn Fdjirah bi an-Ndr," [6t).
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Kesaksian Dua Orang Laki-laki atau Seorang Laki-laki dan Dua
Orang Perempuan

Allah swt. berfirman, "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari

orang-orang lelaki (di antaramu). |ika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh)

seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,

supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannyal' (Al-Baqarah

lzl: z8z)

Maksudnya, carilah kesaksian dari dua orang laki-laki. Iika tidak ada

dua orang laki-laki, maka boleh dengan satu orang laki-laki dan dua orang

perempuan. Ini berkaitan dengan perkara-perkara harta, seperti jual beli,

permodalan, hutang secara keseluruhan, penyewaan, gadai, pengakuan, dan

perampasan. Penganut Madzhab Hanafi mengatakan, "Kesaksian kaum wanita

bersama kaum laki-laki diperkenankan dalam perkara harta, pernikahan,

rujuk, cerai, dan perkara apa saja seLain hudud dan qishash. Ibnu Qalyim
memperkuat pendapat ini dan berkata, ")ika syariat memperkenankan untuk
meminta kesaksian kaum wanita terkait bukti-bukti tertulis tentang hutang yang

ditulis kaum laki-laki, padahal bukti-bukti tertulis itu pada umumnya ditulis
di antara kalangan kaum laki-laki, maka adalah lebih layak untuk dibenarkan

bila itu diperkenankan terkait apa yang sering disaksikan oleh kaum wanita

seperti wasiat dan rujuk. Menurut Malik, Madzhab Syaf i, dan banyak ulama

fikih, dibolehkan terkait harta dan cabang-cabangnya secara khusus, dan tidak
diterima terkait ketentuan-ketentuan hukum badan, seperti hudud, qishash,

pernikahan, perceraian, dan rujuk.

Mereka berbeda pendapat tentang diterimanya kesaksian wanita pada

hak-hak badan yang berhubungan dengan harta saja, seperti perwakilan dan

wasiat yang tidak berkaitan kecuali dengan harta. Ada yang berpendapat bahwa

dalam perkara ini satu orang saksi laki-laki dan dua orang perempuan diterima.

Pendapat lain mengatakan bahwasanya tidak diterima kecuali dua orang laki-

laki. Qurthubi menyampaikan alasan terkait diterimanya kesaksian wanita

dalam masalah harta bukan yang lainnya, dia berkata, "Terkait harta, Allah

memperbanyak sebab-sebab penguatan buktinya karena banyaknya segi untuk

mendapatkannya dan keumuman perkara yang berkaitan dengan harta serta

terulang-ulang, maka ditetapkan padanya bukti penguat kadang dengan tulisan,

kadang dengan persaksian, kadang dengan gadai, dan kadang dengan jaminan,

serta melibatkan kaum wanita dalam semua itu bersama kaum laki-lakil'

I

i
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Kesaksian Satu Orang Laki-laki

Kesaksian satu orang laki-laki adil diterima dalam perkara-perkara ibadah,
seperti adzan, shalat, dan puasa. Ibnu umar berkata, 'Aku memberitahu
Rasulullah saw. bahwa aku melihat hilal, lalu beliau berpuasa dan menyuruh
orang-orang berpuasa.' Maksudnya puasa Ramadhan. Madzhab Hanafi
membolehkan kesaksian satu orang laki-laki terkait beberapa keadaan yang
dikecual'ikan, seperti kesaksiannya terhadap kelahiran, kesaksian pendidik
sendirian terkait perkara-perkara anak, kesaksian seorang pakar terkait
penetapan nilai barang yang rusak, kesaksian satu orang terkait keabsahan
para saksi dan ketidaklayakan mereka, terkait pemberitahuan pencopotan wakil,
dan terkait pemberitahuan cacat pada barang yang dijual.

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai terjemahan satu penerjemah
adil. Malik, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa terjemahannya
diterima. Para ulama terkemuka yang lain dan Muhammad bin Hasan
mengatakan, "Terjemah seperti kesaksian yang tidak diterima jika yang
menerjemahkan satu orangi' Di antara ulama fikih ada yang menerima kesaksian
satu orang yang jujua seperti Ibnu Qalyim yang berkata, "yang benar adalah
bahwa setiap yang dapat menjelaskan kebenaran, maka itu adalah bukti, dan
Allah sama sekali tidak mengabaikan hak tidak pula Rasul-Nya setelah terbukti
melalui suatu cara pembuktian di antara cara-cara pembuktian yang ada, bahkan
Allah dan Rasul-Nya yang tidak ada ketetapan hukum dalam hal ini selain yang
ditetapkan-Nya, menetapkan bahwa begitu kebenaran tampak jelas dan terbukti
dengan cara apapun itu, maka harus dilaksanakan dan dibela, serta melarang
pengabaian serta pembatalannya." Dia berkata, "Hakim boleh menetapkan
kesaksian satu orang jika dia mengetahui kejujurannya dalam perkara selain
terkaithudud. Allah pun sarrra sekali tidak mewajibkan kepada para hakim untuk
tidakmenetapkan selain dengan dua orang saksi, tetapi memerintahkan pemilik
hak untuk menjaga haknya dengan dua orang saksi laki,laki atau satu orang
saksi laki-laki dan dua saksi perempuan. Ini tidak menunjukkan bahwa hakim
tidak boleh menetapkan dengan kurang dari jumlah itu, bahkan Rasulullah
saw. pernah membuat ketetapan dengan satu orang saksi dan sumpah, serta
pernah dengan satu orang saksi saja. cara-cara yang dapat digunakan oleh
hakim untuk membuat ketetapan lebih luas dari pada cara-cara yang telah

HR Abu Datd' (zl7 56) tutab .'hsh-shaum," lsl bab 'fi syahddah at-whhid hld Ru'yah Hil,hl
Ramadhdn,". ft4l Sunan ad-2draquthniy (zlr56i. Daraquthni berkata, ,,Maiwan bin
)ayha1ry-a{ Jneriwayatkan sendirian dari ibnu Wanb, aia rcipercayal' Musiadrak at-iaiii
$laz). Hakim berkata,"shahih berdasarkan syarat Muslim, namun Bukhari dan Muslim
tidak menyampaikan nya."
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ditunjukkan oleh Allah kepada pemilik hak agar menjaga haknya dengan cara-

cara itu. Rasulullah saw. memperkenankan kesaksian orang Arab pedalaman

seorang diri terkait keterlihatan hilal, beliau memperkenankan kesaksian satu

orang saksi terkait perkara harta yang dibawa oleh musuh yang terbunuh, beliau

menerima kesaksian satu orang wanita jika dia terpercaya terkait apa yang

tidak diketahui kecuali oleh kaum wanita, dan beliau menetapkan kesaksian

Khuzaimah (nama laki-laki) seperti kesaksian dua orang laki-laki, dan beliau

bersabda,

,,siapa yang mendnpat kesaksian dnri Khuznimah, maka itu cukup baginya."l

Ini tidak dikhususkan bagi Khuzaimah saja tanpa orang yang lebih baik

darinya atau setara dengannya dari kalangan sahabat. Seandainya Abu Bakar'

Umar, Utsman, Ali, atau Ubay bin Ka'ab menyampaikan kesaksian, niscaya

kesaksiannya lebih layakuntuk ditetapkan dengan adanya kesaksiannya sendiri.

Abu Daud berkata, "Bab jika hakim mengetahui kejujuran saksi satu orang

maka dia boleh membuat ketetapan dengannya."

Kesaksian Terhadap Penyusuan

Ibnu Abbas dan Ahmad berpendapat bahwa kesaksian wanita yang

menyusui sendirian dapat diterima. Ini berdasarkan hadits yang disampaikan

oleh Bukhari bahwa Uqbah bin Harits menikahi ummu Yahya binti Abi Ihab.

Lalu datang seorang wanita dan berkata, 'Aku telah menyusui kalian berdual'

Setelah Rasulullah saw. ditanya mengenai hal ini, beliau bersabda,

:Jt ;ir) -b5
" B a gaimana I a gi, se dan gk an itu su dalt dikat nk an ? "

Uqbah pun berpisah dengan Ummu Yahya yang kemudian menikah dengan

laki-laki yang lain., Penganut M adzhab Hanafi mengatakan, "Penyusuan seperti

perkara lainnya yang harus ada kesaksian dua orang laki-laki atau satu orang laki-

laki dan dua orang wanita, dan kesaksian wanita yang men)'usui sendiri tidak

' HR Abu Daud kitab "al-Uqdhiyahl'bab "idzh 'Alima al-Hdkim Shidqa asy-Sydhid..."

jto,'. 1,",t ti ' '. o2
.4*----9 c&_7 4J *-" J'"

lt6ozl., ijR 6i*h"ri (slz6) Fatfu al-Bhriy kitab "asy-syanadatl' [sz) lab "Sy.ahhd.ah al-Imd' wa

ijeia: t., i'.ibu'oaud (+/ zt) kitab "at uqhhiyghi Irsl bab 'a;y 
flq\aa7l l:!i',R?q:a':'

trsl. rii;iiii (tl++B\krtab'hr-Radha," [r-o] bab."syahhdah al-Marh.h al-Wdfoidah Ji,ar
A.odta,," I+1. Naiai (3/roe) kitab 'hn-Nikah," [26]bab'hsy-Syahadahfi ar-Radhd';'lstl.
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cukup, karena dia menetapkan sendiri perbuatannyal' Malik berkata, "Harus

ada kesaksian dua orang wanita." Syaf i berkata, "Diterima kesaksian wanita

yang menyusui bersama tiga wanita dengan syarat dia tidak menyampaikan

kesediaan bersaksi untuk mencari imbalanl' Mereka menjawab tentang hadits

Uqbah bahwa maknanya sebagai anjuran dan untuk mengantisipasi adanya

kesamaran.

Kesaksian Terhadap Tangisan Bayil

Ibnu Abbas membolehkan kesaksian bidan sendiri terkait tangisan bayi.

Ini diriwayatkan dari Sya'bi dan Nakhai. Diriwayatkan dari Ali dan S1'uraih

bahwa keduanya membuat ketetapan demikian. Malik berpendapat bahwa

harus ada kesaksian dua orang wanita seperti dalam perkara persusuan. Syaf i
berpendapat bahwa kesaksian wanita dapat diterima terkait tangisan bayi,

tetapi dia menetapkan syarat bahwa kesaksian tersebut harus disampaikan oleh

empat orang wanita. Abu Hanifah berkata, "Tangisan bayi dapat ditetapkan

dengan kesaksian dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang

wanita, karena itu adalah ketetapan terkait dengan warisan. Adapun dalam

kaitannya dengan shalat dan memandikannya, maka kesaksian satu orang

wanita dapat diterima. Menurut Madzhab Hanbali, apayangpada umumnya

tidak diketahui oleh kaum laki-laki, maka kesaksian wanita yang adil dapat

diterima. Sebagaimana diriwayatkan dari Hudzaifah bahwa Rasulullah saw.

memperkenankan kesaksian bidan (wanita yang mengurusi kelahiran bayi)

sendirian.'Para ulama fikih menyebutkan hadits ini dalam buku-buku mereka.

Yang pada umumnya tidak diketahui kaum laki-laki adalah seperti cacat wanita

yangtertutupi pakaian, keperawanan, kejandaan, haid, kelahiran, tangisan bayi,

menyusui, sumbatan, benjolan, dan keputihan. Demikian pula dengan operasi

terhadap bayi dan lainnya seperti pemandian dan perawatan serta semacamnya

yang tidak dihadiri oleh kaum laki-laki. Mereka mengatakan, "Laki-laki dalam

hal ini seperti wanita dan lebih utama lantaran kesempurnaannya."

' Maksudnya tangisan bayi saat dilahirkan.
' Sunan ad-Dhraquthniy (41232,4) dari hadits Muhammad bin Abdul Malik al-Wasithy dari

Amasy dari Abu Wail dari Hudzaifah, bahwa Rasulullah saw. memperkenankan kesaksian
bidan. Kemudian dia berkata, "Muhammad bin Abdul Malik tidak mendengarnya dari
Amasy, di antara keduanya terdapat seorang yang tidak dikenal. Baihaki (ro/rlr), dia
menyebutkanalasannya sebagaimanayang diiebutkan oleh Daraquthni. Dengan demikian
hadits ini dha'iI.
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Fd Sumpah b4
Sumpah Saat Tidak Mampu Menyampaikan Kesaksian

fika pihakyang menyampaikan dakrvaan terkait suatu hak terhadap pihak lain

tidak mampu menunjukkan bukti, sementara pihak terdakwa memungkirinya

atas hak ini, maka tidak ada baginya selain mengambil sumpah pihak terdakwa.

Ini khusus berkaitan dengan harta dan barang yang tidak diperkenankan terkait

dakwaan hukuman danhudud. Dalam hadits yang diriwayatkan Baihaqi dan

Thabrani dengan isnad shahih,

Si A & ;;lt, *'s\ ;; Ut
"Bukti harus ditunjukkan pendakwa dan sumpah harus dilakukan oleh pihak

ynng memungkiri."l

Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

dari Asyats bin Qais, dia berkata, "Saat itu antara aku dan seseorang terjadi

persengketaan mengenai sumber air. Lalu kami mengadukan sengketa ini
kepada Rasulullah sawl'Beliau bersabda, "Dua saksimu atau sumpahnya." Akrt

pun berkata, "Dia bersumpah lantas tidak mempedulikanl' Beliau bersabda,

n a, , '.

3\*b ^f;;t fir .? ,rt)1 'syt iu + & * :U" ,v -a- r
" Siapa yrrg brrrr*prt 'Arrgo, sumpah yrng' *rn'yi*por'g drrgo, maksud

untuk mengambil harta seorang muslim, maka diq menghadap Allah dalam keadaan

All ah murka kep a dany a. " 2

Muslim menyampaikan dari hadits Wail bin Hujr bahwa Rasulullah saw

bertanya kepada al-Kindy, 'Apakah kamu mempunyai bukti? " "Tidaki' jawabnya.

Beliau bersabda, "Maka bagimu sumpahnya." Al-Kindy berkata, "Wahai

Rasulullah, dia itu orang durhaka yang tidak peduli terhadap sumpahnya dan

tidak menjaga diri dari sesuatul' Beliau bersabda,
/-3

.$5): Ld:e
"Kamu tidakberhak terhadainya srloin itr."'

' Takhrijnya telah disebutkan.' laknrltnva telan orseDu

' HR Bikhari Fath al-Bdriy (8lzrz) kitab 'at-Ta[sir," [6s] bab "Sirah Ali 'lmrdn, "Inna
alladzina Yasytaritna bi Ahditlahi.)' (Ali 'Imrin l"i, zz) [r]. Muslim Il':ltab'hl-Aimin," bab

zl-Bdriy (8lzrz) kitab 'at-Tafsir" [6s] bab "Sirah Ali 'lmrdn, "Inna
a bi Ahditlahi.." (Ali 'Imrin l-i, zz) [r ]. Muslim krtab'hl-Aimin," bab
'a Haqqa Muslim bi Yamin Fdjirah bi an-Ndr" 16r).

alladztna Yasytarilna bi AhdilAhi.." (Ali'ImrAn b): lZ) [l]. Muslim kitab'ALAifiAn,'
"Waid Man iqtathah Haqqa Muslim bi Yamin Fdiirah bi an-NAn" l6L).
HRMuslim (i/r zl) l<tati ht-uman," Ir] bab "wi'id Man lqtathaa flaqqa Muslimbi Yt

Fhilrohhia.r-Nhr."[6rl Ahrrf)erd(altc\kit^h'hl-tladhivah."lrSlbab'hr-RaiulYahli
3 HRMuslim (i/rzl) kitab'HRMuslim (ll,2)l<iabhl-AimAn," Ir] bab "WaidManIqtathahflaqqaMuslimbiYamin

Fdjirah bi an-Ndr;" [6r]. Abu D a:ud.(4142)lotab "al-tJqdhiyah," bslbab'hr-RajulYafulif hld
'Ilmihi fimh Ghdba'anhu," [26]. Tirmidzi (j/6r6) l<ttab'hl-Abkhml'itlbab'hl'Bayyinah'Ilmihifimh Ghdba hn
bt6 al - Mu d da:iyi, I r 21.
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Sumpah tidak diboleh dilakukan kecuali dengan menyebut nama Allah
atau salah satu dari nama-nama-Nya. Dalam hadits,

: r o o. t : '..::J ji ,nq ;ii; ,rjlr; ir.f J,;

"Siapa yang hendnk arrrr*pot , hrrArt nyo dia bersumpah dengan nama

Allah atau diam."l

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada seorang

laki-laki,

.;V a* { c ,'i tl ,.rf I sir "i,r.. .jur
"Bersumpahlah dengan nama Allah yang tidnk ada Tuhan selain Dia, orang

itu tidakberhak terhadapmu sama sekali."2 HR Abu Daud dan Nasai.

Apakah Bukti Diterima Setelah Sumpah?

Begitu terdakwa bersumpah, maka dakwaan pihak pendakwa ditolak,
dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. fika pendakwa menuntut
kembali setelah sumpah terdakwa dan menunjukkan bukti, apakah dakwaannya

diterima? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini yang terbagi dalam
tiga pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan tidak diterima. Ada yang
mengatakan diterima. Dan di antara mereka ada yang membuat klasifikasi yang
jelas. Kalangan yang berpendapat bahwa dakwaannya tidak diterima adalah
Madzhab Zhahiri,Ibnu Abi Laila, dan Abu Ubaid. Syaukani memperkuat
pendapat ini dan berkata, 'Adapun terkait tidak diterimanya bukti setelah

sumpah, adalah didasarkan pada sabda Rasulullah saw. , "DuA saksimu atau
sumpahnya."s Iika sumpah diminta agar diucapkan oleh pihak terdakwa, maka
ia didasarkan pada ketetapan hukum yang sah dan ketentuan yang bertentangan
dengannya setelah sumpah dilakukan tidak dapat diterima, karena ini tidak
menghasilkan pada masing-masing dari keduanya selain hanya dugaan, dan
dugaan tidak dapat digugurkan dengan dugaan.

Kalangan yang berpendapat bahwa dakwaannya yang kedua kali diterima
adalah penganut Madzhab Hanafi, Syaf i, Hanbali, Thawus, Ibrahim an-

HR Bukhari kfiab 'hl-Aiman wa an-Nudzitri bab "ld rahhfu bi Abhikuml'(8/16+). Tirmidzi
tutab'hn-Nudzhr wa al-Aimdn,"bab "Md ldh f Kardhiyah ofHotf Ai Ghairillhhi dengan lafal,
lHenda\nyabersumpah orangyangbersumpah dengan'nama Alkih atau diaml'frsl+f {qtrro|.
Darimi kitab 'hn-Nudzir wa al-Aimdn," bab'bn-Nahy hn an yahlifa bi Ghairillhh,'i (zi*51.
HR.Abu oaud (+/+r) ktab'hlUqdhiyah," |fi)bab "Xaifa al-'iamin," |z41.
Takhrijnya telah disebutkan.
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Nakhaiy, dan Sy'uraih. Mereka mengatakan, "Bukti yang adil lebih layak dari

pada sumpah yang menyimpang." Ini juga merupakan pendapat Umar bin
Khaththab. Hujah mereka, bahwasanya sumpah adalah hujah yang lemah dan

tidak dapat menghentikan perselisihan dengan pasti, maka bukti masih dapat

diterima setelah adanya sumpah, karena bukti itulah yang utama, sementara

sumpah adalah pengganti. Begitu yang utama sudah ada, maka ketentuan yang

terkait pengganti tidak berlaku lagi. Sedangkan Malik dan Ghazali dari penganut

Madzhab Syaf i berpendapat dibolehkan bagi pendakwa untuk mengajukan

bukti atas kebenaran dakwaannya setelah adanya sumpah terdakwa, selama dia

tidak mengetahui keberadaan bukti sebelum penyampaikan sumpah. Adapun

jika syarat ini tidak ada, yaitu dia mengetahui bahwa dia memiliki bukti namun

lebih memilih untuk meminta terdakwa bersumpah, kemudian setelah adanya

sumpah terdakwa dia berinisiatif untuk mengajukan bukti, maka itu tidak

diterima darinya, karena ketentuan hukum terkait buktinya telah gugur lantaran

adanya permintaan sumpah.

Penolakan Terhadap Sumpah

|ika sumpah diajukan kepada pihakterdakwa lantaran tidak ada bukti yang

dimiliki pendakwa, namun kemudian terdakwa menolak untuk bersumpah,

maka penolakannya ini dianggap seperti pengakuannya terkait dakwaan, karena

seandainya dia jujur dalam pemungkirannya, niscaya dia tidak menolak untuk

bersumpah. Penolakan terjadi bisa secara terbuka atau indikasi melalaui sikap

diam. Dalam keadaan ini, sumpah tidak dikembalikan kepada pendakwa.

Dengan demikian, pendakwa tidak perlu bersumpah atas kebenaran dakwaan

yang disampaikannya, karena sumpah selamanya terjadi atas penafian. Dalilnya

adalah sabda Rasulullah saw. , "Bukti harus ditunjukkan oleh pihak pendakwa,

d an sump ah h ar u s d ilakukan oleh p ih ak y ang m e mun gkir i."' Ini adalah Madzhab

Hanafi dan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Menurut Malik, Syaf i, dan

riwayat kedua dari Ahmad, bahwasanya penolakan terhadap sumpah saja tidak

cukup untuk menetapkan keputusan terhadap terdakwa, karena penolakannya

merupakan hujah yang lemah yang harus diperkuat dengan sumpah pendakwa

bahwa dia benar dalam dakwaannya, meskipun terdakwa menuntut itu. |ika
pendakwa bersumpah, maka dakwaan ditetapkan menjadi haknya, dan jika

tidak bersedia bersumpah, maka dakwaannya ditolak. Dalilnya adalah karena

' Takhrijnya telah disebutkan.
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Rasulullah saw. mengembalikan sumpah kepada penuntut hak., Tetapi dalam
isnadhaditsini terdapat nama Masruq, dia tidak dikenal. Dalam isnadnya juga
terdapat nama Ishak bin Furat, dia masih diperselisihkan. Malik membatasi
ketentuan ini pada dakwaan yang berkaitan dengan harta secara khusus. Syaf i
berkata, "Itu umum terkait seluruh dakwaan."

Madzhab zhahiri dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa penolakan
terhadap sumpah tidak diperhitungkan dan bahwasanya tidakboleh membuat
keputusan hukum dengannya sama sekali terkait sesuatu, dan sumpah tidak
dikembalikan kepada pihak pendakwa, sedangkan pihak terdakwa bisa
mengakui hak pendakwa atau memungkiri dan bersumpah atas keterbebasan
tanggungannya.

Syaukani memperkuat pendapat ini dan berkata, 'Adapun penolakan
terhadap sumpah, tidak boleh dijadikan acuan keputusan hukum, karena
tujuannya adalah bahwa orang yang diharuskan bersumpah berdasarkan
ketentuan syariat, tidak menerimanya dan melakukannya, dan tidak bersedianya
dia untuk bersumpah bukanlah sebagai pengakuan terhadap hak, tapi
meninggalkan apa yang ditetapkan syariat kepadanya dengan perkataannya.
Namun sumpah tetap sebagai tanggungan pihak terdakwa. Dengan demikian,
setelah penolakan terhadap sumpah hakim harus menetapkan pilihan kepadanya
salah satu dari dua hal; sumpah yang ditolaknya atau mengakui apa yang
didakwakan oleh pendakwa. Manapun yang dipilih oleh pihak terdakwa, maka
yang dipilih itu layak untuk dijadikan acuan penetapan hukuml'

Sumpah Didasarkan pada Niat Pihak yang Meminta Sumpah

fika salah satu dari dua pihak yang berperkara di pengadilan bersumpah,
maka sumpah itu didasarkan pada niat hakim dan niat pihak yang meminta
sumpah yang mana haknya berkaitan di dalamnya, bukan didasarkan pada niat
orang yang bersumpah. Ini berdasarkan hadits yang telah dipaparkan dalam
bahasan tentang sumpah. Rasulullah saw. bersabda,

"Sumpah didasarkan pada niat pihak yang meminta sumpah."2

' HR Daraquthni (4lz r 3 ) dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. mengembalikan... dst.
Dalam a.t-Talkhkh (.+l zog),Ibnu Hajar berkata, "Diriwayatkan oleh Daiaquthni, Hakim,
dan Baihaki. Di dalam isnadnya teidapat Muhammad bin Mas.rq yang'tidak dikenal,
dan lshak bin Furat yang masih diperselisihkan. Dan diriwavatkan olbh fammam dalam
bukunya al-Fawhid melalui jalur periwayatan lain dari Nafi'l"

' HR Ibnu Majah kitab 'hl Xifarai,"bab"Man Warafi yaminihi,,, Izr zo] 1r/oa5).
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|ika pihakyang bersumpah memiliki niat tersendiri yang tersembunyi, yaitu

dengan menyembunyikan penafsiran yang berbeda dengan yang dimaksud dalam

lafal yang diucapkan, maka itu tidak diperkenankan. Ada yang berpendapat

bahwa tindakan menyembunyikan niat lain itu diperkenankan jika dalam

keadaan terpaksa, dengan catatan dia sebagai pihak yang terzalimi.

Keputusan Hukum dengan Satu Saksi Disertai Sumpah

]ika pihak pendakwa tidak memiliki bukti selain satu orang saksi, maka

keputusan hukum terkait dakwaan dapat ditetapkan dengan kesaksian satu

orang saksi ini dan sumpah pendakwa. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan

oleh Daraquthni dari hadits Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya,

bahwa Rasulullah saw. membuat keputusan hukum terkait hak dengan dua

orang saksi. )ika pendakwa dapat mendatangkan dua orang saksi, maka dia

boleh mengambil haknya. Jika dia hanya dapat mendatangkan satu orang saksi,

maka dia harus bersumpah bersama saksinya. Keputusan hukum ditetapkan

dengan satu orang saksi disertai sumpah terkait seluruh perkara selain yang

berkaitan dengan hudud dan qishash. Sebagian ulama membatasi keputusan

hukum dengan satu orang saksi dan sumpah hanya terkait perkara harta dan

hal-hal yang berhubungan dengannya. Hadits-hadits tentang keputusan hukum

dengan satu orang saksi dan sumpah diriwayatkan dari Rasulullah saw. oleh

lebih dari dua puluh orang.'

Syafi berkata, "Keputusan hukum dengan satu orang saksi dan sumpah

tidakbertentangan dengan makna eksplisit dalam Al-Qur'an, karena ini berarti

sebagai larangan untuk memperbolehkan kurang dari jumlah yang ditetapkan

dalarn Al-Quran ini. Inilah dasar keputusan yang pernah dibuat oleh Abu

Bakar, Umar bin Abdul Aziz, dan mayoritas ulama salaf maupun khalaf, di

antaranya adalah Malik dan para penganut rnadzhabnya, Syaf i dan pengikutnya,

Ahmad, Ishak, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Daud. Ketentuan inilah yang tidak

boleh ada yang bertentangan dengannya. Sedangkan kalangan yang tidak

memperkenankan ketentuan ini adalah para penganut Madzhab Hanafi, Auzai,

ZaidbinAli, Zuhri, Nakhai, dan Ibnu S1'ubrumah. Merekamengatakan, "Tidak

boleh ada keputusan yang ditetapkan dengan satu orang saksi dan sumpah

selamanyai'Namun hadits-hadits yang berkaitan dengan hal ini menyanggah

pendapat mereka.

' Daraquthni (alz4).
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Bukti Pendukung yang Kuat

Bukti pendukung adalah petunjuk yang mencapai tingkat meyakinkan.

Misalnya adalah sebagaimana jika seseorang keluar dari rumah kosong dalam

keadaan takut dan panik sambil memegang pisau yang berlumuran darah,

kemudian orang-orang masuk rumah itu dan terlihat di dalamnya ada sesosok

orang yang tewas pada waktu itu, maka tidaklah ada kesamaran terkait bahwa

orang itulah pembunuh korban yang tewas di dalam rumah tersebut. Kesimpulan

ini tidak perlu memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang bersifat dugaan

sernata, seperti kemungkinan orang yang tewas itu memang bunuh diri. Dengan

demikian, hal ini dapat dijadikan acuan setelah hakim merasa yakin bahwa

itulah fakta yang meyakinkan. Ibnu Qalyim berkata, "Pengungkapan kebenaran

tidaklah terbatas pada hal tertentu yang tidak ada gunanya terkait pengkhususan

padanya selama masih ada hal lain yang sama-sama dapat diselidiki untuk

mengungkap kebenaran, atau hal itu lebih kuat indikasinya yang tidak mungkin

dapat dipungkiri dan ditolak, seperti penguatan dari fakta keadaan atas adanya

bukti hanya berupa tangan yang menggambarkan orang yang di atas kepalanya

terdapat sorban dan di tangannya juga ada sorban, sementara ada orang lain

di belakangnya lari mengikutinya tanpa penutup kepala padahal biasanya dia

tidak membuka penutup kepalanya, maka bukti keadaan dan indikasinya di sini

bagi siapapun jauh lebih dapat membantu pengungkapan kebenaran pendakwa

dari pada yang dapat disimpulkan dari hanya adanya tangan. Syariat tidak

mengabaikan bukti dan indikasi semacam ini dan tidak pula mengabaikan

hakyang diketahui keterungkapan dan hujahnya oleh setiap orang. Penganut

Madzhab Hanafi juga menyebutkan contoh yang lainnya. Yaitu, jika ada dua

orang yang berselisih terkait kapal laut yang di dalamnya terdapat tepung, dan

salah satu dari mereka berdua berprof-esi sebagai pedagang sementara yang lain

sebagai awak kapal, dan masing-masing dari keduanya tidak memiliki bukti,

maka tepung itu menjadi hak pedagang dan kapal menjadi hak awak kapal.

Demikian pula contoh lain yang serupa adalah penetapan nasab anak dari

suami berdasarkan pengamalan hadits yang mulia,

,t'4,{:1\
"Anak otlalah milik pihak yang seranjang."l

' HR Bukharikitab "al-Khushfimkt,"bab "Da'wd Ltl-Wasltiy li al-Mayt,it," Glsd dan kitab 'hr-
Ahkhm,"bab "Man Qudhiyalahubi flaqq Akhihi.falaYa'khudzhu:.';'(r3lr5z) dan kitab "al-
Fardidhl'bab "al-\\'aladli al-Firdsy..." (rilz6, z7). Muslim kitab 'hr-Rqdhi',"bab "al-Walad
li al-Firdsy..." Ir+sz]. Nasai kitab"ath-Thaldq."bab"llhdqal-Waladbial-Firhsy," (6/r8o).
Tirmidzi kitab 'hr-Radlfi'," bab 'M,i lah anna al-Walad li'al-Firdsy," Tubfah (+i z6g).lbna
Majah kitab "an-Nikhfu,"bab'hl-Waladli al-Firisy wa li al-Ahir al-flajr" $16a6).
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Perselisihan Laki-laki dan Perempuan Terkait Barang di Rumah

Menurut Madzhab Hanbali, jika dua orang berselisih dan ada indikasi yang

jelas bagi salah satu dari keduanya, maka indikasi ini diterapkan. Seandainya

suami istri berselisih terkait pakaian-pakaian di rumah, maka yang layak untuk

laki-laki menjadi miliknya, dan yang layak bagi wanita menjadi milik istri,

sementara yang layak bagi keduanya dibagi di antara mereka berdua secara

sama, seperdua seperdua. |ika barang itu berada di tangan mereka berdua, maka

keduanya bersumpah dan saling berbagi secara sama, seperdua seperdua. |ika
kewenangan salah satu dari keduanya lebih kuat, misalnya yang diperselisihkan

itu berupa hewan yang dituntun oleh seseorang dan dikendarai oleh orang lain,

maka hewan itu milik pengendara lantaran kewenangannya lebih kuat.

Bukti Tertulis dan Dokumen-dokumen yang Diakui

Lantaran orang-orang sudah terbiasa bertransaksi dengan menggunakan

cek dan menjadikannya sebagai alat yang sah, sebagian ulama kontemporer

mengeluarkan fatwa bahwa bukti tertulis dapat diterima dan diberlakukan.

Majalah al-AhkAm al-Adlilyah memuat fatwa tersebut dan menerima penetapan

dengan menggunakan cek kredit, surat berjangka para pedagang, dan lainnya,

dengan ketentuan terbebas dari tindakpemalsuan dan rekayasa. Majalah tersebut

juga mengungkap bahwa pernyataan dengan kiasan seperti pernyataan dengan

lisan. Demikian pula surat-surat resmi pun sah penggunaannya jika terbebas

dari pemalsuan dan kerusakan.

.j+=.F-
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KONTRADIKSI

Kontradiksi terbagi dalam dua macam:

Kontradiksi saksi.

Kontradiksi pendakwa.

Kontradiksi Saksi atau Saksi Menarik Kembali Kesaksian

|ika saksi-saksi telah menyampaikan kesaksian kemudian mereka
menarik kembali kesaksian mereka saat masih berada di hadapan hakim
sebelum penetapan keputusan hukum, maka kesaksian mereka seperti
tidak ada kesaksian dan mereka dikenai hukuman teizir. Ini menurut
pendapat mayoritas ulama fikih. Adapun jika saksi-saksi menarik
kembali kesaksian setelah ada keputusan hukum di hadapan hakim,
maka keputusan hukum yang telah ditetapkan hakim tidak dapat
dibatalkan dan saksi-saksi menjamin apa yang dijadikan ketetapan
hukum terkait kesaksian mereka. Diriwayatkan bahwasanya ada dua
orang yang menyampaikan kesaksian di hadapan Imam AIi ra. terhadap
orang lain terkait tindak pencurian. Lalu orang itu dikenai hukuman
potong tangan. Setelah itu keduanya kembali dengan membawa orang
lain sambil berkata, "sebenarnya pencurinya yang ini." Ali berkata, 'Aku
tidak dapat membenarkan kalian berdua atas dakwaan terhadap orang
lain ini, dan aku menjamin bagi kalian berdua terkait diyat tangan orang
pertama tersebut. Seandainya aku mengetahui kalian berdua melakukan
itu dengan sengaja, maka aku potong tangan kalian berdua."

Syihabuddin al-Qarafy memberi alasan bagi pendapat mayoritas
ulama fikih ini dengan mengatakan, "Keputusan hukum ditetapkan

1.
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dengan pernyataan orang-orang yang adil dan sebab berdasarkan syariat,

dan dakwaan saksi-saksi setelah kedustaan itu merupakan pengakuan dari

mereka bahwa mereka adalah orang-orang fasik, dan keputusan hukum tidak

dapat dibatalkan lantaran adanya pernyataan orang fasik. Dengan demikian,

keputusan hukum tetap berlaku sebagaimana adanyai'Ibnu Musaryab, Auzai,

dan penganut Madzhab Zhahiriberpendapat bahwa keiputusan hukum dapat

dibatalkan bila saksi-saksi menarik kembali kesaksian mereka dalam keadaan

apapun, karena keputusan hukum ditetapkan dengan kesaksian. Jika saksi-saksi

menarik kembali kesaksian mereka, maka trilanglah apa yang ditetapkan dalam

keputusan hukum. Demikian pula dengan seluruh hududdan qishash menurut

sebagian ulama fikih, keputusan hukum tidak diberlakukan jika saksi-saksi

menarik kembali kesaksian mereka sebelum pelaksanaan keputusan hukum,

karena hudud dapat dihindarkan dengan hal-hal yangsyubhat.

Kontradiksi Pendakwa

|ika telah ada peinyataan terdahulu dari pihak yang menyampaikan

dakwaan yang bertentangan dengan dakwaannya, maka dakwaan dinyatakan

batal. Jika dia mengakui kepemilikan orang lain terhadap suatu harta, kemudian

dia menyampaikan dakwaan bahwa harta itu miliknya, maka dakwaan yang

bertentangan dengan pengakuannya tersebut membatalkan dakwaannya

dan menjadikannya tertolak. ]ika seseorang telah membebaskan orang lain

dari seluruh dakwaan, maka tidak dibenarkan dia menyampaikan dakwaan

kepadanya setelah itu terkait suatu harta bagi dirinya.

Pembatalan Bukti Pendakwa

Pihak terdakwa boleh mengajukan bukti yang dapat membantah dakwaan

pendakwa untuk menetapkan keterbebasan tanggungannya, jika memang

terdakwa memiliki bukti ini. ]ika dia tidak memiliki bukti seperti ini, maka

dia masih diperkenankan untuk mengajukan suatu bukti lain yang mengungkap

sisi ketidaklayakan terkait integritas para saksi dan yang mengurangi keabsahan

bukti pihak pendakwa.

Kontradiksi Dua Bukti

|ika ada dua bukti yang saling bertentangan dan tidak ada hal yang

menguatkan salah satu dari keduanya, maka apa yang didakwakan dibagi di
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antara pihak pendakwa dan pihak terdakwa. Dari Abu Musa bahwasanya ada

dua orang yang sama-sama menyampaikan dakwaan terkait onta pada masa

Rasulullah saw.. Masing-masing dari keduanya pun mendatangkan dua orang

saksi. Akhirnya Rasulullah saw. membagi onta di antara keduanya, setengah

setengah.'HR Abu Daud, Hakim, dan Baihaqi.

Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Nasai menyampaikan dari hadits Abu
Musa bahwa ada dua orang yang mengadukan perkara terkait seekor hewan

kendaraan yang mereka perselisihkan kepada Rasulullah saw., namun salah satu

dari keduanya tidak memiliki bukti. Beliau pun menetapkan untuk membagi

hewan kendaraan tersebut di antara keduanya, setengah setengah.'Ini pendapat

yang dianut oleh Abu Hanifah.

fika barang yang didakwakan itu berada di tangan salah satu dari keduanya,

maka lawan perkaranya harus menunjukkan buktl. Jika dia tidak dapat

menunjukkkan bukti, maka pernyataan yang dijadikan acuan adalah pernyataan

pihak yang memegang barang yang didakwakan disertai sumpahnya. Demikian
pula jika masing-masing dari keduanya dapat menunjukkan bukti, maka pihak
yang memegang dapat diperkuat dengan kesaksian. Dari |abir, bahwasanya ada

dua orang yang berselisih terkait seekor onta. Masing-masing dari keduanya

mengatakan bahwa onta itu miliknya dan menunjukkan bukti. Lalu Rasulullah

saw. memutuskan bahwa onta itu milik pihak yang memegangnya.r HR Baihaqi
dan Syaf i. Baihaqi tidak menyataka n isnadnya dha'if dan Syaf i menyampaikan

hal serupa.

Meminta Saksi Untuk Bersumpah

Integritas saksi-saksi pada masa sekarang ini sudah semakin tidak jelas.

Maka dari itu kesaksian harus diperkuat dengan sumpah. Dalam majalah al-

Ahkdm al-Adliyyah dinyatakan, "Jika pihak yang dipersaksikan menyampaikan

tuntutan sebelum ada keputusan hukum agar hakim meminta saksi-saksi

untuk bersumpah bahwa mereka tidak berdusta dalam kesaksian mereka,

dan ada ketentuan bahwa kesaksian dapat diperkuat dengan sumpah, maka

HR Abu Daud (+/:z) kitab 'al-Uqdhiyah," Ir8] bab "ar-Rajulain Yadda'iydn Syaian walaisat
lahuma Bayyinah." lzzl. Hakim (.i/ssi. Hakim berkata, "Hidits ini shaftlh berdasarkan syarat
Buklari dan Muslim, namun keduanya tidak menyampaikannyal' Baihaki (rcl zS+1.
HR Abu Daud Ql y) l<:tab'hl-Uqdhiyah." lfilbab'hr-Rajulain Yadda'iydn Syaian wa laisat
lyhuma Bayyinah;'Izz]- Nasai ('Bl2is) kita6'hl-Qudhah," l+glbab "(;l-Qaahd'fiman lam
Takun lahu Bayyinah," [35]. Ibnu Majah (zl78o) kttab'hl-Ahkdmi' lttlbab'ir-Rajulain
Ya.dda'iyhn as-Silah walaisaBainahumdBayyinah," lt t). Fatfoar-RabbhniybiTartib Musnad
Ahmad (t5lz't7).
HR Baihaki Golzs6).
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hakim boleh meminta saksi-saksi untuk bersumpah, dan mengatakan kepada

mereka; jika kalian bersumpah, maka kesaksian kalian diterima, jika tidak

maka kesaksian kalian tidak diterima. Pendapat ini dianut oleh Ibnu Abi Laila,

Ibnu Qayyim, dan Muhammad bin Basyir, hakim Qordoba. Ibnu Najim al-

Hanafy juga memperkuat pendapat ini. Menurut Madzhab Hanafi, saksi tidak

perlu bersumpah, karena lafal kesaksian sudah mengandung makna sumpah.

Menurut Madzhab Hanbali, saksi yang memungkiri penyampaian kesaksian

tidak perlu diminta untuk bersumpah tidak pula hakim yang memungkiri

keputusan hukum dan tidak pula orang yang diberi wasiat atas penafian hutang

pada pihak yang memberikan wasiat. Orang yang memungkiri pernikahan

juga tidak perlu diminta untuk bersumpah, termasuk dalam perkara cerai,

rujuk, ila', nasab, qishash, dan tuduhan zina, karena itu semua bukan harta, dan

tidak dimaksudkan untuk mendapatkan harta tidak pula ditetapkan adanya

penolakan padanya.

Kesaksian Palsul

Kesaksian palsu termasuk dosa terbesar dan kejahatan berat, karena ia

merupakan pembelaan terhadap pihak yang zalim dan penindasan terhadap

hak pihak yang terzalimi, penyesatan terhadap para hakim, mengobarkan

kemarahan di hati, dan menimbulkan kebencian di antara manusia. Allah swt.

berfirman,

,;ji 45'rA5e *i.lr g dqi \ AFIS
" Maka jauhilah olehmu berhalo-berhaln yang najis itu dan jauhilah perkataan-

perkataan dusta. " (Al-Haj j l22l: 30)

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

. ,.t, ,- "f. 
. ,.,',o1. o',

.ruJr aJ n, 
-, _* ts)\ jB l* J:i j

"Tidak aknn tergelincir kaki saksi palsu hingga Allah menetapkan nerakn

baginya."2 HR lbnu Maf ah dengan sanad shahih.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas, dia berkata, "Rasulullah saw.

Tsalabi berkata, "Palsu maksudnya adalah memperbagus sesuatu dan menyatakannya
berbeda dengan keadaan yang sebdnarnya untuk mengelabuhi orang yang mendengarkan
atau melihat-nya, bahwa iiu b?rbeda dengan apa yang didakwakan kepadanya' Tindakan
ini merupakan kamuflase kebatilan yang mengesankan bahwa itu benar.
HR Ibnu Majah(zlzg+)tutab'hl-Ahkam," Ir r ] 6ab "syahddah az-Zir," iz).Dalam isnadnya
terdapat Muhammad bin Furat yang disepakati sebagai pe riwayat dha'if, dan Imam Ahmad
mendustakannya.
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menyebutkan atau ditanya tentang dosa-dosa besar? Lalu beliau bersabda,

o. -,, 
J 

^9t. 
aa, Jo. . 

'

'J4-IJI;JI ipi '-Jt $; '{'Jt 'C;-ilr

"Menyekutukrn Ntrh, membun'.uh jiwa, d'nn durhaka terhadap kedua

orangtua."

Beliau juga bersabda,

,1,,:.,.' ' -: - ! r ' o' r ' r 
"

.;1rst o>t4; :Ju ii . js), J? tjqt, ,;fU ,Sii Yi

" tvtrut oJrkolion tku beritalru tertong aoro tiarrrr'? (Yanu) prrkotro, dusta."

Atau beliau bersabda, "Kesaksian pnlsu."1

Diriwayatkan dari Abu Bakrah bahwa dia berkata, "Rasulullah saw.

bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang dosa terbesar?" Kami menjawab,

"Tentu, wahai Rasulullahl' Beliau bersabda, "Menyekutukan Allah dan durhaka

terltadap kedua orangtua." Saat itu beliau dalam keadaan bersandar lalu duduk

dan bersabda,

j t t . ,1

. r)) ;>4: s ,ts|'J;r; Yi

"Ketahuilah, don prrkotoan dusta, serta kesaksian palsu." Beliau terus

mengulang-ulang hadits ini hingga kami mengatakan; andai saja beliau diaml"

Hukuman Kesaksian Palsu

Imam Malik, Syaf i, dan Ahmad berpendapat bahwa saksi palsu dikenai

hukuman ta'zir dan diumumkan bahwa dia sebagai saksi palsu. Imam Malik

menambahkan, "Ini diumumkan di masjid-masjid, pasar-pasar, dan tempat-

tempat perkumpulan orang pada umumnya, sebagai hukuman baginya dan

agar rnembuat jera orang lainS'

HRBukhari Fatfoal-Bdriy(5lz6r)kitab'hsy-Syalfidht,"lszlbab"MdQilaftSyahddahaz-
z;r," ho) Muslim (z/gr ) kitab 'hl-lman," ltlbab "Baydn al-Kabhir wa Akbarih6," ll8).

' Kesaksian palsu lebih berat dari pada kejahatan zina atau pencurian. Maka dari itu,
Rasulullah saw. menaruh perhatian terhadapnya dengan menyampaikan peringatan lantaran
kesaksian palsu sangat mudah diucapkan oleh lisan, dan sikap meremehkannya lebih sering
terjadi, serta faktor-faktor yang mendukungnya melimpah, dibanding dengan kedengkian,
permusuhan, dan lainnya. Maka dari itu, kesaksian palsu perlu mendapat perhatian yang
sangat serius.
HR Bukhari Fatfu al-Bariy (slz6r)kitab 'hsy-Syahadht," lszlbab "Md Qila fi Syahndah az-
Z,fir," ftol. Muslim (z/9r) kitab 'hl-imhn," 11)6ab "Baydn al-Kabdir wa elibaiiha," lts).
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Ad Penjara @"
Penjara sudah ada sejak dulu. Dalam AI-Qur'an diungkap bahwa Yusuf

berkata,

7r6,ALeL5tuit$e
"Wohai Tuhanku, penjaralebih sku sukoi dori padamemenuhi ajakan mereka

kepndaku." (Y0suf [12]: 33)

Disebutkan bahwasanya dia masuk penjara dan tinggal di dalamnya

selama beberapa tahun. Penjara pun ada pada masa Rasulullah saw., masa

sahabat, dan masa generasi setelah mereka hingga masa kita sekarang ini.

Ibnu Qalyim berkata, "Penahanan berdasarkan syariat bukanlah penahanan

di tempat yang sernpit, tetapi ia adalah pembatasan dan pelarangan terhadap

seseorang dari kewenangan melakukan tindakan sendiri, baik itu di dalam

rumah, masjid, maupun dengan menugaskan lawan perkara atau wakilnya untuk

senantiasa menyertainya. Maka dari itu, Rasulullah saw. menyebutnya tahanan,

sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dari

Hirmas bin Habib dari bapaknya bahwa dia berkata, 'Aku menemui Rasulullah

saw. dengan seorang yang berperkara denganku. Beliau bersabda kepadaku,

"Sertailah dia."

Kemudian beliau bersabda,

rg;L -l; ii x"; G *; ; r;i s.

"Hai souda* urru'roini*, ,ro ,onr t,rrarJt o*u lakukan terhadap ta-

hananmu?"1

Dalam riwayat Ibnu Majah, "Kemudian beliau melewatiku saat petang

hari, dan bertanya, 'Apa yang dilakukan tahananmu, hai saudara Bani Tqmim?"

Kemudian Ibnu Qalyim berkata, "Ini adalah peqahanan pada masa Rasulullah

saw. dan Abu Bakar ra., tanpa ada tempat penahanan yang disediakan secara

khusus untuk menahanan orang-orang yang berperkara, tetapi begitu pada masa

Umar bin Khaththab rakyat semakin tersebar, maka dia membeli sebuah rumah

di Makkah dan menjadikannya sebagai penjara sebagai tempat penahanan. Maka

dari itu, para ulama dari kalangan pengikut Imam Ahmad dan lainnya berselisih

pendapat terkait apakah pemimpin boleh membuat tempat penahanan? Mereka

' HR Ab" D"rd ( +l+6) tutab'hl-Uqdhiyah," LrSl bab "fi al-flabs fi-ad-Dain wa Ghairihi,"

[29]. Ibnu Majah tzlsr r ) Urtab "ash-Shadaqat," lt slbab "al-Habs fi ad-Dain"" ltSl'
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terbagi dalam dua pendapat. Kalangan yang berpendapat bahwa pemimpin
tidak boleh membuat tempat penahanan, mereka mengatakan, "Rasulullah
saw. dan khalifah sepeninggal beliau tidak memiliki tempat penahanan, tetapi
beliau menempatkannya - maksudnya orang yang berperkara - di suatu
tempat atau dijaga oleh seorang penjaga, inilah yang disebut dengan tarsim,
atau menl'uruh lawan perkaranya untuk selalu menyertainya, sebagaimana
yang dilakukan Rasulullah saw.." Sedangkan kalangan yang menyatakan
pemimpin boleh membuat tempat penahanan, mereka mengatakan, "lJmar
bin Khaththatr membeli rumah seharga empat ribu dari shafwan bin umayah,
dan menj adikannya sebagai tempat penahanan.",

Penjara Menciptakan Keamanan dan Kemaslatan

Syaukani berkata, "Penahanan sudah terjadi pada masa kenabian, pada
masa sahabat dan tabiin serta generasi setelah mereka hingga sekarang di
seluruh negeri dan masa tanpa dipungkiri. Keberadaan tempat penahanan
mengandung berbagai kemaslahatan yang tidak dapat diabaikan, meskipun
keberadaannya hanya untuk menjaga orang-orang yang melakukan tindak
kejahatan dan menodai kehormatan serta berusaha untuk menimpakan bahaya
terhadap kaum Muslimin, mereka sering melakukan itu dan perilaku mereka
sudah diketahui, tapi mereka tidak melakukan tindak kejahatan yang sudah
ditetapkan sanksinya tidakpula qishashhingga mereka dikenai hukuman yang
telah ditetapkan. Dengan demikian, negara dan bangsa pun merasa nyaman
dari mereka. |ika mereka dibiarkan dan dilepas hingga berbaur dengan kaum
Muslimin, maka bahaya yang mereka timbulkan dapat mencapai tingkat yang
sangat parah. |ika mereka dikenai hukuman mati, maka ini berarti penumpahan
darah tanpa dasar yang dibenarkan. Dengan demikian, tidak ada tindakan
selain menjaga mereka di dalam penjara yang membuat mereka tidak dapat
berinteraksi dengan kalangan masyarakat pada umumnya, agar mereka benar-
benar bertobat, atau Allah menetapkan keputusan yang dipilih-Nya terkait
mereka. Allah swt. memerintahkan kita agar menyuruh pada kebaikan dan
mencegah kemungkaran serta melaksanakan dua hal ini terhadap orang-
orang yang seperti itu keadaannya yang tidak dapat diatasi kecuali dengan
mengasingkan mereka dari masyarakat umum melalui penahanan, sebagaimana

yang dikenal dalam tradisi yang berlaku di banyak kalangan masyarakati'

HR Abdurraz zaq dalam al - Mu shann af ( 
S I Z g z), telah dis ebutkan.
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Macam-macam Penahanan

Khaththabi berkata, "Penahanan terbagi dalam dua macam; penahanan

hukuman dan penahanan pembuktian. Hukuman tidak terjadi kecuali terkait

kewajiban. Adapun yang berkaitan dengan tuduhan, maka yang dilakukan

adalah pembuktian dengan penahanan untuk mengungkap apa yang ada di balik
itu." Dalam riwayat hadits dinyatakan bahwa Rasulullah saw. menahan seorang

laki-laki dalam waktu sesaat terkait tuduhan. Kemudian beliau melepaskannya.'

Hadits ini diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya.

Pemukulan Tertuduh

Tidak dibenarkan adanya penahanan terhadap seorang pun tanpa alasan

yang benar. Begitu seseorang ditahan dengan alasan yang benar, maka harus

segera diadakan penyelidikan terhadap perkaranya. ]ika dia telah melakukan

pelanggaran hukum, maka dia dikenai hukuman lantaran pelanggarannya, dan

jika dia tidak melakukan pelanggaran hukum, maka dia dibebaskan. Pemukulan

terhadap pihakyang tertuduh adalah tindakan yang dilarang! Karena pemukulan

terhadapnya berarti menistakan dan menodai kehormatannya, dan Rasulullah

saw. pun melarang pemukulan terhadap orang-orangyang mengerjakan shalat,

maksudnya kaum Muslimin.' Apakah boleh dipukul jika seseorang dituduh
melakukan pencurian? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Pendapat

yang dipilih oleh Madzhab Hanafi dan Ghazali dari kalangan Madzhab Syaf i,

bahwasanya orang yang dituduh melakukan tindak pencurian tidak boleh

dipukul karena masih ada kemungkinan dia tidak bersalah. Meninggalkan

pemukulan terhadap orang yang bersalah lebih ringan dari pada pemukulan

terhadap orang yang tidak bersalah. Dalam hadits,

-,"ltr1 ,, at o.c o s.'.tu.-!rJt ) "^b;) Jl .,r ."->,J \) IJ J.

"lmam ,rr, ,ro* memaaaftan itu

m enj atuhk an hukum an. " 3
dnlam

Imam Malik membolehkan tindakan memasukkan orang yang dituduh
melakukan pencurian ke dalam penjara. Sementara penganut madzhabnya juga

JJi r ;uyi ,'f*j iy'
1 V.t ."

lebih boik dnri pada dis salah

HR Atru Datd (+l+z) tutab "al-Uqdhiyah," [29] bab "fi al-flabs fi ad-Dain wa Ghairihi,"
[29]. Tirmidzi (+/28) kitab 'hd-Diyht," Ira] bab 'hl-flabsJi at-Tuhmah," Izr]. Nasai (8/62)
l<:tab "Qath'u as-Sariq," I+61 bab "lmtihan as-Sdriq bi adh-Dharb wa al-Habs," lzl.
Dalam Sunan ad-Ddraquthniy (zl s+) dari Anas bin Malik bahwa Umar bin Khaththab
berkata, "Rasulullah melarang kita ...dst:'
HR Tirmidzi (+/::) kitab hl-Hudhd," [r5] bab "MA fthft Dar'i al-Hudttd," [z).
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membolehkan pemukulan terhadapnya untuk mengungkap keberadaan harta
yang dicuri, dari satu segi, dan untuk menjadikan pencuri ,.bugui p"lajaran bagi
orang lain, dari segi lain. Begitu dia mengaku dalam keadadn ini, maka tidak
ada nilai hukum terkait pengakuannya, karena terkait pengakuan ditetapkan
syarat adanya inisiatif sendiri (bukan paksaan), sementara di sini dia mengaku
di bawah tekanan karena disiksa.

Tempat Tahanan yang layak

Tempat tahanan selayaknya luas dan orang-orangyang ditahan mendapatkan
dana dari kas negara, serta selayaknya setiap orangyang ditahan diberi makanan
dan pakaian secukupnya. Tidak memenuhi kebutuhan orang-orang yang ditahan
di dalam penjara berupa gizi, pakaian, dan tempat yang memenuhi stdndar
kesehatan, adalah kezaliman yang mendapatkan hukuman dari Allah. Dari
Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

liL.jqili .,^ v ,;t,lni;; .ii" uG _> \;:;J;.* e ii;,-.i
^; " ^ t t'- . ' ' . '

.Jr!i .,.:,; ji _ir[ q5,: e\i,('+ ,i
"seorang wanita diazab terkait seekor kucing yang ditahannya hingga mati,

akibatnya dia masuk neraka lnntarnn kucing itu. Dia tidak memberinyn makan

tidak pula minum, sebab dia menahannya, don tidak puln dia membiarkannya
mlkm sernngga di mukabumi."l

' HR Bukhari Fatfual-Bdriy (6/5 r 5 ) kirab 'hl-Anbiyd'," 16o)bab "fladdatsand Abu al-yamdn..."
[5 j]. Muslim (41 t76o)lr:.tab'hs-SalAm," tjgj bib "iabrim eitt al-Hirrah,,'faol.
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PEMAKSAAN

Definisi Pemaksaan

Menurut bahasa, pemaksaan adalah mengarahkan seseorang

kepada suatu hal yang tidak diinginkannya menurut tabiat atau syariat.

Pemaksaan dalam bahasa Arab adalah al-ikrdh dengan kata dasarnya

al-karh. Menurut istilah syariat, pemaksaan adalah mengarahkan orang

lain kepada apa yang tidak disukainya dengan ancaman pembunuhan,

atau ditakut-takuti dengan pemukulan, penjara, perusakan harta,

penganiayaan, atau tindakan yang sangat menyakitkan. Untuk dapat

dinyatakan sebagai pemaksaan, maka harus memenuhi ketentuan bahwa

pihak yang dipaksa menduga kuat ancaman yang ditujukan kepadanya

benar-benar dapat dilakukan oleh pihak yang memaksa' Tidak ada

perbedaan antara pemaksaan oleh hakim, pencuri, atau lainnya' Umar

berkata, "seseorang tidak dapat merasa aman terhadap dirinya jika kamu

menakut-nakutinya, mengekangnya, atau memukulnya." Ibnu Mas'ud

berkata, "Tidaklah seorang penguasa hendak membebaniku suatu

perkataan agar aku lerhindar dari satu atau dua cambukan melainkan

aku mengucapkannya." Ibnu Hazm berkata, "Tidak diketahui di antara

para sahabat adanya orang yang tidak sependapati'

Macam-macam Paksaan

Paksaan terbagi dalam dua macam:

1. Paksaan terhadap perkataan.

z. Paksaan terhadap perbuatan.

I r r'l'r" :'l' ,.tll

I ! 
'tt"

492 -



Ad Paksaan Terhadap Perkat""n @4

Paksaan terhadap perkataan tidakberimplikasi pada apa-apa, karena orang

yang dipaksa tidak terbebani.

]ika dia terpaksa mengucapkan kata kekafiran, maka dia tidak dikenai

hukuman. |ika dia terpaksa menuduhzina orang lain, maka sanksi hukurn tidak

diberlakukan baginya. Dan jika dia terpaksa menyampaikan pengakuan, maka

pengakuannya tidak dapat dijadikan acuan.

Iika dia terpaksa melakukan akad nikah, hibah, atau penjualan, maka

akadnya tidak berlaku. Iika dia terpaksa bersumpah atau bernazar, maka dia

tidak diharuskan melakukan apa-apa. fika dia terpaksa menceraikan istrinya

atau merujuknya, maka perceraiannya tidak terjadi dan rujuknya tidak sah.

Landasan dalam ketentuan ini adalah firman Allah swt., "Barangsiapa yang kafir

kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali

orangyang dipaksakafir padahalhatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak

berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan' dadanya untuk kekafiran, maka

kemurkqan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar." (An-Nahl I16]:
ro6)

Sebab Turunnya Ayat Ini

Sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu

Katsir dalam at-Tafstr dari Abu Ubaidah Muhammad bin Ammar bin Yasir, dia

berkata, "Kaum Musyrikin menangkap Ammar bin Yasir lantas menyiksanya

hingga nyaris membuat mereka dapat memenuhi apa yang mereka inginkan.

Lalu dia mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw yang lantas bertanya,

"Bagaimana kamu mendapati hatimui" Ammar bin Yasir menjawab, "Tetap

tenang dalam keimanan." Rasulullah saw. bersabda,

.*I ,]ir, i1

"lika mereka kemboli (menyiksamuS, *rko kembalilah (dengan ucapanmu

itu)."2

Baihaqi meriwayatkannya dengan ungkapan yang lebih lengkap

penjelasannya. Dalam riwayatnya dinyatakan bahwa dia terpaksa mencaci

' Maksudnya menerima dengan sepenuh hati dan meyakininya karena lebih mengutamakan
dunia yang fana dari pada akhirat vang kekal.

' Tafstr ibni Katsir (+lizs) cetakan isy-"Sy"b. Sunan al-Baihakiy (slzo$. Hakim dalam al-
Mustadrak (zl lsz).
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Rasulullah saw dan menyebutkan kebaikan terkait tuhan-tuhan mereka. Dia

pun segera mengadu kepada Rasulullah saw. dengan berkata, "Wahai Rasulullah,

aku tidak dibiarkan hingga aku mencacimu dan menyebutkan kebaikan terkait

tuhan-tuhan mereka." Beliau bertanya, "Bagaimana kamu mendapati hatimu?"
"Tetap tenang dengan keimanani' jawab Ammar bin Yasir. Beliau pun bersabda,

"Jika mereka kembali, maka kembalilah." Terkait kejadian ini, Allah swt.

menurunkan, "Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang

dalam beriman (dia tidak berdosa)."'

Ketentuan Ayat di Atas Mencakup Lafal Kekafiran dan Lainnya

Meskipun ayat ini khusus berkaitan dengan pengucapan lafal kekafiran,

hanya saja subtansinya mencakup lafal-lafal yang lain. Qurthubi berkata,

"Lantaran Allah swt. memperkenankan lafal kekafiran terhadap-Nya, dan ini
ketentuan pokok syariat pada saat terpaksa dan tidak dikenai hukuman, maka

para ulama mengaitkan ketentuan ini dengan seluruh cabang ketentuan syariat.

|ika terjadi pemaksaan terkait cabang-cabang tersebut, maka tidak dikenai

hukuman dan tidak ada ketentuan yang diberlakukan padanya. inilah ketentuan

yang terkandung dalam hadits yang masyhur dari Rasulullah saw. ,

* t";fii ui,i*r " r\ ;'iiAt qi ; e:
"Dimaafkan dari umatku ketidnksengajann, lupa, dan tindakan yang mereka

I akuk an kar ena dip aks a. " 2

Meskipun tidakshahih sanadnya,namun maknanya shahih sesuai dengan

kesepakatan ulama. Ini dikatakan oleh al-Qadhy Abu Bakar bin al-Araby. Abu

Muhammad Abdul Haqq menyatakan bahwa isnadnya shahih. Dia berkata,

'Abu Bakar al-Ashily menyebutkannya dalam al-Fawhid, dan Ibnu Mundzir

dalam Kitdb al-Iqnd'."

Teguh Pendirian Saat Dipaksa Terhadap Kekafiran Lebih Utama

Jika mengucapkan kata kekafiran pada saat dipaksa adalah keringanan,

maka yang lebih utama adalah tetap teguh pendirian dan bersabar dalam

' HR Baihaki (8lzog).
' HR Ibnu Majah (r/659) kitab 'hth-Thaldq," lrc) bab "Thalhq al-Mukrah wa an-Ndsiyi'

Ir6] denganlafal,"sesungguhnyaAllahmemaffian,.." Pentahkikmenukild'ariaz-Zawdid,
" Isnadnfa shahift jika terbibas dari keterputusan, namun cukup jelas adanya keterputusan
pad,a sanadnya!'
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menghadapi siksaan, meskipun resikonya dibunuh, ini sebagai pemuliaan
terhadap agama, sebagaimana yang dilakukan oleh yasir dan Sumayah. Ini bukan
merupakan penjerumusan diri kepada kebinasaan, tapi ini seperti terbunuh
dalam peperangan, sebagaimana ditegaskan oleh ulama. Ibnu Abi Syaibah
menyampaikan dari Hasan, dan Abdurrazzaqdalam tafsirnya dari Ma'mar,
bahwasanya Musailamah (nabi palsu) menangkap dua orang,lantas bertanya
kepada salah satu dari keduanya, 'Apa yang kamu katakan tentang Muhammad?"
"ljtusan Allahj' jawabnya. Musailamah bertanya, "Lalu apa yang kamu katakan
tentang aku?" "Kamu jugaj' jawabnya. Musailamah pun melepaskannya dan
beralih kepada orang kedua, 'Apa yang kamu katakan tentang Muhammad?"
"lJtusan Allahl' jawabnya. Musailamah bertanya lagi, "Lantas apa yang kamu
katakan tentang aku?" Dia menjawab, 'Aku tulil' Musailamah mengulangi
pertanyaannya kepada orang itu hingga tiga kali yang tetap dijawab dengan
jawaban yang sama. Akhirnya Musalimah membunuhnya. Begitu berita tentang
mereka berdua ini sampai kepada Rasulullah saw., beliau bersabda,

:i Gi+ _yaL ; L '$.;[rr di; - , 
j6 - 

^\ 
-;i ;i ]il, j;V; uiY .L - 5.- - r \'--

"Adapun yang pertama, dia telah menerapkan keringanan dari Allah - swt.

- sedangkan yang kedua tela'h menyampaikan kebenaran secnra terang-terangan,
maka selamat untukny a." 1

Ad Paksaan Terhadap perbuatan b4
Bentuk pemaksaan kedua adalah pemaksaan terhadap perbuatan yang

terbagi dalam dua macam:

1. Yang diperkenankan dalam keadaan darurat.

2. Yang tidak diperkenankan dalam keadaan darurat.

Yang pertama, misalnya dipaksa untuk meminum khamer, memakan
bangkai, memakan daging babi, memakan harta orang lain, atau memakan
makanan yang diharamkan oleh Allah. Dalam keadaan ini, dia dibolehkan untuk
melakukan hal-hal tersebut, bahkan di antara ulama ada yang berpendapat
bahwa dia wajib melakukannya dengan catatan dia tidak dapat melepaskan
diri kecuali dengan melakukannya dan tidak ada bahaya terhadap seorang pun

' suyuthi menyebutkannya (414) dari riwayat lbnu Abi syaibah dari Hasan, densan lafal,'AdaPun sah.abatmu, maka dia tetap dalam keimanannya. Sddangkan kamu telah meierapkan
keringanan."
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dalam pelaksanaannya serta tidak ada pengabaian terhadap suatu hak di antara

hak-hak Allah. Allah swt. berfirman,

@ ir1;:riyK1\\;'t{5
"Dan jnngarilalt kanru ntenjntuhknn dirinru sendiri ke dslant kebinasnnn."

(Al-Baqarah [2]:195)

Demikian pula dengan orangyang dipaksa agartidakberpuasa pada sianghari

di bulan Ramadhan, atau shalat tanpa menghadap arah kiblat, atau sujud kepada

berhala atau salib, maka dia boleh tidak berpuasa, boleh shalat dengan menghadap

arah mana saja, namun tetap sujud dengan niat sujud kepada Allah swt..

Pemaksaan terhadap perbuatan yang kedua, yaitu yang tidak diperkenankan

dalam keadaan darurat, seperti dipaksa agar membunuh, melukai, memukul,

zina, dan merusak harta. Qurthubi berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang

yang dipaksa agar membunuh orang lain, maka dia tidak boleh melakukan

pembunuhan terhadap orang itu, dan tidakboleh juga menodai kehormatannya

dengan cambukan atau lainnya, namun dia harus bersabar menghadapi ujian

yang menimpanya dan tidak boleh menebus dirinya dengan mengorbankan

orang lain, serta hendaknya dia memohon kepada Allah agar diberi keselamatan

di dunia dan akhirat.

Tidak Ada Sanksi Hukum bagi Orang yang Dipaksa

Seandainya dinyatakan bahwa seseorang dipaksa agar melakukan perzinaan

lalu dia berzina, maka sanksi hukum tidak dijatuhkan kepadanya. Demikian

pula jika wanita dipaksa melakukan perzinaan, maka tidak ada sanksi hukum

yang dijatuhkan kepadanya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw,

o 
o-o 

:" 
" -: -, , 6,l;'V53'r L;i iU:t\ ')"&\ ;i ; ;r* at tr.

"srrrnggut rrya Allah memaaft'an dori u*otku ketiLlnksengajron, lupr, don

tindnkan ynng mereka lctkukan karena dipaksa."l

Malik, Syaf i, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, Atha', dan Zuhri berpendapat

bahwa wanita yang menjadi korban perkosaan berhak mendapatkan mahar

yang setara baginya.
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PAKAIAN

Pakaian termasuk salah satu nikmat yang Allah berikan kepada

hamba-hamba-Nya. Allah swt. berfi rman,
c_
T itit 6rAi ;u;"6-p &i; *,,;\1"$-54;6 ;'i i:,\; -€i

Gt ifi;{i3i'IA;b-ajs
"Hai anak Adam (manusia), sesungguhnya Knmi telah menurunkan

kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indnh untuk

perhiasnn. Dan pakaian takwa ituloh yang paling bnik. Yang demikian

itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasoan Allah, mudsh-mudahan

mereka selalu ingat." (Al-A'rdf l7l:26)

Selayaknya pakaian itu bagus, indah, dan bersih. Allah swt.

berfirman,

T33S ;;;r,\JU) )*a,y * "fu 
2v3L i;t; -6;#

. e rqa$ -,ri f i as;ii ; 3 @ A.;tr 445 *r

,l#5i;'^acvtri;S{te);t("u.ll'c3"e:}i'c;t#i;
@'oii;-t";^-,"t$iJ:;iAK

"Hai nnak Adam, pakailah paknianmu yang indah di setiap (me-

masuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlnh berlebih- lebihan.

Sesungguhnya Atlah tidak menyukai oranS-orlng yang bertebih-

lebihan. Katakanlah, "siapakah yang mengharamkan perhinsan dari

Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hnmba-hamba-Nya dan (siapa
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pulakah yang mengharnmkan) rezeki yang baik?" Katakanlah, "semuanya itu
(ilisediakan) bagi orang-orang yatxg beriman dqlam kehidupan dunia, khusus

(untuk mereka saja) di hari KiamnL" Demikiankth Kami menjelaskan ayat-ayat itu
bagi orang-orang yang mengetahui." (Al-A'rAf l7l:31, - 32)

Dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

f a;;t J\;, & e. rs , fui ,px'o
"Tidnk masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan

seberat dzarrah (biji yang kecil)." Seorang berkata, "Ada orang yang suka bila
pakaiannya bagus dan sandalnya bagus. Beliau bersabda,

"sesungguhnya Allah indalt menyukai keindnhan. Xrro*borgan odolah

menolak kebenarnn don meremehksn manusia."l (Maksudnya, memungkiri

kebennrnn dan menghina manusin) HR Muslim dan Tirmidzi.

Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,.

"sesungguhnya Altalt baik menyukai kebaikan, bersilt menyukai iebersihatt,

mulio menyukai kemuliaan, dermawan menyukai kedennaruanan, nmkn

bersihkanlqh halaman kalisn dan jangan menyerupai kqum Yalrudi."2

Ad Hukum Pakaian b4
Pakaian ada yang wajib hukumnya, ada yang sunah, dan ada yang haram.

Pakaian Waiib

Pakaian yang diwajibkan adalah yang menutupi aurat dan yang melindungi
diri dari panas dan dingin serta yang dipakai untuk menghindari bahaya.

Dari Hakim bin Hizam dari bapaknya, dia berkata, 'Aku bertanya, wahai

t,

' HR Muslim (r/93) kitab 'hl-imhn," llbab "Tahrim al-Kibr wa Baydnuhu," [gql. Tirmidzi
(r/t6r )kitab 'hl-Birr wa ash-Shilah," [28] bab "MA IAh fi al-Kibr," iorl. eUu Daud (+/:sr)
kitab'hl-Libas," Iz6l bab "Ma lahfi al-Kibr," [291.' HR Tirmidzi (slrz) krtab "al-Adab," [++] bab "Ma IAb fi an-Nazhhfah," Ictl. Tirmidzi
berkata, " Hadits gh ar ib
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Rasulullah, aurat kita mana yang kita tutupi dan mana yang kita biarkan?"

Beliau bersabda,

t; L<i;":\ ,ew)', q.\\J;e b;)t.

"lagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kamu miliki."

Aku bertanya, "\Mahai Rasulullah, jika orang-orang sedang berkumpul?"

Beliau bersabda, "lika kamu mampu untuk membuat quratmu tidak dapat dilihat

oleh seorangpun, maka jangan sampai dia melihatnya."

Aku bertanya, "lika salah seorang di antara kita sedang sendirian?" Beliau

bersabda,

to ..^t "i a,i
.a*" [3i- ,-tl 3.-1 -

"Alloh - swt. - lebih layak untuk disikapi dengan malu."l HR Ahmad,

Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Menurut Tirmidzi hadits hasan.

Sedangkan menurut Hakim hadits shahih.

Pakaian Sunah

pakaian yang disunahkan adalah yang mengandung keindahan dan hiasan.

Dari Abu Darda' ra. bahwa dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

t

JWq3'lj-a.$t-e(> J J.

"sesungguhnya kalian datang kepada saudara-saudars kqlian, maka

perbnguslahkendaraankalian danperbaguslahpakaiankalianhinggakalianmenjadi

seakan-akan tanda ynng mencolok di antsra manusin, ksrena sesungguhnya Allah

tidak menyukai kejelekan tidak pula kejelekan yang mencolok."2 HR Abu Daud.

Dari Abu Ahwash dari bapaknya, dia berkata,'Aku menemui Rasulullah

saw. dengan mengenakan pakaian yang jeleki' Beliau bertanya, 'Apakah kamu

mempunyai harta?" "Ya]' jawabnya' Beliau bertanya lagi, "Berbentuk apa harta

itu?" Dia menjawab, 'AIIah telah memberiku karunia berupa onta, kambing,

kuda, dan budakl' Beliau pun bersabda,

o- ,;s;q,t:t*i, Eoltl.-;G,,8.,r\* ti'u &i':{,At 
\1 .;^^at L;t i 3P ,q6, €.i6 6C

HR Ab" D."d (4/ro+) kitab 'hl'Hammdm:' [zs] bab "M4l4h fi {\agrlivi'[3]'-Tirmidzi
irTi rol ntit "a-iaa1;' l++) bab-"fi Htfzl al-'\ira.hl' ltgl- Ibriu Majah (r/618) kitab 'hn-

Nikah? [g] bab 'ht-Tasatlur 'indq |tlima':' .!?el, $f "1*4^(:1p): - . ^, .ii'nA{.i-d;a fiit+,i,35o)kitab'arLiaas;;lzdbab"MdiahfiIsbdtat-tzdr;'[28].Musnad
Ahmad (+/r8o).
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-{ui 1;u

" l ika All ah memb er imu t rit o, nrn aot ny a p en g ar uh nikm at Nl ah dan knruni a-

Nya terlihat padamu."tHR Abu Daud.

Pakaian seperti itu lebih ditekankan lagi pada saat ibadah, shalat |umat,
dua hari raya, dan di tempat-tempat pertemuan umum. Dari Aisyah bahwa
Rasulullah saw. bersabda,

l4 A,; s:-. 4:;A;*,J j.xj ii a; E': j! l5-r--i * G

"Tidaklah ditekankankepada salah seornng di antarakalian jika dia mendapat-

kan kelapangan2 untuk mengenakan dua pnkninn untuk lumatnya selain dua

pakaiankerjanya?"3 HR Abu Daud.

Pakaian yang Dilarang

Adapun pakaian yang dilarang yaitu pakaian berupa sutera dan emas

bagi kaum laki-laki, laki-laki dilarang mengenakan pakaian-pakaian yang
khusus dikenakan oleh wanita, wanita dilarang mengenakan pakaian-pakaian
yang khusus dikenakan oleh laki-laki, mengenakan pakaian kemewahan dan
keangkuhan, serta setiap pakaian yang mengandung sikap berlebih-lebihan.

Pakaian Sutera dan Duduk di Atasnya

Dalam beberapa hadits dinyatakan dengan tegas larangan mengenakan
pakaian sutera dan duduk di atasnya bagi kaum laki-laki. Kami sebutkan hadits-
hadits yang dimaksud berikut ini:

1. Dari Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

.;?li C '^:1i I qrjJr , J '^:j A :,r? t;;\ \;^$ \
" I onsrrt;;' kdi;' * r, rr', ou)r rf,;, r, ;rirr, ; rrri;rrh;, or an I y an s
mengenakannya di duniq maka dia tidc* mengenakannya di akhirat."a

HR Bukhari dan Muslim.

' HR_Abg Daud (+lzt) kfiab "al-LibAs," [26] bab "fi Ghasl ats-Tsaub wa fi al-Khalqdn," lt7l.
' Maksudnya jika dia mampu.3 H!. IQnq Ittajah (1oe6). Abu Daud dari Abdullah bin Salam kttab 'hsh-Shaldh," fz) bab

'al-Labs li al-lumuhh," [zt9).a HR Bukhari Fatfo al-Bdriy (t olz1g kitab "al-LibAs," lzzl bab "Labs al-Hartr li ar-Riial wa
Qadr Ma Yajizu minhu," [251. Muslim (ll r+62) krtab "al-Libds," [:Z] bab "Tahrim titimdl
Awan iy adz- Dzahab wa al- F i dhdhah."
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Dari Abdullah bin Umar bahwa Umar melihat pakaian dari sutera yang

dijual. Dia lantas membawanya kepada Rasulullah saw. dan berkata, "Wahai

Rasulullah, belilah ini agar engkau dapat mengenakannya hingga tampak

indah untuk hari raya dan untuk menerima utusan-utusanl' Rasulullah

saw. bersabda,

t -, t

i); Y i; i6 o-r,^ L*;1

"lnihanyalah pakaian ornng yang tidak mendapatkan baginn (di akhirat)."

Selang beberapa waktu yang dikehendaki Allah bagi Umar, Rasulullah

saw. mengirimkan kepadanya jubah dari sutera. Umar pun menemui

Rasulullah saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau bersabda, "Ini

hanyalah pakaian orang yang tidak mendapatkan bagianl' namun kemudian

engkau mengirimkan ini kepadakul" Rasulullah saw. bersabda,

..tL; e \#i1 iA', l6gJlf qU;i il sl
"Aku tidr* mengirimk'annroUrroOorn, untr't kamu pakai, tetap'i agar kamu

menj u alny a un tuk m em enuhi k eb u tuhnnmtt. " 1 HR Bukhari, Mu slim, Abu

Daud, Nasai, dan Ibnu Majah.

3. Dari Hudzaifah, dia berkata, "Rasulullah saw. melarang kami minum dengan

menggunakan bejana dari emas dan perak, makan dengannya, mengenakan

sutera tebal maupun tipis, dan duduk di atasnyal' Beliau bersabda,

"la bagi mereka di dunia dan bagi kita di akhirat."2 HR Bukhari.

Berdasarkan hadits-hadits ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa

mengenakan sutera dan menjadikannya sebagai alas3 hukumnya haram. Bahkan

dalam al-Bahr, Mahdi menyatakan bahwa pendapat ini merupakan ijma'ulama.

Al-Qadhy Iyadh menyampaikan dari sejumlah kalangan bahwasanya di antara

kalangan yang membolehkannya adalah Ibnu Aliyah. Mereka berhujah terkait

pendapat mereka ini dengan hadits-hadits berikut:

ti
dl

,;?Yi €6')rjur g &;

HR Bukhari Fatfo al-Bdriy (tolzg6) kitab 'al-Lib|si' lzz).bab " al:Harh.li an-N,srl" [3o].
Muslim (f/ro+) kitab 'h'l-Libhs," [:z] bab "Tahrtm Isti'mdl Awdniy adz-Dzahab wa al-
Fidhdhah," lz).
HR Bukhaii'Fatfu al-Bdriy (tolzgi kitab 'al-Libdsl' lzz) bab-" lfti.r-aV al-Harir..|' [zz);
Muslim(:/16gz) kitab'hl-Libdswaaz-Zinahl'llilbab"Tahrimlstimdl,\whniyadz-Dzahab
wa al-Fidhdhah," lzl.
Abu Hanifah, Ibnu Majislun dari kalangan penganut Madzhab Maliki, dan sebagian
penganut Madzhab Syaf i Iierpendapat dibolehkan menggunakan sutera sebagai alas tidur
dan?uduk di atasnya; karena Iarangan hanya terkait penggunaannya saja. Ini bertentangan
dengan hadits-hadits shahih.

F
P
ft

I

502 - FikihSunnahV



1. Dari Uqbah, dia berkata, "Rasulullah saw. mendapatkan hadiah berupa

pakaian' sutera. Lalu beliau mengenakannya dan menggunakannya untuk
shalat. Setelah itu beliau bergegas lalu melepasnya dengan kasar tampak
seperti orang yang membenci pakaian itu. Kemudian beliau bersabda,

" lni ti dak I ay ak b a gi or an g- or ang y ang b er t akw a."2 HR Bukhari dan Muslim.

Dari Miswar bin Makhramah bahwasanya Rasulullah saw. diberi pakaian.

Miswar dan bapaknya pergi menemui Rasulullah saw. untuk mendapatkan

pakaian itu. Rasulullah saw. keluar dengan mengenakan pakaian dari
sutera yang sudah dipersempit. Beliau bersabda, "Hai Makhramah,

kami menyembunyikan ini bagimu." Beliau memperlihatkan keindahan-
keindahannya lantas bertanya, 'Apakah Makhramah meridhai?"i HR
Bukhari dan Muslim.

Dari Anas bahwasanya Rasulullah saw. mengenakan mustaqah (pakaian

berhias dari kulit dengan lengan panjang) dari sutera bermutu tinggi
yang dihadiahkan kepada beliau oleh Raja Romawi. Kemudian beliau
mengirimkannya kepad a lifar yang lantas mengenakannya. Begitu |a'far
men6mui beliau, beliau bersabda, 'Aku tidak memberikannya kepadamu

untuk kamu pakai." "Lantas apa yang harus aku lakukan?" tanya ldfar.
Beliau bersabda,

.iu;]' 3U.i Jl \ t)i
" Kir imk anl ah kep a d a, o, d o, o*, N aj nsy i. " a HR Abu Daud.

Lebih dari dua puluh sahabat pernah mengenakan sutera, di antaranya

adalah Anas dan Bara'bin Azib.s HR Abu Daud.

Mayoritas ulama menjawab dalil-dalil kalangan yang membolehkan ini
dengan dalil-dalil yang menunjukkan larangan sebagaimana yang telah

kami sebutkan terdahulu. Mereka mengatakan, "Dalam hadits Uqbah

dinyatakan, "Bahwasanya ia tidak layak bagi orang-orang yang bertakwa."

|ika mengenakannya tidak layak bagi orang-orang yang bertakwa, maka

!

2.

J.

4.

' Pakaian kecil yang terbuka bagian belakangnya.
' HR_Bukhari Fatfo al-Bdriy (tol z6g) latab 'h[-Libds]' lzzlbab " al-Qibd' wa Farrrtj aLflarir..l'

[rz]. Muslim $1t6467) kitab "al-Libds wa az-Zinah," [:z] bab "Tahrtm IstiinAl Awdniy
adz-Dzahab wa al-Fidhdhah," lzl.3 HR Bukhari Fatfo al-Bhriy Q.olz6qD l<ttab 'hl-Libdsl' lz4bab " al-Qibh' wa Fanij al-flarir..,"
f r.z.l. Muslim (z/z: r ) kitab 'hz-Zakhh," Ir z ] bab "l'thd' Man Sahla bi Fahsy wa Ghilzhah," l+1.a HR Abu Daud (4l3zl l<rtab 'hl-LibAs," [z6l bab "Man Kariha al-Harir," .rr].5 HR Abu Datd (+l+s) kfiab "al-LibAs," bab "MA ldh ft al-Khazz)' lqotsl.
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ia lebih layak untuk dilarang." Terkait hadits Miswar dan hadits Anas,

mereka mengatakan, "Keduanya termasuk dalam kategori perbuatan,

maka tidak dapat dibenturkan dengan pernyataan-pernyataan yang

menunjukkan pada pelarangan. Dengan catatan bahwasanya tidak ada

perselisihan pendapat terkait bahwa Rasulullah saw. pernah mengenakan

sutera, namun dari dua keadaan itu kemudian berakhir dengan pelarangan,

sebagaimana makna yang dapat ditangkap dari hadits |abir. Dia berkata,

"Rasulullah saw. mengenakan pakaian yang ada suteranya yang dihadiahkan

kepada beliau. Nyaris beliau menanggalkannya, namun kemudian beliau

mengirimkannya kepada Umar bin khaththabl' Dikatakan, "Engkau

nyaris menanggalkannya, wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, "libril as.

melarangku darinya." Lalu Umar datang kepada beliau sambil menangis

dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau tidakmenyukai suatu hal namun

engkau justru memberikannya kepadaku, lantas ada apa denganku?" Beliau

bersabda, 'Aku memberikannya kepadamu bukan untuk kamu kenakan,

t et ap i aku m emb er ikan kep ad amu unt uk kamu j u al." lJ mar pun menj ualnya

seharga dua ribu dirham.' HR Ahmad dan Muslim meriwayatkan hadits

serupa,"

Mereka juga mengatakan, "Hadits Anas pada sanadnya terdapat Ali bin

Zaid bin |ud'an yang haditsnya tidak dapat dijadikan hujah." Mereka

mengatakan, "Yang dikenakan para sahabat itu adalah khazz (snteta) yang

ditenun dari wol dan suteral' Khaththabi berkata, "Mirip dengan mustaqah

yang dilapisi tenunan sutera."

Pendapat Syaukani

Syaukani berkata, "Hadits-hadits pelarangan menunjukkan hukum

makruh, ini untuk mempertemukan antara hadits-hadits pelarangan dengan

hadits-hadits yang menunjukkan pembolehan." Dalam Nail al-Authht dia

berkata, "Dapat dikatakan bahwa Rasulullah saw. mengenakan pakaian sutera

dan membagikan pakaian-pakaian sutera di antara sejumlah sahabat, tidak

mengandung makna bahwa ini dilakukan mendahului hadits-hadits pelarangan,

sebagaimana di dalamnya tidak terkandung makna yang menunjukkan bahwa

itu terjadi belakangan. Dengan demikian, kesimpulan ini dapat menjadi landasan

pengalihan larangan kepada makna makruh, dan ini sebagai titiktemu di antara

' Muslim Glfia$ krtab "al-Libdsl' [lz] bab "Tabrim Istimhl .hudniy adz-Dzahab wa al-
Fidhdhah," lz). Al-Musnad {tIz8).

I
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dalil-dalil yang ada. Di antara dalil-dalil yang memperkuat kesimpulan ini adalah

sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu, bahwasanya dua puluh sahabat

pernah mengenakan sutera.' Adalah jauh kemungkinannya mereka melakukan

apayang dilarang dalam syariat dan jauh pula kemungkinannya seluruh sahabat

mendiamkan mereka sementara mereka mengetahui pelarangannya. Padahal

sebenarnya sebagian mereka memungkiri sebagian yang lain terkait perkara

yang lebih ringan dari inil'

Wanita Boleh Memakai Sutera Sedangkan Laki-laki Hanya Saat

Terkendala dan Sedikit Sstera

Laki-laki dimaklumi bila mengenakan sutera saat terkendala bila tidak

mengenakannya dan jugakadar suteranya sedikit. Adapun wanita diperkenankan

mengenakan sutera dan beralaskan padanya. Sedangkan bagi kaum laki-laki

hanya saat ada kendala. Ketentuan-ketentuannya terdapat dalam hadits-hadits

berikut ini:

1. Ali ra. berkata, "Rasulullah saw. mendapat hadiah berupa sutera sira'.'

Lalu beliau mengirimkannya kepadaku, dan aku mengenakannya. Aku
mengetahui raut kemarahan di wajah beliau, lantas beliau bersabda,

.,L:rr i,#,ilh sEI k ii *t ,e:tr1 !l\W j;ii ; *,r
"Aku mengirimkannya kepadamu bukan untuk knmu kenakan, tapi aku

mengirimkatmya kepadafiru ngar kantu membelalmya menjndi kerLrdung-

kerudung di antarakqum xoanita."3 HR Bukhari dan Muslim.

z. Dari Anas bahwa Rasulullah saw. memberi keringanan bagi Abdurrahman

bin Auf dan Zubair untuk mengenakan sutera lantaran adanya penyakit

kulit bintil-bintil pada keduanya.a HR Bukhari dan Muslim.

Dalam al-flujjah al-Bhlighah, dia berkata, "Karena pada saat itu tidak

dimaksudkan sebagai kemewahan, tapi maksudnya hanya untukmendukung

proses penyembuhan."

Lihat penjelasan ini dalam Nashb ar-RdyahkaryaZailai (6lrt r).
Sutera dehgan motifgaris-garis seperti pagar, yaitu burdah dari sutera atau didominasi
bahan sutera. Ada tafsiran lain terkait makiudnya.
HR Bukhari Fathal-Bariy (tolz69)Vrtab'bl-LibAs,'' Izz)bab " al-Harir li an-lgrs,il" [:1. Muslim
(tolt6+)l<tab'hl-Libas)'[lz] bab "Tahrim Istimal Awdniy adz-Dzahab wa al Fidhdhah!'lzl.
HR Bukhari Fatfi al-Bariy ltolzg5) kitab 'hl-Libis," lzt) bab "Md Yurakhkhash li ar-Rijdl
min al-flarir li al-Hikkah," [zg], Muslim (ll16+6)lotab'hl-Libas wa az-Zinah," [fZ] bab
"lbdhah Labs al-flarir li ar-Rijhl," ljl.
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3. Dari Umarbahwa Rasulullah saw. melarang pemakaian sutera kecuali sebesar

letak dua jari, tiga, atau empati" HR Muslim dan Ashhabussunan.

Dalam at-flujjah al-Bhlighah, dia berkata, "Karena tidak dikenakan dengan

'fungsi sebagai pakaian, dan itu kadang dilakukan karena diperlukani'

Sutera Bercampur dengan Bahan Lain

Semuayang telah dipaparkan di atas adalah khusus tentang sutera murni. Adapun

sutera yang bercampur dengan bahan lainnya, menurut Madzhab Syafii bahwa jika

pakaian itu didominasi oleh bahan sutera, maka ia dilarang. Dan jika kandungan

sutera separuhnya atau yang kurang darinya, maka ia tidak dilarang. Mereka

berpendapat bahwa yang mendominasi hukumnya sebagaimana yang keseluruhan.

Nawawi berkata, 'Adapun percampuran antara sutera dengan bahan yang lainnya,

maka tidak dilarang, kecuali bila bahan suteranya lebih banyak kadarnyal'

Anak-anak Boleh Mengenakan Sutera

Adapun anak-anak' lelaki, dilarang mengenakannya menurut kebanyakan

ulama fikih, berdasarkan keumuman larangan pemakaiannya. Madzhab Syaf i
membolehkannya. Nawawi berkata, 'Adapun anak-anak, maka penganut

madzhab kami mengatakan boleh bagi mereka untuk mengenakan perhiasan dan

sutera pada hari raya, karena mereka masih belum dibebani kewajiban syariat.

Terkait pembolehan pemakaiannya oleh mereka ini dalam Sunnah yang lainnya,

terdapat tiga pandangan; yang paling shahih di antaranya adalah dibolehkan.

Keduanya dilarang. Dan ketiga dilarang setelah masuk usia mumayizi'

.\

6@ Mengenakan Cincin Emas dan Perak bzs

Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengenakan cincin emas3 dilarang

bagi laki-laki namun tidakbagi kaum wanita. Mereka berhujah dengan hadits-

hadits berikut:

HR B"kh*i Fatfo al-Bhriy (tolz8+) kitab 'hlLibdsl' Uz)bab "L-qbs 1l H.ar..i1.\ a.r R!ja.l.wg.

Qadr mh Yaii.tzuhinhu," izsl. l'ruilim ltl6q+\ kitab 'hl-Libas," [:z ] bab "Tahrim Isti'mal
Awdniy adzlDzahab u,a ai-riananan." Iz]. Ini lafal Muslim..
Laranian terkait walinva bukan anak-inak karena mereka belum mukallaf.
Adapin mengenakan iincin dari selain emas dibolehkan bagi laki-laki dan perempuan
meskipun nilainya justru lebih tinggi dari pada emas.

L
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2.

1. Dari Bara' bin Azib ra. bahwa dia berkata, "Rasulullah saw. memerintahkan

kami tujuh hal dan melarang kami dari tujuh hal; beliau memerintahkan

kami agar mengiring jenazah, menjenguk orang sakit, memenuhi undangan

orang yang mengundang, membantu orang yang terzalimi, menepati

sumpah atau yang disumpahkan, dan menjawab salam."'Dalam sebuah

riwayat, "Menyebarkan salam dan menjawab orang yang bersin dengan

doa. Dan melarang kami dari bejana perak, cincin emas, sutera dan dibij,'
qassiy,r istabraq.a dan penutup lentera dari sutera berwarna merah.t

Dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah saw mengenakan cincin

dari emas atau perak, dan memposisikan mata cincin pada sisi teiapak

tangan beliau dan terukir padanya, "Muhammad Rasulullah." Orang-orang

pun mengenakan seperti itu. Begitu melihat mereka mengenakannya,

beliau melemparkan cincin itu dan bersabda, 'Aku tidak mengenakannya

selamanya." Kemudian beliau mengenakan cincin dari perak, dan orang-

orang pun mengenakan cincin perak.u Ibnu Umar berkata, "Sepeninggal

Rasulullah saw. , cincin itu dikenakan oleh Abu Bakar, kemudian Umar,

kemudian Utsman hingga terjatuh dari Utsman ke dalam sumur Arisl'u

Rasulullah saw. melihat cincin dari emas di tangan seorang laki-laki. Beliau

mencopotnya dan membuangnya serta bersabda,

"t.o* .! G,W..;u j.,
a/,

"Di rmtara kalian nds ornng yang :sengaja mendatangi bara npi larttns

menanthny a di tanganny a ! " I

Setelah Rasulullah saw meninggalkan tempat, dikatakan kepada orang

itu, 'Ambillah cincinmu untuk memenuhi kebutuhanmu." Dia menjarvab,

"Tidak, demi Allah, aku tidak akan mengambilnya sedang Rasuluilah sarr'.

telah membuangnya." HR Muslim.

4. Dari Abu Musa bahwa Rasulullah saw. bersabda,

--) .

LrJ-

' HR Bukhari (ro/96) Fatfual-Bdriykitab'hl-Asyribahl' It +lbab 'Aniyah al-Fidhdhah," lzSl.
Muslim $1fi35) kitab'bl-Libis," [:z] bab "Tahrtm Istimhl Awdniy adz-Dzahab wa al-
Fidhdhah;' j).

' DibAj adalah pakaian yang benang dan jalinannya terbuat dari sutera.
' Qasiiy adalahpakaian'dar-i bahan"katun yang difadukan dengan sutera.a lstabraq adalah dibaj yang tebal.

' HR Bukhari(rol3zl Fatfoal-Bdriykttab'al-Libds," lll)bab "Naqsy al-Khrfuarz," ISo]. Muslim
blr6s6) futab 'bl-Libiiis wa az-Zinah," [:z] bab "Labisa an-Nabiyy sa. Khdtaman)' lt z.l.
HR Bukhari (r olzzq) Fathal-Bdriyl<ttab'bl-Liblsl'lzzlbab "Naqsy al-Khdtaml'l5o).Mtslim
bl r6s6) l<tab 'bl-Libds wa az-Zinah," If Z] bab "Labisa an-Nabiyy sa. Khdtamanl' bzl.
Aris adalah sumur yang terletak di dekat Masjid Quba di Madinah.
HR Muslim (tlfis)krtab'hl-Libis," [:z] bab "Tahrim Khhtarn adz-Dzahab'ald ar-Rijdll'br).
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J-i
"Emas dan sutera diperkennnkanbagikaumwanita dari umntku, dan dilarang

bagi kaum prinnyn."l HR Ahmad,'Nasai, dan Tirmidzi, menurutnya

shahih.

Para ahli hadits mengatakan, "Hadits ini kurang valid, karena pada sanadnya

terdapat Said bin Abi Hind dari Abu Musa, padahal Said tidak pernah

bertemu Abu Musa dan tidak mendengar langsung darinyal'

5. Muslim dan lainnya menyampaikan dari hadits Ali, dia berkata, "Rasulullah

saw. melarangku dari pemakaian cincin emas, pemakaian pakaian katun

yang dipadukari dengan sutera, membaca ayat pada saat rukuk dan sujud,

dan memak ai muashfar."'

Ini semua adalah dalil mayoritas ulamaterkaitlarangan mengenakan cincin

emas. Nawawi berkata, "Demikian pula jika sebagiannya emas dan sebagian

lainnya perak." Sejumlah ulama berpendapat bahwa mengenakan cincin emas

hukumnya makruh sebagai kehati-hatian bagi kaum laki-laki. Sejumlah sahabat

pernah mengenakannya di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqash, Thalhah bin

Ubaidillah, Shuhaib, Hudzaifah, fabirbin Samurah, dan Bara'bin Azib, namun

barangkali mereka mempertimbangkan bahwa larangan tersebut maksudnya

sebagai kehati-hatian yang bersifat antisipatif (tanzih).

Ad Bejana Emas dan Perak bzs

Dilarang makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat

dari emas dan perak, baik itu di antara kaum laki-laki maupun perempuan.3

Wanita dibolehkan mengenakan perhiasan emas dan perak tidak lain hanyalah

sebagai hiasan dan aksesoris kecantikan, sebagaimana yang telah dipaparkan

' HR Ibnu Majah dengan lafal serupa kitab'al-Libhs,"bab "Labs al-Harir,wa adz-Dzahab li
an-Nisd'," lligi Qlit}g). Tirmidzi Ir79o]. Tirmidzi berkata, "Ini hadits hasan shahih."
Nasai [+zs+].

' HR M;;[m bl fiqs) kiab 'al-LibAs," [rz] bab 'hn Nahy hn Labs ar-Rajul ats-Tsaub al-
Muhshfar," l4l. AI-Fathar-Rabbdniy bi Tartib Musnad Ahmad Gzlz+g).
Muashfar adalah pakaian yang diwarnai dengan warna merah dengan model khusus.
Mayoritas sahabat, tabiin, ilan-ulama fikih beipendapat dibolehkan memakai muashfar
kecuali Imam Ahmad, menurutnya makruh mengenakannya, narrtun makruh di sini sebagai

kehati-hatian.3 Demikian pula dilarang makan dan minum dengan menggunakan bejana yalg dilapisi
dengan ernas dan pera[, lika dimungkinkan emis atau. peiak itu dapat dipisahkan dari
beja"na. lika tidak mungkiri dapat dipis-ahkan di antarateduanya, misalnya itu hanya sebagai

lapisao saja bukan karbna ditempelkan, maka tidak dilarang'
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terdahulu. Adapun makan dan minum dengan menggunakan beiana-bejana

emas dan perak, tidaklah termasuk yang diperkenankan oleh Allah bagi kaum

rvanita. Dalilnya adalah hadits-hadits berikut:

1. Dari Hudzaifah ra. bahwa dia berkata,'Aku mendengar Rasulullah saw.

bersabda,s

r"Jtb )'n J*Li)t'q w.o-rJr qI g t'i'F ! j .r(-rJt \i ;;,1-*:J; !

.iiv, €3t Frr, c i*l k,P ,w\;-. €.
"langanlah kalian mengennkan sutera tidak pula dtbhj (pakaian dari benang

sutera), dan jnnganlah kolian minum dengan beiana emas dan perak, serta

jangan tnakon dengnn nampannya (emas dan perak), sebqb itu bagi mereka di

dunia dan bagi kalinn di akhirat,"l HR Bukhari dan Muslim.

2. Dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Orang yang minum dengnn bejana perak, sesungguhtrya dia menuangkan

api lahanaru ke dalam perutnya."2 HR Bukhari dan Muslim.

Dalam riwayat Muslim dengan redaksi, "sesungguhnya orang yang makan

atau minum dengan bejana emas atau perak..."

Sebagian ulama fikih memandang makruh bukan haram hukumnya.

Mereka mengatakan, "Hadits-hadits yang diriwayatkan terkait hal ini hanya

sebagai penekananl'Ini disanggah dengan adanya ancaman terhadapnya dalam

hadits Ummu Salamah tersebut. Sejumlah ulama fikih menggolongkan beberapa

macam penggunaan termasuk dalam makan dan minum dengan bejana emas

dan perak, seperti minyak wangi dan celak mata yang menggunakan tempat

dari emas dan perak. Namun para pentahkiktidak dapat menerima kesimpulan

ini. Dalam hadits Ahrnad dan Abu Daud,

.tA 1f4s ,aiAq
" Hendnkny n kalian menggunakltn p erak, pernminkanlah ia dalam pennainan. " 3

HR Bukhari Fa tfo al-Bdriy \tolq6) kitab 'al-Asyribah," [z+] bab 'Aniyah al-Fidhdhah," [28);
Muslim (:/r6:+) kitab 'hi-UUas wa az-Zinah," [:z] bab "Tahrim lsti'mkl Awdniy adz-Dzahab
wa al-Fidhdhah." lt).
HR Bukhari Fa tfo'a[-ALriy (ro/q6) ktab'hl-Asyribah," lz +]bab'Aniyah al'Fidhdhah," lZel;
Muslim (:/16:+) kitab 'Ai-tibas wa az-Zinah," l37l bab "Tahrim lstimdl,\whniy adz-Dzahab
wa al-Fidhdhah," bl.
HR Abu Daad (+,4J6) kitab "al-Khktam," lzslbab "Md I6h ft adz-Dzahab li an-Nkd'l' [sl.
Musnad Ahmad (zl l:a).

t,o.' ,i':'?*- #-ur J)
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Hadits ini memperkuat pendapat para pentahkik. Dalam Fath al-Alldm,

'Adanya bentuk penggunaan lain yang dikaitkan dengan penggunaan dalam

makan dan minum serta klaim adanya Ijma' adalah tidak benar. Ini adalah

tanda buruk bagi penggantian lafal kenabian dengan yang lainnya, karena yang

dinyatakan dalam lafal kenabian adalah makan dan minum, namun mereka

mengalihkannya kepada penggunaan lain dan meninggalkan ungkapan kenabian

lantas menyampaikan lafal umum atas inisiatif mereka sendiril'Mayoritas ulama

fikih melarang pembuatan bejana emas dan perak tanpa penggunaan. Sementara

kalangan yang lain memberi keringanan dalam hal ini.

Bejana Bukan dari Emas dan Perak

Adapun bejana-bejana yang terbuat dari permata berharga, meskipun

nilainya lebih tinggi dari nilai emas dan perak, maka diperbolehkan, karena

pada dasarnya ia termasuk barang-barang yang halal, dan tidak ada dalil yang

menunj ukkan pelarangannya.

Dibolehkan Mengenakan Gigi dan Batang Hidung
yang Terbuat dari Emas

Seseorang boleh mengenakan gigi dan batang hidung yang terbuat dari

emas jika dia memang memerlukannya. Tirmidzi meriwayatkan dari Urjufah

bin As'ad, dia berkata, "Hidungku cedera pada peristiwa Kilab' Lalu aku

mengenakan batang hidung yang terbuat dari perak yang akibatnya membuat

hidungku membusuk. Lalu Rasulullah saw. menl'uruhku agar mengenakan

hidung dari emasl"

Tirmidzi mengatakan, "Diriwayatkan dari beberapa ulama bahwasanya

mereka memperkuat gigi mereka dengan emasl'Nasai meriwayatkan bahwa

Muawiyah bertanya kepada beberapa orang Muhajirin dan Anshar yang ada

di sekitarnya,'Apakah kalian tahu bahwa Rasulullah saw. melarang pemakaian

sutera?" Mereka menjawab, "Ya Allah, benarl' Muawiyah melanjutkan

pertanyaannya, "Dan beliau juga melarang penggunaan emas kecuali berupa

potongan?"' "Ya Allah, benarl' jawab mereka.3

HR Tirmidzi (+lzao)kttab'al-Libas," [u s] bab "MA IAh fi Syadd al-Asndn bi adz-Dzahab,"

lltl. Al-Fath ar-Rabbdniy li Tartib Musnad al-Imdm Ahmad bin Hanbal (tl I zz z).
Maksudnva Dotonsan kecil seperti eiei.
Sunan anlNkaiy (il tor)l<tab'hz-zinih," L+81 bab "Tahrim adz-Dzahab hld ar-Rijnl," l+ol.
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Wanita Menyerupa Pria

Islam menghendaki tabiat tersendiri pada wanita dan penampilannya benar-

benar menggambarkan tabiat ini. Sebagaimana Islam pun menghendaki adanya

tabiat tersendiri pada pria. Maka dari itu, Islam melarang masing-masing dari

keduanya menyerupai yang lain dan mengharamkan penyerupaan itu, baik

penyerupaan itu terkait pakaian, ucapan, gerak gerik, maupun penyerupaan yang

lain. Dari Ibnu Abbas ra. bahwa dia berkata, "Rasulullah saw. melaknat laki-laki

yang menyerupai wanita' dan wanita yang menyerupai laki-lakil" HR Bukhari.

Dalam riwayat lain, "Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai

wanita, dan wanita yang menyerupai laki-lakil'3 HR Bukhari.

Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang

memakai pakaian wanita, dan wanita yang memakai pakaian laki-lakil'a HR

Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Hakim yang mengatakan

shahih berdasarkan syarat Muslim.

Pakaian Syuhrah

Pakaian syuhrah adalah pakaian yang membuat pemakaianya menjadi

masyhur di antara manusia. Dalam hal ini termasuk juga pakaian-pakaian

lainnya yang dikenakan dengan tujuan agar pemakainya menjadi masyhur.

Pakaian ini dilarang untuk dikenakan berdasarkan:

1. Hadits Ibnu Umar, Rasulullah saw. bersabda,

"Siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, mako Allah nvtlg€tlika!

padanyapakainnkehinnanpodohoriKiamaf. "s HR Ahma4 Abu Daud, Nasai,

Maksudnya laki-laki yang berperilaku menyerupai wanita dengan bersikap dan bertindak
sebagaimana yang dilakukan wanita.
Yaitu wanita yang menyerupai laki-laki dalam penampilan, ucapan, perbuatan, dan keadaan
dirinya.
HR Bukhari (rzl t5r) Fath al-Bariy kitab 'hl-Hudid," Is6l bab "NaJy Ahli al'.\lahshiy' wa
al-Mukhannatsin," [3j1. Abu Daud \slzz6) kitab'hl-Adab," [rs] bab "fi al-Hukm fi al-
Mukhannatsin" [61]. Tirmidzi(51rc6)krtab'al-Adab," [++] [bab "fi al-MutasyabbihAt bi
ar-Riihl min an-Nisd'," lj4).
HR Bukhari Fatfu al-Bariy ( r oi 332) l<rtab 'hl-LibAs," Iltl bab 'hl-Mutasyabbihfina bi an-
Msri'," [6r]. Abu Daud (sizs)kitab'hl-Libas," [26] bab 'fi Libas an-Nisd'," [3r]. Tirmidzi
(s/ro6i l<tab'hl-Adab," [++] bab "Ma Inh fi al-Mutasyabbihat bi ar-Rijdl min an-Nisa'," [l+].
Ibnu Majah (,164) l<ttab'hn-NikA&," Iql bab "fi al-Mukhannatsin," lzz].
HR Abu-Daud (slts) kitab'hl-Libas," lz6] bdb "fi Libhs an-Nisd'," l3r). Musnad Ahmad
(zllz). Hakim (qlry4). Hakim berkata, "Hadit: shahihberdasarkan syarat Muslimnamun
Bukhari dan Muslim tidak menyampaikannya."
HR Ibnu Majah dengan lafalnya'ini ('zl r tgz) ktLab 'hl-LibAs," [f z] bab "Man Labisa Syuhmh
min ats-Tsiydb|'[z+]lAbu Dadd (+/:r+) kltab'hl-Libls," [26] bab 'fi Labs asy-syuhrah," l).
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dan Ibnu Majah ra. dengan para periwayat dan sanadnya terpercaya.

Dari Ibnu Umar juga, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

" All ah ti dak meman dan g or an g y an g menarik (meny er et) p akaianny a (l ant ar an

terjulur sampaike tanah) dengan angkuh."l HR Bukhari dan Muslim.

3. Dari Amru bin Syrraib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah

saw. bersabda,

"Mnkanlnh, minumlah, pakailah pakaian, dan bersedekahlah tanpa berlebih-

lebihnn tidak pula dengan keangkuhan."2 HR Abu Daud dan Ahmad.
Bukhari menyebutkannya sebagai penjelasan.

Wanita Dilarang Menyambung Rambutnya
dengan Rambut Orang Lain

1. Dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang wanita yang datang kepada

Rasulullah saw lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, aku memiliki seorang

anak perempuan yang menjadi pengantin dengan kondisi rambut acak-

acakan karena penyakit campak, apakah aku boleh menyambungnya?"

;f J1,1, ;ri !

Jt
o . 

o 
t-

2;t )

HR Bukhari Fatfu al-Bdriy (tlzsz) kitab 'hl-Libks," lzz) bab "Qaulullhh Tahld, "Qul Man
flarrama Zinatalldh," (Al-Nrdf [7]: 3z). Muslim (3/r65r) kitab'hl-Libhsi'[lz)bab "Tahrim
larri ats-Tsaub Khuyaln'l' lgl.Dalam SyarfoMuslirn, Nawawi mengatakan, "Bab penjelasan
larangan keras menjulurkan pakaian bawah... Muslim meriwayatkan dengan isnadnyadari
Abu Dzarr dari Rasulullah saw. , "Tiga yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari
Kiamat, tidak memandang mereka, dan tidak menyucikan mereka, serta bagi mereka azab
yang pedih." Trga kali. Abu Dzarr berkata, "Mereka gagal dan rugi, wahai Rasulullah, siapa
mereka?" Beliau bersabd a, "Orang yang menjulurkan pakaiannya, orang yang mengungkit-
ungkit jasanya, dan memperlaris barang dagangannya dengan sumpah palsu." Nawawi
berkata, "Dalam sebuah riwayat dari IbnuUmar, dia berkata, 'Aku lewat di dekat Rasulullah
saw. dengan keadaan pakaian bawahnya ada yang terjulur ke bawah. Beliau menegur, "Hal
Abdullah, angkat pakaianmu." Aku pun mengangkatnya, namun kemudian beliau bersabda,
"Lagi." Aku pun mengangkat lagi. Setelah kejadian ini, aku senanLiasa memperhatikan
pakaianku." Di antara mereka ada yang bertanya, "Mana batasnya?" Ibnu Umar berkata,
"Pertengahan betisl' Rasulullah saw. bersabda, "Pakaian yang di bawah dua mata kaki di
neraka."Beliaujugabersabda, "Menjulurkanpakaianbawahtermasukkeangkuhanl'Ulama
mengatakan, "Di sini tidak dibenaikan memaknai yang mutlak pada muqayad (terbatas),
karena dua hadits tersebut mengandung dua ketentuan hukum yang berbeda. Dengan
demikian, orang yang menjulurkan pakaian tanpa keangkuhan, maka azabnya yang di
bawah dua mata kaki di neraka. Adapun orang yang melakukannya dengan keangkuhan,
maka dialah yang diancam dengan izab yang"fediir, elatr tidak memindangnyi, tidak
menl,ucikannya, dan tidak berbicara den gannya."
HRBukhari sebagai penjelasan dalam Faihal-Bdriy (rolz52) kitab 'bl-Libds," Izz] bab bab
"Qa:ululldh Tahlh, "Qul Man flarrama Zinatalldh," (Al-AirAf [7]: 3z). Nasai (517)kltab "az-

Zakdh," [z j] bab 'hl-IkhtiyAl fi ash-Shadaqah," [66]. Ibnu Majah (zl rrgz) kltab 'hl-Libds,"'
[ 3 zl bab "Ilbas md Syin ma' ekhthahta Siraf au M akhilah," ['zl ] I 16o s I.
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Rasulullah saw. bersabda,

o',

a^lltt ,il.-";*At', aLot )t,lrl J,l
"Allah melaknat wanita yang n,enyambungkan rambutl dan yang meminta
disambungkan rambutnyn, serta wanitn ynng membuot tatto dan ynng
meminta dibuatkan tltto. " 2

z. Dari Abdullah bin Mas'ud ra. bahwa dia berkata (maksudnya menyampaikan
hadits),

. -?, .,i",i'. ,.."". e o " ''
_;.U r l-.l.a.iJ r ; ..>wll)i,-,tzdio U;,"l_l r . g L*; r'Jr n r air

nr jjr ..t';it
" All ah m el ctkn a t ru ani t a -w ani t a y an g m emb u a t t a t t o, y rn g m r*in t a dib u a"tk an

tatto, ynng mencnbut rsmbut wajahnyn dengan penjepit, yang meminta

rambut wajahnyn dicabut dengan penjepit, dan yang menata gigi-gigi3 untuk
kecnntikon dengan merubah ciptaan Allnh."a

Begitu hadits ini sampai kepada seorang dari Bani usaid bernama ummu
Ya'qub yang sedang membaca Al-Qur'an, dia pun segera menemui Abdullah
bin Mas'ud dan berbicara kepadanya. Abdullah bin Matud ra. berkata,
"Bagaimana mungkin aku tidak mengutuk orang yang dikutuk oleh
Rasulullah saw. dan ini terdapat dalam Kitab Allahl'wanita itu berkata,
'Aku sudah membaca halaman demi halaman dari mushaf Al-eurhn,
namun aku tidak menemukannyal'Abdullah bin Mas'ud ra. berkata, "Demi
Allah, jika kamu benar-benar membacanya, maka kamu menemukannya.
Allah swt. berfirman, 'Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah.
Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah."s (Al-Hasyr [59]:
7) HR Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah.

' Maksudnya menyambungkan rambut dengan rambut lain.
' HR Bukhari Fatfoal-Bariy (totjTB\ kitab "al-Libas." lzz)bab'hl-Mnshilah," [85]. Muslim

btt aTglkitab'at-Libas:'(ilaia "fiUii^ ii:fol'waiiritih wa at-Mustairt,tin.'..; lztl aii,
hadits Ibnu Umar.J Maksudnya wanitayang memisahkan di antara gigi-gigi seri dan gigi-gigi di sebelahnya
atau mempertipis gigi-gigi dengan menggunakan alaikikir untuk hepeilrian kecantikari.o HR Bukhari Fath al-Bariy (rol jTslkitab'hrfafsir" [6s] bab "Sirih al-Hasyr,,f+l bab
'.'Mh Atdkum ar-Rasilla knuazinr,'t (itE".yi[isl, z). Njrustim ;,tloTasvil'iAt'rt'-iiiiri.
Irz] bab "Tahrim Fi'[ al-Washilah wa at-Mistiiiidat,..." I:rl. ALu Daud (r/j9e) kita6
'.lrTgrajjul," I,z7l bab "shilah asy-Syarl' l5l. Tirmidzi (sltiq) kitab 'hl-Adab,;'l'++l bub
'.{i.al-Washi.lah wa.al-Mustaushijahi'ltzl.Ibnu Majah (zl6+o) kitab "an-Nikdh,'' lgl UuU
'bl-Wdshilah wa al-Wasyimah," l5z). Nasai (8/146) kttab'hz-Zinah,,,{+B)bab;taiia at-
Mutanammishat wa al-Mutafalliiat," lz+1.

' HR Abu Daud (+/:gg) kitib'it-Taraiiul," lztlbab "shilah asy-Sya'r" Isl. Nasai secara
ringkas, "Rasulullah saw. melaknat.... ianita pimbuat tatto da; y;ns *iminto dibuatkan
tatto kecuaLi karena penyakit." (81't+s) kttab "dz-Zinafr," 

[+81 bab ht-"Mustaushilah," lz5].

-. o,o j,,.
.a+-.i d*^-Jl cJJ
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3. Dari Abdullah bin Mas'ud ra. bahwa dia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah

saw. melarang wanita pencabut rambut wajah dengan penjepit, pengikir

gigi, penyambung rambut, dan pembuat tatto kecuali karena penyakitJ'

Penulis Nall a l- Authhr meneatakan, "Penyambungan rambut dilarang, karena

laknat tidak terjadi terhadap suatu perkara kecuali perkara yang dilarangJ'

Nawawi berkata, "Inilah makna yang cukup jelas dan terpilih." Dia berkata,

"Para penganut madzhab kami telah menjelaskannya dengan mengatakan,

"fika wanita menyambung rambutnya dengan rambut manusia, maka ini
dilarang, tanpa ada perbedaan pendapat, baik itu rambut laki-laki mapun

rambut perempuan, dan baik itu rambut muhrim, suami, maupun orang

lain, tanpa ada perbedaan pendapat, berdasarkan keumuman dalil-dalilnya,

dan karena dilarang memanfaatkan rambut manusia dan seluruh bagiannya

lantaran kehormatannya, tapi rambut dan kukunya' ditimbun beserta

seluruh bagiannya. |ika dia menyambungnya dengan rambut manusia,

maka itu berarti rambut najis lantaran itu adalah rambut bangkai dan

rambut makhluk yang tidak boleh dimakan dagingnya jika terpisah pada

saat dia masih hidup, maka ia haram juga berdasarkan hadits tersebut, dan

karena itu berarti membawa najis dalam penyambungannya dan lainnya

dengan sengaja, baik dua macam rambut yang digabungkan ini dan lainnya

berasal dari wanita maupun pria. Adapun rambut yang suci yang berasal

bukan dari manusia, maka jika wanita itu tidak memiliki suami tidak pula

tuan (bagi budakwanita), maka ini dilarang juga. |ika dia memiliki suami

atau tuan, maka ada tiga pendapat; pertama tidak boleh berdasarkan makna

eksplisit hadits-hadits dalam masalah ini. Kedua dibolehkan. Yang paling

shahih menurut mereka adalah jika dia melakukannya dengan izin suami

atau tuan, maka dibolehkan, jika tidak maka dilarangi'

Sedangkan penyambungan rambut dengan benda lain yang tidak berasal

dari manusia, seperti sutera, wol, katun, atau semacamnya, maka ini dibolehkan

menurut Said bin Jubair, Ahmad, dan Laits. Al-Qadhy Iyadh berkata,'Adapun

mengikatkan benang-benang sutera yang diwarnai dan semacamnya yang

tidak menyerupai rambut, maka tidak dilarang, karena ini bukan sebagai

penyambungan tidak pula termasuk dalam makna penyambungan yang

dimaksud, tetapi hanya untuk mempercantik dan memperbagus."

' Barangkali hujah yang digunakan dalam hal ini adalah hadits, "Timbunlah kuku, darah,
dan rimbut, tbbali itu"boipkai." Hadits ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, namun
ini hadits dha'if. Ibnu Qaliim berkata, "Pada isnddnya terdapat Abdullah bin Abdul Aziz
bin Abi Ruwadyang menuiut Abu Hatim hadits-haditsnya munkarl' Iunaid berkata, "'lldak
srtara dengan iekeping uang pun)' Zhd al-Mahd (slls6).
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Sebagaimana dilarang menyambung rambut dengan cara yang telah
dipaparkan di atas, maka dilarang pula menghilangkan rambut - maksudnya
rambut wanita - dan mencabut rambut wajah, kecuali jika jenggot atau kumis
yang tumbuh di wajah wanita, maka tidak dilarang menghilangkannya bahwa
dianjurkan, sebagaimana disebutkan oleh Nawawi dan lainnya.

Adapun mengikir gigi yang disebut dalam bahasa Arab tafolluj atau wasyr,

Nawawi berkata, "Perbuatan ini dilarang bagi pelaku maupun orang yang
mengalaminya."

Penulis Nail al-Authrir mengatakan, "Makna eksplisitnya adalah bahwa
pelarangan tersebut hanya terkait jika itu dilakukan dengan tujuan untuk
mempercantik diri bukan karena alasan penyakit dan gangguan kesehatan,

maka ini tidak dilarang. Dan makna eksplisit dari sabda b elia:u, "Yang merubah
ciptaan Allah,"adalah tidakboleh merubah sesuatu dari bentukfisik sebagaimana

kondisi aslinyal'

Abu |a'far ath-Thabary berkata, "Hadits ini mengandung dalil bahwasanya

tidak boleh merubah sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah pada wanita
baik dengan menambahkan maupun dengan mengurangi dengan tujuan untuk
mempercantik diri bagi suami atau lainnya, sebagaimana jika dia memiliki
gigi yang berlebih atau anggota badan yang berlebih, maka dia tidak boleh
memotongnya tidak pula mencabutnya, karena ini termasuk merubah ciptaan
Allahl'

Demikian pula jika dia memiliki gigi-gigi panjanglantas hendakmemotong
ujung-ujungnya. Demikianlah yang dikatakan oleh al-Qadhy Iyadh, dan dia
menambahkan, "Kecuali bila tambahan-tambahan ini menyakitkan dan
membahayakan, maka tidak masalah bila dicabutl'
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Larangan Menggambar dan Membuat Patung

Terdapat sejumlah hadits shahih yang dengan tegas melarang

pembuatan patung dan membuat gambar yang bernyawa, baik itu berupa

manusia, hewan, maupun burung. Adapun gambar yang tidak bernyawa,

seperti pohon, bunga, dan semacamnya, maka diperkenankan untuk

digambar.

r. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

"Siapa yang membuat gambar di

dibebani untuk meniupkan nynwa

meniupkan."l HR Bukhari.

z. Rasulullah saw. bersabda,

..1, .. 1ot..t.o.a,,
. ),0-a)\ o-La JrJ,.o.ai '{'Ul

dunia, maka pada hari Kiamat dia

ke dalamnya namun dis tidak bisa

, d'.

.J,t-J\ -t;\ ,Jl

Hn S"khuti kltab "at-Ta'bir," bab "Man Kadzaba fi Hulumihi," (g/s+)' Nasai (s/zr l) kitab
;i" 1iiiij;f+e)iab "Dzikr Ma Yukallafu Ashhdb osh-Shuwa, Yaum al-Qiyhmah," ln3l'

fi[-f$,sff'd;-#."",fi1.31i]yi::";3?i"?ij krtab 'hlrib ast'.tztt.bab.'{4xt qti
Mushawwirin Yaim al-Qiydnah') l8g). Muslim (r/r6zo) k.itab '-h.l-Libas," llzlbab "Tahrim'siirin 

ri Uiyiiii..." ti.6l.Nasai(8ifi)kitab;iz-Zinah," [+8] bab "Dzikr Asyadd an-Nds
Adzaban." b t ql.

"Di mtara mlnusia tyang paling keras siksaannya pada hari Kiamat

adalah orang-oranI ynnI menIIsmbar gambar-gambar ini."2
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3. Muslim meriwayatkan bahwa seorang datang kepada Ibnu Abbas, lantas

berkata, 'Aku menggambar gambar-gambar ini, maka aku meminta saran

kepadamu terkait gambar-gambar inil' Ibnu Abbas berkata, "Mendekatlah

kepadakui' Setelah orang itu mendekat kepadanya, Ibnu Abbas mengulangi

kata-katanya. Setelah orang itu mendekat kepadanya, Ibnu Abbas

meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berkata, 'Aku beritahukan

kepadamu tentang apa yang aku dengar. Aku mendengar Rasulullah saw.

bersabda,

.u,. tt',.ti oo,..,,.a. -.s! ",) tit,.ot ,a,, ..r',)
.f,+-* € +:;' t-'z' \att' 

)rt' lur 
4J J"q /o' € )f ,f

"Setiap penggambar di neraka ditetapkan baginya pada setiap gambar yang

digambarnya memiliki nyawalantas menyiksanya di neraka Jnhanam."

Ibnu Abbas berkata, "Jika kamu harus melakukannya, maka buatlah pohon

dan apa yang tidak bernyawa."'

Dari Ali, dia berkata, "Rasulullah saw. melawat jenazah dan bersabda,

\j ,ir; \t \.' \i *;E \L e ) 1

"Siapa di antara knlian yang mau pergi ke Madinah, maka hendaknya dia

tidok membiarkan patung di sana melainknn dia memecshkannya, tidak pula

kuburan melainkan dia meratakannya, dan tidak pula gambar melainkan dia

melumurinya? " Seorang berkata, " Aku, wqhai Rasulullah." Ali mengatakan,

"Penduduk Madinah pun merasa khawatir namun orang itu tetap pergi

kemudian kembali. Dis berkata, "Wshai Rasulullqh, oku tidak membiarkqn

patung di sanq melainksn aku memecahkannya, tidak pulakuburan melainkan

aku meratskannya, dan tidsk pula gambar melainkan aku melumurinya."

Kemu di an Rasulullah saw. b er sab dn,

.:.. ^:.'.. :. ', ' "i ,'.o..: .',, . . -. -." t i[i ^1; A, * i;i ]; J;;if, ']{ "r}J 
cria _* ,3) a;; J\;G A

"Siapa yang kembali membuat ,iruoru dnri ini (potur[ arb), *rt o'sesung-

guhnya dia telah ingkar kepada apa yang diturunkan kEada Muhammad

sltn..": HR Ahmad dengan isnadbagus.

HR Muslim Qlfi7r) kltab 'hl-LibAs," [rz] bab "Tabrim Tashwir Shhrah al-Hayawhnl' 1261.
Musnad Ahmad (t187).

9J)
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Gambar-gambar Mainan Anak-anak Dibolehkan

Ada pengeculian dari ketentuan tersebut, yaitu terkait mainan anak-anak,

seperti boneka pengantin dan semacamnya, ini dibolehkan untuk dibuat dan

dijual, berdasarkan hadits-hadits berikut:

1. Dari Aisyah, dia berkata, "Dulu aku bermain anak-anakan perempuan.,

Barangkali saat itu Rasulullah saw. pernah menemuiku saat aku bersama

dengan anak-anak perempuan. |ika beliau masuk, maka mereka keluar, dan
jika beliau keluar, maka mereka masukl" HR Bukhari dan Abu Daud.

2. Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah saw. menemuinya sepulang dari
Perang Tabuk atau Khaibar. Saat itu raknya dalam kondisi tertutup.
Namun begitu ada angin yang bertiup, penutup raknya tersingkap hingga

terlihatlah mainan anak-anakan milik Aisyah. Beliau bertanya, 'Apa ini,

hai Aisyah?"'Anak-anakkul' jawab Aisyah. Beliau pun melihat di antaranya

ada kuda yang memiliki dua sayap yang terbuat dari kain tambalan. Beliau

bertanya, 'Apa yang aku lihat di tengahnya ini?" "Kuda," jawab Aisyah.

Beliau bertanya, "Lalu apa yang ada di atasnya ini?" "Dua sayap;' jawab

Aisyah. Beliau berkomentar, "Kuda memiliki dua sayap!" Aisyah berkata,
"Bukankah engkau sudah mendengar bahwa Sulaiman memiliki kuda
yang bersayapJ' Aisyah berkata, "Rasulullah saw. tertawa hingga gigi-gigi
geraham beliau tampak.": HR Abu Daud dan Nasai.

Larangan Meletakkan Gambar di Dalam Rumah

Sebagaimana dilarang membuat patung-patung dan gambar-gambar,

dilarang pula memperolehnya dan meletakkannya di dalam rumah. Yang

harus dilakukan terhadap patung-patung dan gambar-gambar itu adalah

menghancurkannya hingga tidak tersisa gambar dengan wujud patung.

1. Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. tidak membiarkan sesuatu

pun yang mengandung gambar-gambar salib di dalam rumah beliau

melainkan beliau menghancurkannya.a

2. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

Anak-anak perempuan di sini maksudnya adalah gambar anak-anak perempuan yang
digunakan sebagai permainannya.
HR Bukhari kitab'hl-Adab," [28] bab 'al-Inbishth ild an-Nds," Fatfoal-Bhriy (rol526). Abu
Da]dd.(5Izz6)kitab'al-Adab," [:s] bab "ft al-La'b bi al-Bandt," 16z).
HR Abu Daru.d (5lzz7) kitab "al-Adab," [a sl bab "ft al-La'b bi al-Banht," [62).
HR Bukhari Fatfo al-Bhriy (ro/385 Fatb) kitab 'hl-LibAs," lzZ) bab "Naqdh ash-Shuwar,"
lqol. Abu Daud (+/:8r) VttiA'it-iiUas,'[zo] bab "ft ash-Si;iib fi ats-Tsaib," la7l.
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.!Ld ry u, j-,, ) a<DLll i!
"sesungguhnya para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada

patung-patung."' HR Bukhari dan Muslim.

Gambar-gambar yang Tidak Ada Bayangannya

Semua yang dipaparkan di atas adalah khusus berkaitan dengan gambar-

gambar yang memiliki wujud fisik dan memiliki bayangan. Adapun gambar-

gambar yang tidak memiliki bayangan, seperti ukiran di dinding dan di atas

kertas, serta gambar-gambar yang ada di pakaian serta tirai, dan gambar-gambar

fotografi, maka ini semua dibolehkan. Pada mulanya gambar-gambar semacam

ini dilarang, namun kemudian mendapatkan keringanan. Yang menunjukkan

pada pelarangannya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah

ra., dia berkata, "Rasulullah saw. menemuiku. Aku telah menutupi rak milikku

dengan kain penutup tipis yang bergambar patung-patung. Begitu melihatnya,

beliau mengoyaknya dan raut wajah beliau tampak berubah. Beliau bersabda,

.nr jJrq tia.J-ur 4ar:4rr l-, .xr tu (ti 16r -r:i ,Lt:G i
"Hai Aisyah, manusin yang paling keras azabnya menurut pandangan Allalt

pada hari Kismat adalnh orfing-orang ynng meniru ciptaan Allah."2

Aisyah mengatakan, "Lalu kami memotongnya dan kami gunakan untuk

membuat satu bantal atau dua bantall'

Yang menunjukkan pada keringanan adalah hadits yang diriwayatkan oleh

Busr bin Said dari Zaidbin Khalid dari:

1. Abu Thalhah dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

t, l, o, ,'o. 
t. ) o '

.).a, ^b E J-.-r; y 
^(1*J, ,l

"sesungguhnya para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya

ter dap at gamb ar - gamb ar. "

Busrberkata, "Kemudian Zaid menderita sakit dan kamipun menjenguknya'

HR Bukhari kitab "Bad'u at-Khalqi'bab "Idzd Qdla Abadukum; Amin, wa al-Malaikah f-i
as-Samd'.." (+/rr8). Muslim (llr6iz) k:tab 'al-Libds," [rz] bab "Tahrim Tashwir Shuwar al-
Hayawknl' izol. Tirmidzi V:ttia'ai-laaU,"bab "Mdld:aanna al-MaldikahliTadkhuluBaitan
inisnAranwalaKalb," [28o4,28o5] (5lt't4,rr5).HaditsinidiriwayatkanolehBukharidan
Muslim. Dengan demikian hadits ini harus dinyatakan dengan ungkapan yang pasti.
HR BukhariFTfual-Bhriy (rc13s7) kitab "al-Liba;:'l7ibab"fiIa wuthiamin'at-raihdwir)'lgr1.
Muslim (tlt 668)1<iab'hl-LibAs," [:z] bab "Tahrim Tashwir Shfrrah al-Hayawdnl' lz6).
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Ternyata di pintunya terdapat kain penutup yang bergambar. Lalu aku

berkata kepada Ubaidullah, anak tiri Maimunah, istri Rasulullah saw. ,
"Bukankah pada hari pertama Zaid menyampaikan kepada kita tentang

gambar-gambar?" Lalu Ubaidullah berkata, "Tidakkah kamu mendengarnya

saat beliau bersabda, "Kecuali tanda di pakaian."' HR Bukhari, Muslim,
Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ahmad.

z. Dari Aisyah, dia berkata, "Kami memiliki kain penutup yang bergambar

patung burung. Begitu ada orang yang masuk, maka dia menghadap ke

arahnya. Lalu Rasulullah saw. bersabda,

r.lr .:p, ,'eii *; G;* 
'r-r^.5:ts

"Alihkanlah ini;karena setiap kali aku mosuklantas melihatnya, aku teringat

pada dunia."2 HR Muslim.

Hadits ini adalah dalil bahwasanya gambar seperti itu tidak dilarang, karena

seandainya pada akhirnya itu dilarang, niscaya beliau menl'uruh agar kain
penutup tersebut dirobek, dan tidaklah cukup hanya mengalihkan arahnya.

Kemudian disebutkan bahwa alasan pengalihan arahnya adalah lantaran

gambar itu mengingatkan pada dunia. Kesimpulan ini didukung oleh

Thahawi dari kalangan ulama terkemuka Madzhab Hanafi. Dia berkata,
"Pada mulanya syariat melarang gambar-gambar semuanya meskipun

berupa tanda, tidak lain karena mereka masih belum lama meninggalkan

penyembahan terhadap gambar-gambar, maka syariat melarangnya secara

keseluruhan. Kemudian begitu larangan terhadap hal itu sudah benar-

HR Bukhari Fatfo al-Bhriy (ro/389) kitab 'al-LibAsl' [zz) bab "Man Kariha al-Qu'Ad ald
ash-Shuwar," [92]. Muslim (ll166S)krtab'hl-LibAs wa az-Zinah," [37] bab "Tahrim Tashwir
Shhrah al-flayawhn," lz6l.,\bu Daud (4/386)kitab'al-Libhs," [26] bab 'fi ash-Shuwarl'la8).
Tirmidzi (+lzto)krtab'bl-LibAs," lzs] bab "MhJdhft ash-ShArah," I18]. Nasai (8/212) kitab
"az-Zinah," [+8] bab 'ht-Tashdwir," lrtt). Al-Fat!1 ar-Rabbkniy bi Tartib Musnad al-Imhm
Ahmad (zlz86, z8z).
HR Muslim (Zl1666)Urtab'hl-LibAs," [rz] bab "Tahrtm Tashwir Shirah al-flayawdn," lz6).
Nasai (8/zr3) kfiab'bz-Zinah," [+8] bab 'ht-Tashdwir," jrt).
Al-Allamah Ibnu Hajar dalam Fatb al-Bdriy mengatakan, "Kesimpulan yang berkaitan
dengan pembuatan gambar-gambar adalah bahwasanya jika gambar-gambar itu memiliki
tubuh, maka itu dilarang , sesuai dengan kesepakatan ulama. Jika berupa tanda pada
pakaian, maka terdapat empat pendapat; pertama, boleh secara mutlak, sebagai pengamalan
hadits, "Kecuali tanda pada pakaian." Kedra, dilarang secara mutlak, sebagai pengamalan
terhadap keumuman larangan. Ketiga, jika gambar itu permanen penampilannya dan
berwujud bentuknya, maka ini dilarang. Dan jika gambar itu kepalanya dipotong, atau
bagian-bagiannya terpisah, maka dibolehkan." lbnu Hajar berkata, "lnilah pendapat yang
palngshahih, berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Sesungguhnya gambar itu adalah kepala."
Pendapat keempat, jika gambar itu termasuk yang digunakan dalam pekerjaan, maka
dibolehkan, jika tidak, maka tidak dibolehkan, kecuali yang mainan anak-anak. Nawawi
juga berpendapat demikian. Llhat Ahkdm Al-Qur'ankarya Ibnu Arabi juz ketiga, Qurthubi
( t +lzz4, Rih al-Mahniy (t zlt tg), al-Bahr al-Muhith karya Abu Hayan (71265), dan Syarfo
al- Umdah karya lbnu Daqiq al-led ( j/256).
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benar efektif, syariat memperkenankan yang berupa tanda pada pakaian
karena dibutuhkan dalam pembuatan pakaian, serta memperkenankan
yang digunakan dalam pekerjaan (kerajinan tangan, seperti membuat
boneka dan penenunan kain), karena tidak dikhawatirkan orang yang
tidak mengetahui akan mengagungkan gambar yang digunakan dalam
pekerjaan. Dengan demikian, larangan tetap berlaku pada selain yang
berkaitan dengan pekerj aan."

Ibnu Hazm berkata, "Khusus bagi anak-anak dibolehkan bermain dengan
gambar-gambar namun tidak diperkenankan bagi selain mereka. Gambar-
gambar dilarang kecuali ini dan kecuali yang berupa tanda pada pakaianl'
Kemudian dia menyebutkan hadits Zaid bin Khalid dari Abu Thalhah
al-Anshary.
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PERLOMBAN\

Perlombaan disyariatkan dan termasuk olahraga yang terpuji.

Perlombaan bisa sunah hukumnya atau mubah sesuai dengan niat dan

tujuannya. Perlombaan dapat dilakukan dalam bentuk perlombaan lari

di antara sejumlah orang sebagaimana dapat dilakukan dalam bentuk

perlombaan memanah, menembak, pacuan kuda, bighal, dan keledai.

Terkaitlombalari di antara sejumlah orang, dinyatakan dalam riwayat

bahwa Aisyah ra. berkata, 'Aku berlomba dengan Rasulullah saw. hingga

aku dapat melampaui beliau. Saat badanku semakin berbobot karena

gemuk, aku pun berlomba dengan beliau dan beliau mengungguliku.

Aku berkata, "Yang ini dengan keunggulan yang itul" HR Bukhari.

Terkait lomba memanah, lempar lembing, dan setiap senjata yang

dapat dilesakkan, Allah swt. berfirman,

@ # +V}-r; i:3 u ;n\v &'v;*-v
"Dan siapkanlsh untuk menghadapi mereka kekuatnn apa saia yang

knmu snnggupi dan dari kuda-kuda y ang ditambqt.... " (Al-AnfAl [8]: 60)

1. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah saw. saat

berada di atas mimbar membaca, "Dan siapkanlah untuk menghadapi

mereka kekuatan apa saja yangkamu sanggupi." Dan beliau bersabda,

..1t igst oyti ,;;1t ;7t J\ .l\ ,;1tipt

' Mrtrrd Ah*"d (6/rs). Abu Daud (l/66) Vnab'hl-lihad'-' I,sl baU. "fi ol.!qp.ghlh ar-Rijl,"
I681. Ibnu Maiah (rloso) kitab 'h,1-Nikdt " Igl bab "Husn Muhsyarah an-Nis6'," l5o]. tuwayat
Ibnu Maiah, nRasulu[lah saw. mendahuluiku lalu aku mendahului beliau."
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" Ke tshuil ah sesung guhny o kekuat qn itu p anahan, ke tahuilah sesun gguhny a
kekuatan itu panahan, ketnhuilah sesungguhnys kekuatan itu panahan.,l HR
Muslim.

2. Rasulullah saw bersabda,

") "; " ,:,: ' '€4fiit"t')u;-+;
"Hendaknya kalian mengunsai panahan, karena sesungguhnya panahan

termasuk permainan kalian yang terboik."2 HR Bazzar dan Thabrani
dengan isnad shahih.

3. Rasulullah saw. bersabda,

,..' tro or.. 
6: o. tra,. t',"i ,,.a- jt *'->V t ca-,i ;--o ^o,r1 cdsi F Jt

"setiap iu*rinm dilnrang kecuali tiga;

istrinya, pnnah yang dilesakkannya dari
dil nkukanny a t e rha dap ku d any a. " 3

Pada saat melakukan panahan, dilarang menjadikan makhluk bernyawa
sebagai sasaran. Abdullah bin umar melihat sejumlah orang menjadikan seekor
ayam sebagai sasaran mereka. Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah saw.

mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran.",
HR Bukhari dan Muslim.

Lomba antar hewan terungkap dalam sejumlah hadits.

1. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

ir:'i ,'f i ".'. ' '

:6 ii ,* ), ,* q.!l ,#. Y

"Tidak ada peilombaan kecuali pada onta, panah, dan kudq."s HR Ahmad,
Abu Daud, Tirmidzi, Nasai. Menurut Ibnu Hibban hadits shahih.

At
t<P

HR Muslim (llrszz)kitab "al-Imarah," [ll]bab "Fadhl ar-Ramy wa al-flatsts hlaihi..,'lSz).
A-buDaud(3/3o)kitab'hl-lihAd," [e]bab /i ar-Ramy." [:a].Tiimidzi litzzo)kitab"iikir
al-Qurhn," Ia8] bab "wa min Silrah al-Anfil," [g]. tbnu Mqah lzlgaolUitaA'af linaA," I'z+l
bab 'hr-Ramy [i Sabilillah,"lry].
Dalam ad-Durr al-Mantsir ( j/ r g+) Su).uthi menyebutkannya dan menisbahkannya kepada
Bazzar.Thabrani menyebutkannya dilam al-Ausath dari'Sahd. Hadits ini jugJ terdapat
dalam Kasyf al-Asthr in Zawaid al-Bazzar (zl 27fl.
H$ !!_ny Majah dengan lafal-laial serupa (z/g4olkitab'ht-lihid." lz+)bab'br-Ramy fi
Sabililldh," lrg). Musnad Ahnad (+l r+8). Sul.uthi dalam ad-Durr al-Mantstrr (3ltgil.bia
menisbahkannya kepada Abu Ubaid dalam'Kitdb at-Khail.
HR Bukhari,Fatfoal-Bariy (gl6+z) kitab 'hdz-Dzabdifowa ash-Shaid," 17 z)bab "M6 yukrahu
min al-Mutslah wa al-Mashbirah wa al-Mujatsrsamah." [25 ]. Muslim (iltsso) kitab 'ilsft-
Shaid," lt+lbab'hn-Nahy hn Shabr al-Bahdim," j zl.
MusnadAhmad(zI47l.Ab]uDgld-(r/e:,6a)kitab'hl-IihAd,,,lglbab"MAJdhfiar_Rihhn
wa.as-Sabq,"_1671. Dia berkata, "Haditshasan " Nasai (61 zz6)t<iiiA'afrcnaii,,, 1iC1 baU 

,as_

!qbq)'lvl H\ I!+u Majah (z/e6o) k:tab'hl-tihdd," l:+l bab "as-Sabq wa at-kihan)'14a1.
Menurut Ibnu Hibban hadits shahih. Lihat Mawdrid azh-zhamhn kaiya Haitsami llis j.

percumbunn seseorang dengan

busurnya, dan pelatihan yang

.l

i
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z. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah saw. berlomba pacuan kuda yang

dijaga makanannya, dari Hafila., Perlombaan pun dimulai dari titik permulaan

dan beliau mampu mengungguli peserta-peserta lain dengan kuda yang tidak

dijaga makanannya, dari tempat pelepasan sampai ke Masjid Bani Zirriq.

Ibnu Umar adalah salah seorangyangikut dalam perlombaan tersebut. HR

Bukhari dan Muslim. Bukhari menambahkan bahwa Sufyan berkata, "Dari

Hafyd sampai ke tempat pelepasan jaraknya lima atau enam mil, dan dari

tempat pelepasan sampai ke Masjid BaniZirriqjaraknya satu mil':

Pengeluaran Dana Untuk Perlombaan Dibolehkan

Perlombaan tanpa dipungut biaya dibolehkan sesuai dengan Ijmd ulama

sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Adapun perlombaan dengan

dipungut biaya, dibolehkan dalam bentuk-bentuk seperti berikut:

1. Boleh memungut biaya dalam perlombaan jika pemungutan ini dari

penguasa dan lainnya. Misalnya dia mengatakan kepada orang-orang

yang ikut lomba; siapa yang unggul di antara kalian, maka dia berhak

mendapatkan sejumlah uang.

2. Atau salah satu dari para peserta lomba mengeluarkan dana lantas berkata

kepadarekannya; jikakamu mampu mengungguliku, maka dana itumenjadi

milikmu, dan jika aku yang mengunggulimu, maka kamu tidak mendapatkan

apa-apa dariku dan aku pun tidak mendapatkan apa-apa darimu'

3. Jika dana itu berasal dari dua orang peserta lomba atau dari sejumlah

peserta lomba dan bersama mereka ada pihak yang memperkenankan

pengambilan dana ini jika dia yang unggul, serta tidak menanggung

kerugian jika diungguli. Anas ditanya,'Apakah dulu kalian terlibat dalam

perlombaan dengan memungut dana pada masa Rasulullah saw., apakah

Rasulullah saw. memberikan dana lomba?" Anas menjawab, "Ya, demi

Allah, beliau ikut dalam lomba untuk mendapatkan seekor kuda yang diberi

nama Sabhah. Beliau pun mampu mengungguli orang-orang. Beliau merasa

lega dan antusias terhadap hal itu:'4 HR Ahmad.

' Mrk"rdrf, k"da diberi makanan te.rtentu hingga qemuk \:,q.4it tidak diberi makan

i..i""ii -'u("""" ..p..i"ry" 
"gui 

badannya ring"u"", [u" itu dilakukan dalam kurun waktu

emoat ouluh hari.
u"ira ldalah daerah di luar Madinah.
iiil'il"m;;i F;;r'i|-naiii t,rs,5) kitab 'ash'.Shatdh;' lql .u{ 'sl Y1@tu; ua;ii! n.lnw
i iia" : l+, t. wuJ i- t r +6, I kita'6''hl - m Arah l' I t i bab'hl - Mus db aqah b ain a aI- Khail w a

radhmtrihd.l' lzsl.
liiriiaii*[a(ttfio, zs6).Darimi (zlzrz, z4). Daraquthni (55 r, 5 5z). Menurut Syaikh

Nashir hadits shahih.
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Bentuk-bentuk Perlombaan yang Dilarang Dengan Adanya
Pungutan Dana

Tidak boleh ada pemungutan dana perlombaan dalam kasus jika dana itu

dipungut dari setiap peserta lomba, dengan ketentuan bahwa jika dia unggul,

maka dia berhak mendapatkan dana yang terkumpul itu, dan jika diungguli

maka dia menanggung dana seprti itu bagi rekannyayangunggul. Alasannya,

ini termasuk dalam kategori taruhan (judi) yang dilarang. Rasulullah sarr-.

bersabda,

.:' ..":., r-i. .a.tt r,i !i-,,',:C-U rrUa-:^U -,,;'1 ,it;t t';: ,_#)1-",j r+D-: _i-*-'t, ,,,..):. 'i:.,,!",.,'.i,1-r, :, 1.,, .;,:
oljt et..} 1, -))J - 4-y.) il)t) M !Al]r _lf. C U::- SIU

d.

.5ju ;r-y\ 3"7 e;, ,t i^t, "); ';\L"s;iu ;rx::, l;;

"Kuda nda tigail kuda bagi Tuhon Yang Maha Pengasih, kudn bagi manusia,

dan kudo bagi setan. Adapun kudn Tuhan Yang Maha Pengasih adalah yang

ditambat di jalan Allah; maka makanannya, kotorannya, dan kencingnya - beliau

menyebutkan masya Allnh - adalah pahala.2 Adapun kuda setan, yaitu kudn

yang digunakan dalam perjudian atau dijadikan taruhan lombo. Sedangkankuda

manusia, yaitu kuda yang ditambat oleh manusia untuk dimanfantkan perutnya,3

maka itu merupakan penutup darikemiskinnn."

Tidak AdaJalab Tidak PulaJanab Dalam Lomba Pacuan Kuda

Para imam penulis as-Sunan meriwayatkan dari Imran bin Hushain, dari

Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

lult ,t ,+ \3 a; \
"Tidok ada jalab tidak pula janab dalam lombn pncuan."a

' Sul.rrthimenyebutkannyadalam ad-Durr al-Mantsilr (11ry6). HR Imam Ahmad dalam
al-Musnad Ol39s). Baihaki Golzt). Lihat Majma' az-Zawdid (Slz6r).

' Maksudnya masing-masing dari itu semua mendapatkan kebaikan.r Maksudnya apa yang diproduksi dari dalam perutnya.
" HR Abu Daud dengan lafal ini (r/62) kitab 'hl-fihad," lgl bab 'hl-lalab hlh al-Khailfi

as-Sibaq." [7o1. Tirmidzi (tl+zz) kitab'hn-Nika&," Ig] bab "Ma lahfi an-Nahy hn Nikdh
asy-Syighar," [3o1. Dengan riwayat, "Tidak adajalab tidak pulajanab dan tidakpula syighar
dalam Islam. Dan siapa yang melakukan tindak perampasan, maka dia tidak termasuk
golongan kami." Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahii." Nasai dengan lafal ini (6/rrr)
k:rab'h n - N i k ah," I z6 ] bab'h sy - Sy i gh n r," | 6ol.
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Ialab adalah kuda peserta lomba disertai orang yang memacunya agar

berlari dengan cepat. Janab adalah mendekatkan kuda kepada kudanya dengan

pertimbangan jika kudanya mengalami kendala, maka dia beralih kepada kuda

yang didekatkan tersebut. Ibnu Uwais berkata, "lalab adalah mendatangkan

di sekitar kuda orang yang menyertai di belakangnya saat berada di medan

perlombaan dengan tujuan untuk memenangkan perlombaan. lanab adalah

mengadakan orangyangberada di samping kuda peserta l,Cmba untukmencegah

agar kudanya tidak menyimpang dan untuk mengarahkannya pada tujuan agar

dapat memenangkan perlombaan.

Abu Ubaid berkata, " lanab adalah peserta lomba mendatangkan kuda lain

tanpa penunggang ke dekat kuda yang ditungganginya dalam perlombaan.

Begitu sudah mendekati batas akhir, dia menunggangi kuda yang tadinya

tanpa penunggang itu agar dapat memenangkan perlombaan, karena kuda yang

didekatkan itu tidak selelah atau sepayah kuda yang ditungganginya'"

Larangan Menyakiti Hewan

Dilarang menyakiti hewan dan membebani di atas kemampuannya. ]ika

seseorang membebaninya dengan apa yang tidak mampu dibawanya, maka

penguasa berhak melarangnya agar tidak membebaninya dengan beban yang

tidak'marnpu dibawanya. |ika hewan itu menyusui dan mempunyai anak, maka

tidak boleh diambil susunya kecuali sebatas yang tidak menimbulkan dampak

buruk terhadap anaknya, karena tidak ada bahaya tidak pula balasan dengan

bahaya dalam Islam, baik terhadap hewan maupun manusia'

Dibolehkan Memberi Cap dengan Besi Panas

dan Mengebiri Hewan

Dibolehkan memberi cap pada hewan dengan menggunakan besi panas

di bagian manapun dari badannya kecuali pada wajah. Begitu Rasulullah saw.

melihat keledai diberi cap pada wajahnya, beliau bersabda,

\A;': €4?",\q, €ry\::i:;'U ;.ii(d ui

"Tidakkah sampai kepada kalian bahtua aku mengutuk orang yang memberi

cap padahewan di zuajahnyn, athu memukulnya di wninhnya."l HR Abu Daud.

' "'t 
Wasm ad-Oawh.bl' ls/.' HR Abu Daud (r/sz) l<ttab'hl-lihAd"' [9] bab 'J
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Dari |abir ra. bahwa dia berkata, "Rasulullah saw. melarang pemukulan di
wajah dan pemberian cap padanyai', HR Muslim dan Tirmidzi.

Dari larangan ini para ulama menyimpulkan, dilarang memukul wajah dan
memberinya cap dengan menggunakan besi panas, tanpa membedakan antara
manusia dan hewan, karena wajah dimuliakan oleh Allah dan ia merupakan
tempat terpusatnya berbagai keindahan.

Adapun memberi cap di selain wajah pada hewan, maka ini dibolehkan
bahkan dianjurkan, karena hal ini dibutuhkan untuk membedakan di antara
hewan-hewan. Rasulullah saw. pun memberi cap dengan alat pembuat cap

dari besi yang dipanaskan pada onta-onta zakat., Sebagaimana dalam hadits
yang diriwayatkan oleh Muslim. Abu Hanifah berpendapat bahwa itu makruh
hukumnya, karena merupakan penyiksaan dan penganiayaan. Rasulullah
saw. melarang dua perbuatan ini. sanggahan terhadap pendapat Abu Hanifah
adalah bahwa ini ketentuan umum yang ada pengkhususannya dan bahwasanya

pengkhususan ini telah ditetapkan berdasarkan perbuatan Rasulullah saur.

Maksudnya, penyiksaan dan penganiayaan dilarang dalam keadaan apapun
kecuali terkait pemberian cap pada hewan, maka ini dibolehkan.

Adapun terkait pengebirian hewan, menurut sejumlah ulama tindakan ini
merupakan keringanan padanya jika dimaksudkan untuk hal yang berguna,
misalnya agar hewan tersebut menjadi gemuk atau tujuan lainnya. Urwah bin
ztbair pernah mengebiri seekor bighal miliknya, dan umar bin Abdul Aziz
memberi keringanan terhadap pengebirian kuda. Malik memberi keringanan
terkait pengebirian kambing jantan.

Pengebirian Manusia

Ini berbeda dengan pengebirian terhadap manusia yang tidak diperkenankan,
karena pengebirian terhadap manusia merupakan tindak penganiayaan dan
pengubahan terhadap ciptaan Allah serta pemutusan keturunan, dan barangkali
bisa berakibat pada kematian.

HR Muslim (llfiz)kitab "al-LibAs wa az-Ztnah," [:z] bab 'an-Nahy hn Dharb al-Hayaw1.n
fjWgjhihiwa Wasmihifihi," lzgl. Tirmidzi (4lztt) kitab'ht-fihad," Iza] bab 'Ui fia fi
!<qrgliyah at-Taforisy baina al-Bahaim wa adh-Dharb wa al-Wasm fi a[-Waih," [3o]. Dalam
lafal llrmidzi tidak disebutkan tentang pemukulan. Setelahnya dii berkati, "Hidits hasan
shahih."
HR Muslim Qlt67g kitab 'hl-Libds wa az-Zinah," [:z] baU 'Jawhz Wasm al-flayawan fi
Ghair al-Wajh waNadbuhufi Nahm az-Zakhn wa al-li2yahl'ilol.
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Memicu Pertarungan di Antara Hewan-hewan
dan Menjadikannya Sebagai Sasaran

Rasulullah saw. melarang tindakan memicu pertarungan di antara hewan-

hewan dan mendorong sebagiannya dengan sebagian yang lain agar terlibat dalam

pertarungan. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah saw. melarang tindakan

memicu pertarungan di antara hewan-hewan."' HR Abu Daud dan Tirmidzi.

Sebagaimana beliau juga melarang menjadikan hewan sebagai sasaran.

1 . Anas bin Malik masuk ke dalam rumah Hakam bin Ay-ub. Ternyata di dalamnya

ada orang-orang yang mengarahkan bidikan senjata mereka ke arah seekor

ayam yangtnereka panah. Anas bin Malik berkata kepada mereka, "Rasulullah

saw. melarang menjadikan hewan sebagai sasaran."' HR Muslim.

2. Dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah saw melarang pembunuhan terhadap

seekor hewan pun dengan cara menjadikannya sebagai sasaran.": HR
Muslim.

3. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

t>;."t1'*'+ ;k )
"langanlah kaliatt menjndiknn sesuntu yang bernyawa sebagai sasnrart."a

Tindakan itu dilarang tidak lain karena merupakan bentuk penyiksaan

terhadap hewan, penghilangan nyawanya, menjadikan nilai ekonomisnya

sia-sia, dan pengabaian terhadap penyembelihannya jika hewan itu ter-

masukyang disembelih, dan pengabaian terhadap manfaatnya jika hewan

itu termasuk yang tidak disembelih.

Permainan Dadu

Mayoritas ulama berpendapat bahwa permainan dadu haram hukumnya.

Mereka berhujah atas keharaman ini dengan dalil-dalil berikut:

1. Buraidah meriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

HR Tirmidzi (qlzro) kttab'hl-Jihdd," [z+] bab "MA lAh Ji Karahiyah at-Tahrisy baina al-
Bahhim wa adh-Dharb wa al-Wasm fi al-Wajh," [:o]. Abu Daud (t/s6) bab "fi at-Taforisy
b aina al-Bahhim," lS6l.
Maksudnya menahan hewan dalam keadaan hidup kemudian dipanah hingga tewas.

HR Muslim (tlrsqs) kitab 'hsh-Shaid wa adz-Dzabaill" [ld bab "an-Nahy bn Shabr al-
Bahh.im," bzl.
HR Muslim (:/rs+8) kfiab'hsh-Shaid wa atlz-DzabAib" [t'4]bab "an-Nahy an Shabr al-
Bahhim," [tz].
HR Nasai (llzl8, zlq) kitab 'adh-Dhahdyh," [+:] bab 'an-Nahy an al-Mujatstsamah," l4rl.
Musnad Ahmad (t l z8o, 285).
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:;i j"f ir.f ;i t; dK ,r:)t,-; ;
" Siapa yang bermain dodr, maka seakan-aktan dia mencelupkan tangannya ke

dnlam daging babi dqn darahnya."l HR Muslirn, Ahrnad, dan Abu Daud.

2. Dari Abu Musa bahwa Rasulullah saw. bersabda,

,I"r_, \, ,_ ".,-: oot, 
.r o_.ay.s) art s.zs * c:ltj =- J

" Siapa yang bermain dadu, maka dio telah durhaka terhadap Allah dqn Rasul-

Nya."z HRAhmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Malik.

|ika melewati orang-orang yang bermain dadu, Said bin |ubair tidak
mengucapkan salam kepada mereka. Syaukani berkata, "Diriwayatkan

bahwasanya Ibnu M ughaffal dan Ibnu Musalyab memberi keringanan

terkait dadu dengan ketentuan tanpa ada unsur judi. Dan jika melewati

orang-orang yang bermain dadu, Said bin |ubair tidak mengucapkan salam

kepada merekal'

Permainan Catur

Terdapat sejumlah hadits yang berkaitan dengan larangan bermain
catur, namun hadits-hadits ini tidak ada yang valid. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-
Asqalany berkata, "Tidak ada riwayat hadits shahih tidak pula hadits hasan

yang menyatakan larangan bermain catur." Maka dari itu, para ulama likih
berbeda pendapat mengenai hukumnya. Di antara mereka ada yang menr-atakan

hukumnya haram dan ada yang menyatakan hukumnya mubah. Kalangan r-ane

mengharamkannya adalah Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Syaf i dan sebagian

generasi tabiin mengatakan, "Hukumnya makruh bukan haram. Seiumlah

sahabat pernah bermain catur dan tak terhitung jumlahnya generasi tabiin
yang bermain caturl' Dalam al-Mughniy,Ibnu Qudamah berkata, 'Adapun

catur adalah seperti dadu terkait pelarangannya. Hanya saja dadu lebih tegas

dari pada catur terkait pelarangannya. Ini berdasarkan ketentuan syariat terkait
pelarangannya, tetapi catur termasuk dalam makna dadu. Dengan demikian,
hukum catur dapat ditetapkan sebagaimanayang berlaku pada dadu karena

HR Muslim (+lVZo)kitab'hsy-Syir" [ar] bab "Tahrim al-La'b bi an-Nardisyin" [r]. Abu
Daud (5/23o, z3r) kitab 'hl-Adabl'[:s] bab "fi an-Nahy hn al-La'b bi an-Naid," [e+]. Ibnu
Majah (zlr48) kitab 'hl-Adah" [tt] bab 'hl:La'b bi ai-Nard," [+r]. Ahmad (+leq, +oo).
HR Abu Daud (5/z3o) V.tab'hl-Adab," [:sl bab "fi an-Nahy hn al-La'b bi an-Nard]'16+1.
Ibnu Majah (zltzjs)kitab'hl-Adab," [3,:l bab "a[-ta'b bi an-Nard." l+l]. Musnad Ahma'd
lSl lSz). Al-Muwaththa'lqtab'hr-Ru'ya,"bab "Md Jahfi an-Nard," 16l Qlgss). Hakim berkata,
"Shahih berdasarkan syarat Bukhaii dan Musliml' bzahabi sepakat dengannya.
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diqiyaskan kepadanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Said bin Musayyab,

dan Said bin |ubair, bahwa hukumnya mubah. Mereka berhujah bahwa pada

dasarnya adalah mubah dan tidak ada teks syariat yang menyatakan hukumnya

haram, dan catur pun tidak dapat dikategorikan dalam makna apa yang telah

ditetapkan (dadu). Dengan demikian, hukum permainan catur tetap mubah."

Kalangan yang menyatakan mubah menetapkan syarat-syarat diperbolehkan-

nya permainan catur sebagai berikut:

1. Tidak membuat lalai terhadap suatu kewajiban di antara kewajiban-

kewajiban agama.

2. Tidak ada unsur perjudian di dalamnya.

3. Tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Allah

pada saat bermain.'

' Imam Dzahabi berkata, 'Adapun catur, kebanyakan ulama melarang permainan catur,

baik itu densan taruhan rnarpu, denqan tanpa iaruhan. Adapun dengan taruhan, maka ia
tersolons se"basai periudian, ianpa adi perbedaan pendapat. Sedangkan yang berpendapat
t rfi*, ii[, tida'k aha'rntrt iutufrrn maku ia tetap iebagai perf udian yang dilarang, adalah
tergolong sebagai perjudian, ti
bahwa iika tidak ada unsur tal
pendafat kebanyakan ulama."

i"rnnto"n.""busai periudian, ianpa adX perbedaan pendapat. Sedangkan yang berpendapat
6ufi*u ifiu tida'k aha'unrrr iurufrrn maku ia tetap iebagai perjudian yang dilarang, adalah

i.,lu*"*i dit"rrya tentang permainan catur apakah dibolehkan atau tidak dan apakahorang
yang bermain'catur beldosa atau tidak? Dia menjawab, "Jika memb,uatnya lalai terhadap
lnJ"urt.put pada waktunya atau bermain catur dengan taruhan, maka ialaram, dan jika
tidak, mlka'ia makruh, menurut Syaf i, namun tet-ap haram menurut ulama yang lain."
Lihat al-Kabdir (hal. 78).
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WAKAI

Definisi Wakaf

Wakaf menurut bahasa berarti penahanan. Dikatakan waqafa - yaqtfu

- waqfan, maksudnya habosa - yafobisu - habsan (menahan).' Menurut

istilah syariat, wakaf adalah penahanan pokok dan pengembangan

buah. Maksudnya, penahanan terhadap harta dan penggunaan manfaat-

manfaatnya di jalan Allah.

Macam-macam Wakaf

Allah menetapkan adanya wakaf dan menganjurkannya serta

menjadikannya sebagai amal ibadah yang dapat diamalkan untuk

mendekatkan diri kepada-Nya. Kaum jahiliyah tidak pernah mengenal

istilah wakaf, tetapi wakaf merupakan ketentuan yang disimpulkan oleh

Rasulullah saw. dan diserukannya serta dianjurkan oleh beliau, sebagai

bentuk kepedulian terhadap orang-orang miskin dan kasih sayang

terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dari Abu Hurairah

bahwa Rasulullah saw. bersabda,

,-.o, : ": a... ..,"; :-a.: " 
7 tr t o o

p" &t.a-rE zil- t;Vi ilx jr" !l ;Ij 1L;;r ;f11 ru r)l
t' 

' o 
,, o o .'

.^ ;X fw -r'r',i ,*

" lika manusia mati, maka terputuslah amalny a kecuali dari tiga hal ; se de-

kah iarivah, ilmu y0ng bermanfaat, ntau anak saleh yang mendoakannya."2

@ik"ta[anb"erasaIdaiikutuauqafa,p1k1i1itidaktepatmenurutbahasa..', Hi il{uslim gltz5) lutab'hl-Washiyah," lzslbab "Md Yafuaqu al'lnsdn.m.in ats-Tsawdb..b.ada

wafafihi." Ab; Da;d (r/:oo) kitab 'ht-washdyd," 
f rzl bab 'hsh-shadaqah'an al-Mayyiti'id.

Na'sai (o/z5r; Uttab "al-Washay,i," [:o] bab "Fadhl ash-Shadaqah hn al-Mayyit]' [8]. Tirnridzi
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Yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakat. -\lakna hadits;

bahwasanya amal mayit terputus dari perbaruan pahala baginya kecuali terkait

tiga hal ini, karena ia termasuk usahanya. Anaknya dan ilmu yang ditinggalkannya,

demikian pula dengan sedekah jariyah, semtranya dari usahanya.

Ibnu Majah menyampaikan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

,^<i a* \ni )i ,i'* st $; -u; $v-;) i:; r , o.e , it..,. .-o ill ;-r.J"
L).)Jv

tL ot

1/., .;UL€ I ,';: "ri ,ir- J#, ir.t .r{ )i ,;i, \'r;; )i ,ii'r t#"ri
o, tl-.",' a . ,,,,oi

.+i." J- :, ai>L aiL> o a:>--z ; aJl- ;,, \a>,;l
J-)a)U

" S e sun g guhny a di ant ar a y an g dap at diikutkan ol eh s e o r an g mukmin d ar i am ql

dan kebaikan-kebaikannya setelah dia mati adalah ilmu yang disebarkannya, annk

snleh yang ditinggalkannya, mushaf Al-Qur'an yang diwarisknnnya, masjid yang

dibangunnya, rumah bagi musafir yang dibangunnya, sungai yang dialirkannya,

atnu sedekah yang dikeluarkannya dari hartanyn pada saat sehat dan hidupnya,

merulertainys setelah dis mati."1

Di samping kriteria-kriteria amal ini, masih ada beberapa kriteria amal

lain yang jika digabungkan keseluruhannya menjadi sepuluh. Sepuluh kriteria
amal ini disusun oleh Suyuthi dalam bait-bait syair berikut:

i.'-,
t'vt- oE

lika manusia mqti maka tidak adq yang mengalir kepadnnya

Selain sepuluh smal yang telah dilakukannyn

Ilmu yang disebarkannya dqn anttk saleh yang mendoakannya

Pensnsm pohon korma dan sedeknh yang mengalir pnhalanya

' HR Ibnu Majah (z/88) al-Muqaddimah,bab "Tsawdb Muhllim an-Nbs al-Khair," lzo].
Menurut Svaikh Nashir s/ralrilr.

j,, o ?

colr.*l

-rJJ*".n
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Mushaf Al-Qur'an yang diworiskannya danberjaga di perbatasnn yang

dilakukannya

Penggalian sumur ntau sungai yang mengalir lantsran usnhanya

Rumah tempat berteduhbagi musafir ynng dibangunnya

Atau tempat ibadah yang pernah dibangunnya

Rasulullah saw. dan para sahabat beliau mewakafkan sekian banyak

masjid, tanah, sumberi air, kebun, dan kuda. Kaum muslimin pun masih tetap

mewakafkan harta mereka sampai saat sekarang ini. Berikut adalah contoh

wakaf-wakaf pada masa Rasulullah saw.:

1. Dari Anas ra. bahwa dia berkata, "Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah

dan memerintahkan pembangunan masjid, beliau bersabda,

t- , - , ,
rr.. ffUj\=; €.iv,?\:.J, #] U

"Hai Bsni Najar, tetapkanhargakebunkalian yanghendak aku bayar ini?"

Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali

kepada Allah swt.i'Beliau pun mengambil alih kebun itu dan membangunnya

menjadimasjid.'

2. Dari Utsman ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

iA' i ,^;"))';'* c
"Siapa ynng menggoli sumur Rurnilr, *d oUrgirya surga."

Utsman ra. berkata, 'Aku pun menggalinya."' Dalam riwayat Baghawi,

"Bahwasanya seorang dari Bani Ghifar memiliki mata airyang diberi nama

Rumah. Orang itu menjual airnya sekantong kulit dengan imbalan satu

mud (takaran dua telapak tangan). Rasulullah saw. menawarkan kepadanya,

"luallah mata air itu kepadaku dengan mata air di surga." Dia menjawab,

"Wahai Rasulullah, aku dan keluargaku tidak memiliki selain itu, aku tidak

bisa menerima tawaran inil' Begitu kejadian ini sampai kepada Utsman,

dia pun membelinya seharga tiga puluh lima ribu dirham. Kemudian dia

menemui Rasulullah saw. dan berkata, 'Apakah engkau menetapkan bagiku

. HR B,rkh*r frf& al-Bdriy (71 265)I<fiab "ManActib al-Anshdrl' t6l] I* "Maqdam.an-Nabiy saw.HRBukhari.Fathal-BarivOlz6s)kitab MonaqtbarAnsnar loiloau tvtaqaamqn-t\aotysuw'

ia Asi;hhhbihi atJr4adinah:'.'le+1. Muslim (r/rzi.) kitab,'hL, !fij:di'.11)f,ap,"ta.t1yl!::i(y: ,
Nabiv iw.," Ir l. Abu Daud (rlir z) l<tab'hsh-shalnh;'lzlbab'Ji BiyQ' al-Masrilid," Irr_]. Nasai

trll6l t ituU 
\'ai-Uasaiid," 

[s] bab ",tia&s7 al-Qubfir wa ltrikhdtlz Ardhiha Masj.idan," iz).
' iifliiutt ur i ratfo ai-naiiy (sl +oz) kttab 'il-Washayd;' ls.s] bab "Idza (ayfa .Ardhan au

Ri'rnu " Irel Riwa'at grirhr*i riimrrat oleh Haitsami dalam al-Maima', dan dia berkata,Bi'ran)'[::]. Riwayat fa'ghiwi dimuat oleh Haitsami dalam al-Maimci,
1 r. t-4,- n- )^ :^--^)^--^ +^-l^-^+ AOiii*uyi*iu" ole( thab?ani dalam al-Kabir. P.ada isnadnya terdaf at Abdul Ala bin Abi

Musawii dia dha'if." Majma' az-Zawhid (tI tzg).
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4.

5.

sebagaimana yang engkau tetapkan baginya?" "Ya," jawab beliau. Utsman

ra. berkata, "Lalu aku menetapkannya bagi kaum Muslimin."

Dari Saad bin Ubadah ra. bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, Ummu

Sa'ad telah wafat, lantas sedekah apa yang paling utama?"' Beliau bersabda,

'Air." Sdadbin Ubadah ra. segera menggali sumur dan berkata, "Ini milik
Ummu Sa'adl"

Dari Anas ra. bahwa dia berkata, 'Abu Thalhah adalah orang Anshar

yang paling banyak hartanya di Madinah. Di antara hartanya yang paling

disukainya adalah Bairuha\ yang letaknya berhadapan dengan masjid.

Ketika itu Rasulullah saw. memasukinya dan minum airnya yang segar.4

Begitu ayat yang mulia ini turun, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada

kebajikan sebelum kamu menafkahkan sehagian dari apa yangkamu sukai."

(Ali'Imrin [:]: sz)

Abu Thalhah segera bergegas menemui Rasulullah saw. dan berkata,

"sesungguhnya Allah swt. berfirman dalam kitab-Nya, "Kamu sekali-kali

tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sehagian dari

apa yang kamu sukai." Hartaku yang paling aku sukai adalah Bairuha',

dan ia adalah sedekah karena Allah yang aku harapkan kebaikannya dan

keberkahannya di sisi Allah. Maka, pergunakanlah, wahai Rasulullah, di

mana pun yang engkau kehendakil' Rasulullah saw. bersabda,

"i .'" -i: . , ' . ": u . o u 'ii .s ,i gl': ,\3 g$ L + s c3,'r, JU +, ,ti'; JU :J: !
j;;!i ,r u.-;;

"Bakh,' itu hsrta yang beruntung, itu harta yang brrrriurg. a*, trtrt,

mendengar apa yang kamu katakan tentangnyn, dan menurutku hendaknya

kamu menetapkanny a di antara p ar a ker ab at. "

Abu Thalhah pun segera membaginya di antara para kerabatnyau dan anak-

anak pamannya.T

Maksudnya yang paling banyak pahalanya.
HR Abu Daud (zly$kitab'hz-Zakdft," [:] bab "fi Fadhl Saqy al-Md'," l+r). Nasai (6/zs s)
htab "al-Wa sh dy il' l l o) t>ab " F a dhl a sh - Sha d a qah'al 6 al - M ay y i t," l sl.
Kebun korma yang terletak di sebelah Masjid Nabawi.
HR Bukhari Fatfo al-Bdriy (Zllz) l<rtab "az-ZakAhl' lz+l bab 'hz-Zakdh 'ald al-Aqirib)'
[++]. Muslim (2169:) kfiab 'hz-ZakAh," [rz)bab "Fadhl an-Nafaqah wa ash-Shadaqah hl&
alAkharin," lt+1.
Kata yang dimaksudnya untuk mengungkapkan kekaguman dan memandang besar amalnya.

Maksudnya dia menjadikannya sebagai wakafpada para kerabatnya. Ini adalah landasan dasar
wakafkeluarga.- HR Bukhari Fatfoal-Bdriy (slts+,355) kitab 'hsy-Syuruth," [i+] bab 'hsy-Syurfith fi al-
Wadl' lrel. Muslim (r/rzss) kltab 'hl-washiyah," lz5l bab hl-Wad|' [41. Syaukani
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6. Dari Ibnu Umar ra. bahwa dia berkata, "lJmar mendapatkan tanah di

Khaibar lantas menemui Rasulullah saw untuk meminta saran kepada

beliau terkait tanah itu. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan

tanah di Khaibar yang tidak pernah sama sekali aku mendapatkan harta

yang lebih berharga dari itu, lantas apa yang kamu perintahkan kepadaku

terkait harta itu?" Rasulullah saw. bersabda kepadanya,

- o.-,, ,'";, ^,.\ i* t kl-,l c;> 
- 

i\
" lika kamu mau, kamu bisa menahan pokoknyal dan menyedekahkannya."2

Umar pun menyedekahkannya. Tanah Umar tidak dijual tidak pula

dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Dia menyedekahkannya kepada

orang-orang miskin, para kerabat, memerdekakan budak, di jalan Allah,

musafir, dan tamu, serta tidak berdosa bagi orang yang mengurusnya bila

memakan darinya sepatutnya dan memberi makan dari hasilnya tanpa

menjadikannya sebagai milik pribadinya. Tirmidzi berkata, "Pengamalan

hadits ini menurut para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah saw.

dan lainnya, kami tidak mengetahui di antara seorang pun di antara

para pendahulu tersebut ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Dan ini

merupakan wakaf pertama dalam Islaml'

7. Ahmad dan Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah

saw. bersabda,

.,.o t'to,. t;"., t,",.
+ll '-.r -9dor4rcrc4L-.i). (J ).J )JJ

"Siapa yang mewakaftan kuda di ialan Allah karena iman dan mengharap

ridha Allah, maka makannnny a, kotoranny a, dan kencingny a p ada hari Kiamat

merupakan kebaiknn-kebaikan yang berada dalam timbangan amalnya."3

8. Dalam hadits Khalid bin Walid, Rasulullah saw. bersabda,

b..krt", "Drbolehkan bersedekah bagi orang yang hidup yang tidak berada dalam kondisi
sakit menielang kematian, dengan l;bih da;i sep-ertiga hartanya, karena Rasulullah saw.

tidak memberipenjelasan secaia rinci kepada Abu Thalhah t6ntang.batasan yang boleh
disedekahkannya, dan beliau bersabda kelada Sa'ad bin Abi Waqqash yang sedang sakit,
" S e p e r tiga ilu b'any ak."

' Kamu wakafkan pokoknya dan kamu sedekahkan selebihnya.

' HR BukhariFath at-Bdriy (slts+, zs)l<:tab "asy-Syurfith," l54bab'hsy-Syurithfi alWaqf'
I r 91. Musli m G I o s ) li:tab'hl - washiy ah," I z 5] bab'hl- waqf"' lql.

r HR Bukhari(+lt+)kitab "Fadhl al-lihdd,"bab "Man lhtabasa Farasan."Nasai (!/zz5) kitab
'hl-Khail," tzsi 5ab "Alaf al-Khail," [rr]. Ahmad (zltz4. Dalam riwayat mereka, "Karena

iman kepada Allah dan-membenarkan j anji-Nya..."
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"Adapun Khnlid, dia telsh mewakaftan

lengkapannyal di jalan Allah."2

0" 
"1_*;>l -Lii cJl-- l-l

bnju besibaju besinya dan per-

Keabsahan Wakaf

Wakaf dinyatakan sah dan terwujud dengan adanya salah satu dari dua hal:

1. Perbuatan3 yang menunjukkan adanya wakaf. Seperti membangun masjid
dan dikumandangkan adzan di dalamnya untuk shalat. Wakaf tidak
memerlukan adanya penetapan dari penguasa.

2. Ucapan yang terbagi dalam dua macam; ucapan yang jelas dan kiasan.
Ucapanyang jelas seperti ucapan pihakyang mewakafkan; aku mewakafkan,
aku serahkan sebagai wakaf, aku serahkan di jalan Allah, dan aku serahkan
selama-lamanya. Sedangkan kiasan, seperti ucapannya; aku sedekahkan,

dengan niat wakaf. Adapun wakaf yang dikaitkan dengan kematian, yaitu
seperti dia mengucapkan; rumahku, atau; kudaku adalah wakaf setelah

kematianku, maka ini dibolehkan secara eksplisit menurut pendapat
Ahmad, sebagaimana disebutkan oleh Khirqi dan lainnya, karena semua

ucapan ini termasuk wasiat. Dengan demikian, pengaitannya setelah

kematian dibolehkan, karena ia wasiat.

Kapan Wakaf Ditetapkan

Begitu orangyang mewakafkan melakukan apa yang menunjukkan sebagai

wakaf atau mengucapkan ungkapan yang bermakna wakaf, maka wakaf telah
ditetapkan, dengan syarat orang yang mewakafkan termasuk orang yang sah

tindakannya. Yaitu, dia harus sehat akalnya, baligh, merdeka, dan atas inisiatifnya
sendiri. Untuk dinyatakan sah, wakaf tidak membutuhkan penerimaan pihak
yang diserahi wakaf. |ika wakaf telah ditetapkan, maka wakaf tidak boleh dijual,
dihibahkan, tidakpula digunakan dengan apapun yang menghilangkan statusnya

sebagaiwakaf. |ikapewakafmati, makawakaftidakdapat dijadikan sebagaiwarisan

Maksudnya adalah perlengkapan yang disiapkan seseorang berupa senjata, kendaraan, dan
alat perang.
HR Bukhari Fatfi al-Bdriy gl3j r ) kitab 'hz-Zakhh," lz4lbab"Qauluhu Ta'd16,'wa fi ar-Riqhb
wa al-Ghhrimina wa fi Sabilillah," (At-Taubah [9]: 6o). Muslim (21677) Wab'hz-ZakAh,"
Ir z] bab 'fi Taqdim az-Zakdh wa Man'iha," l3l.
Syaf i berpendapat bahwa perbuatan saja tidak cukup, bahkan tidak menjadi wakafkecuali
dengan ucapan.
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darinya, karena ini merupakan konsekwensi dari wakaf, dan karena berdasarkan

pada sabda Rasulullah saw. sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu dalam

hadits Ibnu Umar, "Tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskanl"

Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf boleh dijual. Abu Yusuf berkata,

"seandainya hadits ini sampai kepada Abu Hanifah, niscaya dia mengatakan

sesuai dengan hadits ini." Pendapat yang kuat dari Madzhab Syaf i, bahwasanya

kepemilikan pada wujud barang yang diwakafkan beralih kepada Allah swt.

sehingga tidak lagi menjadi milik pihak yang mewakafkan, dan tidak pula

menjadi milik pihak yang diserahi wakaf. Malik dan Ahmad mengatakan,

"Kepemilikan beralih kepada pihak yang menerima wakaf."'

Apa yang Sah Diwakafkan dan Apa yang Tidak Sah

Wakaf yang sah seperti rumah, perkakas yang dapat dipindahkan, mushaf

Al-Qur'an, buku, senjata, dan hewan.s Demikian pula setiap yang boleh dijual

.sah untuk diwakafkan, dan boleh diambil manfaatnya dengan ketentuan wujud

barang yang diwakafkan tetap ada, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum

ini. Wakaf dinyatakan tidak sah bila berupa barang yang habis setelah digunakan,

seperti uang, lilin, makanan, dan minuman, tidak pula barang yang cepat rusak

dari jenis benda yang dicium dan beraroma, karena ia akan cepat habis. Wakaf

juga dinyatakan tidak sah pula bila berupa barang yang tidak boleh dijual, seperti

barang gadaian, anjing, babi, dan seluruh binatang buas yang tidak layak untuk

berburu, dan burung-burung yang tidak dapat digunakan untuk berburu.

Wakaf Tidak Sah Kecuali Kepada Pihak Tertentu atau Amal
Kebaikan

Wakaf tidak sah kecuali kepada orang yang dikenal, seperti anaknya,

kerabatnya, orang tertentu, atau pada amal kebajikan, seperti pembangunan

masjid, jembatan, buku fikih, ilmu, dan Al-Qur'an. |ika wakaf ditujukan kepada

pihakyang tidak ditentukan, seperti seorang laki-laki dan seorang perempuan,

atau pada pelanggaran syariat, seperti wakafkepada gereja dan sinagog Yahudi,

maka wakaf ini tidak sah.

Taklrriinva telah disebutkan.
Ketentlah beralihnya kepemilikan wakaf ini berimplikasi pada keharusan menjaganya dan
ketetapan perkara padanya.
Ini menurut pendapat miyoritas ulama. Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan riwayat dari Malik'
mengatakan,s'Wakdf hewah tidak sahl' Hadits tentang wakaf sudah cukup sebagai sanggahan
terhadap mereka.

t
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Wakaf Kepada Anak Termasuk luga Cucu

Siapa yang mewakafkan kepada anak-anaknya, maka termasuk pula dalam

wakaf itu cucu-cucunya selama mereka merupakan keturunannya. Demikian
pula dengan cucu dari anak perempuan. Dari Abu Musa al-Asy'ary, dia berkata,
"Rasulullah saw. bersabda,

,

16- uri Jf ;r
"Anak lakiloki saudara prrrrrpro, kaum itu trr*orrk mereko."l

Wakaf Kepada Ahli Dzimmah

Wakaf kepada Ahli Dzimmah sah, seperti kaum Nasrani, sebagaimana

dibolehkan bersedekah kepada mereka. Shafiyah binti Huyay, istri Rasulullah

saw. , pernah menyerahkan wakaf kepada saudaranya yang beragama Yahudi.

Wakaf Global

Wakaf secara global dibolehkan, karena Umar ra. mewakafkan seratus

bagian di Khaibar yang tidak dibagi. Dalam al-Bahr disebutkan dari Hadi,

Qasim, Nashir, Syaf i, Abu Yusuf, dan Malik. Sebagian ulama berpendapat

bahwa wakafsecara global tidak sah, karena di antara syarat wakafadalah adanya

penentuan. Pendapat inilah yang dianut Muhammad bin Hasan.

Wakaf Kepada Diri Sendiri

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa wakaf kepada diri sendiri

hukumnya sah, dengan hujahnya adalah sabda Rasulullah saw kepada orangyang

berkata, "Aku memiliki satu dinarl' Beliau bersabda kepadanya, "sedekahkanlah

kepada dirimu sendiril" Dan karena maksud dari wakaf adalah mendekatkan

diri kepada Allah, dan penyerahan wakaf kepada diri sendiri merupakan ibadah

untuk mendekatkan diri kepada Allah sr,r,t.. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ibnu

Abi Laila, Abu Yusul Ahmad dalam riwayat yang terkuat darinya, Ibnu Sya'ban

HR Bukhari dari Anas (+lzzr) kitab "al-Mandqib," bab "Ibnu Ukhti al-Qaum wa Mauld
al-Qaum minhum;'Abu Daud dari Abu Musa (5/342) kitab 'hl-Adabl' bsl bab 'fi al-
'Ashabiyyah," Irzr]. Tirmidzi selengkapnya (slzrl)krtab'hl-ManAqib," l5olbab'fi Fadhl
al-Anshar wa Quraisy," [66]. Dia berkata. "Hadits hasan shahih." Nasai (5/ro6) kitab 'hz-
Zakah," Iz3l bab "lbnu Ukhti al-Qaum minhum." [96]. Ahmad (llrlr, r7z, rcz).
HR Abu Daud (z/3zo) kitab'hz-Zakdft," Irl bab "fi Shilah ar-Rahim," [a5]. Nasai (5/62)
l<rtab'hz-ZakAh," Izt] bab 'hsh-Shadaqah hn Zhah'r Ghinan," l54l.
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dari kalangan Madzhab Maliki, Ibnu Suraij dari kalangan Madzhab Syafii, Ibnu

Syubrumah, Ibnu Shabbagh, dan Atrah. Bahkan sebagian dari mereka membolehkan

wakafyangdibatasikewenangannyakarenamengalamiketerbelakanganmental jika

dia mewakafkan kepada dirinya sendiri kemudian kepada anak-anaknya, karena

pembatasan kewenangan hanya dilakukan untuk menjaga hartanya, sementara

pewakafannya dengan cara ini dapat mewujudkan tujuan penjagaan tersebut. Di

antara mereka ada yang melarang wakaf semacam ini, karena wakaf kepada diri

sendiri merupakan tindakan yang menyebabkan kepemilikan dan tidak sah adanya

kepemilikan terhadap wakaf dari dirinya untuk dirinya sendiri, seperti penjualan

dan hibah, dan berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

.;pt-p
"Perkenankan buah itu di jatan Allnh.i'i

Memperkenankan pengambilan buah di jalan Allah adalah menjadikannya

sebagai milik orang lain. Pendapat ini pula yang dianut oleh Syaf i, mayoritas

penganut Madzhab Maliki, Madzhab Hanbali, Muhammad, dan Nashir.

Wakaf Mutlak

|ika pewakaf mewakafkan wakaf secara mutlak tanpa menentukan penggunaan

wakal yaitu dengan mengatakan; rumah ini wakaf, maka pewakafannya ini sah

menurut Malik. Pendapat yang kuat menurut Madzhab Syaf i adalah pewakafan

secara mutlak ini tidak sah tanpa disertai penjelasan tentang penggunaannya.

Wakaf Saat Sakit Menjelang Kematian

|ika orang yang sakit menjelang kematian mewakafkan kepada orang lain

(bukan keluarganya), maka wakafnya diambilkan dari bagian sepertiga, seperti

wasiat, dan tidak tergantung pada ridha ahli waris kecuali jika wakafnya lebih

dari sepertiga, maka wakaf yangmelebihi bagian sepertiga ini tidak sah kecuali

dengan kerelaan mereka.

Wakaf Dalam Kondisi Sakit Kepada Sebagian Ahli Waris

Adapun wakaf untuk sebagian ahli waris pada saat sakit menjelang kematian,

rnenurut Syaf i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat darinya, wakafnya

' HR Nasai (atztz) krtab "al-AbbAs," [29] bab "flabs al'Musyri'," [:]' Ibnu Majah (z/8or)
kitab "a s h - Sh ad aqd t," lr 5l bab " M a n W a qala i' l +).
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tidak diperkenankan kepada sebagian ahli waris pada saat sakit demikian.

Selain Syafii dan Ahmad dalam riwayat lain berpendapat bahwa wakaf
sepertiga kepada ahli waris dibolehkan dalam kondisi sakit, seperti kepada pihak
lain. Ketika Imam Ahmad ditanya; bukankah kamu berpendapat bahwa tidak
ada wasiat bagi ahli waris? Imam Ahmad menjawab, "Benar, tapi wakaf berbeda
dengan wasiat, karena wakaf tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan,
dan tidak menjadi milik ahli waris yang mereka manfaatkan hasilnyal'

Wakaf Kepada Kalangan Orang Kaya

Wakaf merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.. fika
pewakafmenetapkansuatusyaratyangtidakmengandungnilaiibadah,sebagaimana

seandainya dia menetapkan syarat bahwa wakafnya tidak boleh diberikan kecuali
kepada orang-orangkaya, makabentukpewakafan seperti inimasih diperselisihkan

di antara ulama. Di antara mereka ada yang membolehkannya, karena itu bukan

sebagai pelanggaran syariat. Dan di antara mereka adayang melarangnya, karena

syarat ini tidak dapat dibenarkan, dan karena itu berarti penggunaan wakafpada
segi yang tidak memberi manfaat kepada pewakaf, baik itu dalam urusan agamanya

maupun dalam urusan dunianya. Ibnu Taimiyah memperkuat pendapat ini dan

berkata, "Ini termasuk tindakan berlebih-lebihan dan pemborosan yang dilarang,
dan karena Allah swt. tidak menyrkai adanya harta yang hanya berputar di antara

orang-orang kaya. Yaitu berdasarkan firman-Nya,

\(v)1... &sS*i:frW:,'K.\6
berednr di sntara ornng-orang kaya saja di antara"Supaya harta itu jangan

knmu." (Al-flasyr [59]: 7)

Siapa yang menetapkan syarat pada wakaf atau wasiatnya harus diedarkan

di antara orang-orang kaya saja, maka dia telah menetapkan syarat yang

bertentangan dengan kitab Allah,

' ,'z t. r, ' , ,ro o 1!,t-D U)\4 Lbf

':.i,- l-,. t.i
. ! ql oll b".a t c ;>\u',/Jv

"Dan siapa yang menetapkan syarat yang bertentangan dengan Kitab Allah
maka syarat itu batil, meskipun dia menetapkan seratus syarat; Ktab Allah lebih

layak dan syarat Attah lebih mengikat."t

' Hr Bukhari Dalam Lebih Dari Satu Pembahasannya, Di AntaranyaKitab'hl-buytt," Bab "at-
bai'WaAsy-syirh'MalaAn-nisri',"DanKitab'asy-syurttth,"Bab"dy-syurithFiAi-walh',Fatfu

i."DT ;fJ
:, t,-z , "'. L1, i.'. :., t,,., .t|

a,\]r .-:E5 lb.t ajv b';, j\, r, llL '..a-; .irl.Jt-cJ-J-lv
a/
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Dalam kaitannya dengan peruntukan wakaf ini, jika pewakaf atau pewasiat

menetapkan syarat berupa amal-amal yang tidak terdapat dalam syariat baik itu
yang wajib maupun yang sunah, maka syarat-syarat ini batil dan bertentangan

dengan Kitab Allah, karena penetapan yang mengikat dari manusia kepada

manusia yang lain terkait sesuatu yang bukan merupakan kewajiban tidak
pula anjuran tanpa ada manfaat baginya pada yang demikian ini, merupakan
kecerobohan dan pemborosan yang dilarang."

Amil Boleh Makan dari Harta Wakaf

Orang yang mengurusi wakaf dibolehkan makan darinya. Ini berdasarkan

hadits Ibnu Umar terdahulu yang di dalamnya dinyatakan,

jt r,,.L -f't ti,e:;. 'b ac.
"Tidak berdosa hagi orang yang mengurusnva makan darinyn sepntutnya."

Yang dimaksud dengan cara yang patut adalah besaran yang berlaku
menurut kebiasaan. Qurthubi berkata, "Kebiasaan yang berlaku bahwasanya

amil makan dari buah wakaf hingga seandainya pewakaf menetapkan syarat

amil tidak boleh makan, maka tentu dia akan dipandang buruk."

Kelebihan Hasil Wakaf Dialokasikan Pada Peruntukan Serupa

Ibnu Taimiyah berkata, "Kelebihan dari hasil wakaf yang tidak diperlukan
lagi, maka kelebihan ini dialokasikan pada kepentingan yang serupa dengannya,

seperti masjid jika kelebihan hasil wakafnya berasal dari berbagai kepentingan

yang telah terpenuhi pembiayaannya di masjid lain, karena pewakaf bertujuan

untuk mengalokasikan wakafnya pada bidang sejenis, dan sejenisnya berarti

sama. Seandainya dipertimbangkan bahwa masjid yang pertama sudah rusak

namun tidak ada seorang pun yang menggunakannya, maka kelebihan dari

hasil wakaf tersebut dapat dialokasikan pada masjid lain. Demikian pula jika

ada kelebihan dari pembiayaannya, maka kelebihan ini diperlukan lagi untuk
dialokasikan kepadanya tidakpula dibiarkan begitu saja, sebab pengalokasiannya

pada jenis yang dimaksud lebih diutamakan. Dan inilah carayanglebih dekat

pada maksud yang dikehendaki pewakaf."

Al-bdriy (+lsco, s/18+). Muslim Kitab "al-'itq," Bab "baydn Anna Al-wal|' Liman Ataqa)'
(tolr+s).
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Penggantian Sesuatu yang Dinazarkan dan Diwakafkan dengan
yang Lebih Baik Darinya

Ibnu Taimiyah juga berkata, 'Adapun penggantian sesuatu yang dinazarkan

dan diwakafkan dengan yang lebih baik darinya, sebagaimana terkait penggantian

hewan korban, dan ini terbagi dalam dua macam:

Pertama, penggantian itu memang diperlukan. Misalnya akan hilang

fungsinya maka ia dijual lantas uang hasil penjualannya digunakan untuk
membeli penggantinya. Seperti kr.rda vang diwakafkan untuk perang, jika tidak

dapat dimanfaatkan dalam peperangan, maka kuda itu boleh dijual dan uang hasil

penjualannya digunakan untuk uremtreli penggantinya. )ika masjid mengalami

kerusakan di berbagai sisinya, maka dapat dipindahkan ke tempat lain atau dijual

lantas uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. |ika
barang yang diwakafkan tidak dapat digunakan pada tujuan yang dikehendaki

pewakaf, maka ia dapat dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk
membeli penggantinya. Jika area yang diwakafkan mengalami kerusakan dan

tidak dapat digunakan untuk rnendirikan bangunan, maka area itu dapat dijual

dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya. Ini semua

dibolel'rkan, sebab pada dasarnya jika tujuan dari pewakafan itu tidak tercapai

dengan pengalokirsiannya, maka dapat diwujr-rdkan dengan penggantinya.

Kedua, penggantian lantaran kernaslahatan yang lebih dipentingkan.

Nlisalnya hewan kurban diganti dengan yang lebih baik darinya. Dan seperti

masjid jika masjid lain dibangun untuk menggantikannya lantaran lebih dapat

memenuhi kemaslahatan penduduk setempat dari pada masjid yang pertama dan

masjid yang pertama ini dijual. Pengalokasian ini dan semacamnya dibolehkan

menurut Ahmad dan ulama lainnya. Ahmad berhujah bahwa Umar bin

Khaththab ra. metnindahkan N{asjid Kulah yang lama ke tempat lain, dan tempat

,vang lama eligunakan sebagai pasar bagi para pedagang korma.' Ini merupakan

penggantian terhadap area masjid. Adapun terkait penggantian bangunannya

dengan bangunan lain, uraka Umar ra. dan Utsman ra. membangun Masjid

Rasulullah saw. bertreda dengan bangunan semula dan menambahkannya.

Demikian pula dengan Masjidil Haram. I)alanr ash-Shahihain disebutkan bahwa

Rasulullah saw. t,ersabda kepada Aisvah.

' Dia mensinyalir surat yang ditulis oleh Unrar ra. liepada Sa'ad ra. saat mengetahui bahwal)ra menslnyallr surat yang oltulls oleh unrar ra. liepada Saad ra. saat menget€
kantor kas negara yang ada di Kufah berlubang. Surat itu berbunyi, "Pindahkan masjid
yang ada di sekitar'para pedagang kornra dan posisikan kantor kas negara di tempat yang
berhadapan dengan masjid. Dengan demikian akan tetap ada orang yang menunaikan
shalat di masiid."
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d;A;.,frY! ,-IAr'11;1, !-*t ,^):t; *,i- *V3it"j
t6' y aA i"*,, ,y" tb';-i r,..U ,r! Q

"seandainya knummu tidok dalnm kesdaan masih baru dalam meninggalkan

kejahiliyahan, niscnya aku robohkan Ka'bqh danniscaya aku ratskania dengan tanah

serta niscaya aku buatknn baginya dun pintu; satu pintu untuk tempat nnsuknya

orang-orangt dan sstu pintu lngi untuk tempat keluarnya orang-orang."1

Seandainya bukan lantaran perkara yang penting untuk dipertimbangkan,

niscaya Rasulullah saw. merubah bangunan Ka'bah.

Dengan demikian, boleh merubah bangunan wakaf dari satu bentuk ke

bentuk lain demi kemaslahatan yang lebih besar. Adapun mengganti area wakaf

dengan area lain, maka ini telah ditetapkan oleh Ahmad dan lainnya bahwa itu

boleh dilakukan mengikuti ketentuan yang diterapkan para sahabat Rasulullah

saw.. Yaitu ketika Umar ra. melakukan pengalihan semacam itu dan kejadiannya

diketahui secara luas namun tidak ada yang memungkiri.

Sedangkan yang diwakafkan untuk mendapatkan penghasilan jika diganti

dengan yang lebih baik darinya, seperti mewakafkan rumah, pertokoan, kebun,

atau perkampungan yang penghasilannya sedikit, lantas diganti dengan yang

lebih bermanfaat bagi wakaf, maka ini dibolehkan menurut Abu Tsaur dan

ulama lainnya, seperti Abu Ubaid bin Harbawaih, hakim Mesir yang menetapkan

hal itu. Penggantian semacam ini diqiyaskan pada pendapat Ahmad terkait

penggantian masjid dari satu area ke area lain demi kemaslahatan. Bahkan jika

masjid boleh diganti dengan bangunan selain masjid demi kemaslahatan, yaitu

bahwa area masjid itu dirubah menjadi pasar, maka penggantian wakaf untuk

mendapatkan penghasilan dengan wakaf lain yang juga untuk mendapatkan

penghasilan, lebih layak dan lebih tepat untuk dibolehkan. Ini merupakan

qiyas pendapatnya terkait penggantian hewan kurban dengan yang lebih baik

darinya. Ahmad menetapkan bahwa masjid yang terbenam ke dalam bumi

jika mereka mengangkatnya dan membangunkan pondasi di bawahnya, dan

para tetangga yang bersebelahan dengan masjid memilih inisiatif ini, maka

Ahmad memperkenankannya, tetapi di antara penganut madzhabnya ada yang

melarang penggantian masjid, hewan kurban, dan tanah yang diwakafkan. Ini

adalah pendapat Syaf i dan lainnya." Akan tetapi teks-teks ayat, hadits, dan qiyas

HR B"kh".i ft fuat-Bhriy $laje) kitab "al-Haij," [25] baQ "Fa4Ul A!qy:?h.wa Bunyknihdi'l4z).
Muslim (zlg6s) danseteiah.,yi,-kitab "at-Hajj,"bilbab "Naqdh al-Ka'bah wa Binduhdl' 16g). -

Ini adalah pendapat Malik juga. Mereka berhujah dengan sabda Rasulullah saw., "Tidak

dijual pokoknya tidak pula llib"eli, tidak dihibahkan. dai tidak pula diwariskan;'
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mengandung penetapan dibolehkan penggantian tersebut demi kemaslahatan.

Allah lebih mengetahui.

larangan Menimbulkan Dampak Buruk Terhadap Ahli Waris

Seseorang dilarang mewakafkan wakaf yang berdampak buruk terhadap

ahli warisnya. Ini berdasarkan hadits Rasulullah saw.,

i>uf 
i ,t. tt': \ ) )? \

"Tidnk nda bahaya tidak pula pentbalasan dengan bahaya dalam Islam."1

Dengan demikian, jika dia mewakafkan dengan membahayakan ahli

warisnya, maka wakafnya tidak sah. Penulis ar-Raudhah an-Nadiyyahberkata,
"Kesimpulannya adalah bahwa wakaf-wakaf yang dimaksudkan untuk
memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dijalin hubungannya,

dan wakaf-wakaf yang bertentangan dengan ketetapan-ketetapan Allah, maka

wakaf-wakaf itu pada dasarnya tidak sah dan tidak dapat dinyatakan berlaku
dalam keadaan apapun. Ini seperti orang yang mewakafkan kepada anak-anaknya

yang laki-laki tanpa anak-anaknya yang perempuan, dan semacamnya. Orang
yang mewakalkan dengan cara demikian tidak bermaksud untuk mendekatkan

diri kepada Allah swt., tapi menghendaki penentangan terhadap ketetapan-

ketetapan Allah swt. dan menolak apa yang telah ditetapkan Allah dalam syariat-

Nya bagi hamba-hamba-Nya, serta menjadikan wakaf yang sewenang-.!venang

ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang buruk itu. Hendaknya anda

senantiasa mewaspadai hal ini. Sebab, betapa banyak hal ini terjadi pada masa

sekarang ini.

bemikian pula dengan wakaf yang berasal dari orang yang tidak
menghendaki pada rvakaf-wakafnya selain ambisi untuk menjadikan hartanya

tetap berada di antara anak keturunannya dan tidak keluar dari kepemilikan

mereka, maka dia menyerahkan wakafnya kepada anak keturunannya. Orang
ini hanya menghendaki penentangan terhadap hukum Allah swt., yang artinya

itu merupakan peralihan kepemilikan melalui pewarisan (bukan pewakafan)

dan penyerahan kewenangan pewaris terkait warisannya untuk digunakannya

sekehendak hatinya. Perkara kekayaan ahli waris atau kemiskinan mereka

tidaklah diserahkan kepada pewakaf ini, tapi perkara mereka di bawah

kewenangan Allah swt., dan jarang sekali adanya nilai ibadah dalam pewakafan

' HR lbnu Majah(21784) kitab 'hl-Atk,imi'lr jlbab"Man Buniyafi flaqqihi mhYadhurru
bi larihi," I r7]. Baihaki (6169, 7o). Musnad Ahmad (:/r I l).
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terhadap anak keturunan semacam ini sesuai dengan perbedaan pada masing-

masing orang. Dengan demikian, pengawas wakaf harus melakukan pengawasan

yang ketat terhadap sebab-sebab yang menjurus kepada tindakan seperti itu.

Di antara cara pewakafan yang jarang terjadi itu adalah pewakafan terhadap

orang yang dinilai konsisten dalam kebajikan di antara anak keturunannya, atau

yang aktif dalam menuntut ilmu, pewakafan ini bisa jadi memang tujuannya

ikhlas dan nilai ibadahnya dapat diwujudkan, dan amal-amal itu tergantung

pada niatnya, akan tetapi penyerahan urusan ini kepada ketentuan yang telah

ditetapkan Allah di antara hamba-hamba-Nya dan meridhainya bagi mereka

adalah lebih utama dan lebih layaki'
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HIBAH DAN SEIENISNYA

AdHibahbzs

Definisi Hibah

Dalam Al-Qur'an Allah swt. berfirman,

@,Ai U 1;r,+,*. :, ax q 4.J S XG

"Dia berdoa, "Yo Tuhnnku, berilnh aku dari sisi-Mu seorang anak yang

baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar don." (Ali 'ImrAn t3l: 38)

Hibah diambil dari kata hubitb ar-rifoyangberarti hembusan angin.

Istilah hibah digunakan dan dimaksudkan sebagai pemberian sukarela

dan santunan kepada orang lain, baik itu dengan harta maupun yang

lainnya. Menurut istilah syariat, hibah adalah akad yang subtansinya

adalah tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya

kepada orang lain pada saat hidup tanpa imbalan. |ika seseorang telah

memperkenankan hartanya bagi orang lain untuk dimanfaatkannya,

namun dia tidak mengalihkan kepemilikannya kepada orang tersebut,

maka ini adalah peminjaman. Demikian pula jika dia menghadiahkan

sesuatu yang tidak dapat dinilai sebagai harta, seperti khamer atau

bangkai, maka dia tidak dinyatakan sebagai orang yang memberi hadiah

dan pemberian ini tidak dapat dinyatakan sebagai hadiah. |ika pengalihan

pemilikan tidakterjadi pada saat hidup, tapi dikaitkan pada kondisi setelah
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wafat, maka ini adalah wasiat. ]ika pemberian tersebut dengan imbalan,' maka

ini adalah jual beli yang berlaku padanya ketentuan hukum jual beli. Maksudnya,

hibah dimiliki hanya dengan adanya akad yang telah selesai dilakukan dan

kemudian pihak yang memberikan hlbah tidak lagi dapat menggunakan

hibah kecuali bila diperkenankan oleh pihak yang diberi hibah. Dalam hibah

diberlakukan ketentuan memilih dan syufhh. Dalam hibah juga ditetapkan

syarat bahwa imbalan itu harus diketahui. Jika imbalan tidak diketahui, maka

hibah tidak sah. Hibah mutlak tidak berimplikasi pada adanya imbalan, baik

hibah itu pada yang serupa dengan imbalan, di bawahnya, maupun yang lebih

tinggi darinya. Inilah makna hibah dengan cakupan makna yang lebih khusus"

Adapun maknanya yang lebih umum mencakup hal-hal berikut:

1. Pembebasan. Yaitu hibah hutang kepada orang yang berkewajiban membayar

hutang.

2. Sedekah. Yaitu hibah yang bertujuan untuk mendapatkan pahala akhirat.

3. Hadiah. Yaitu hibah yang tidak ada keharusan bagi pihak yang diberi hibah

untuk menggantinya dengan imbalan.

Penetapan Hibah

Allah menetapkan hibah lantaran dalam hibah terkandung nilai penyadaran

hati dan penguatan jalinan kasih sayang di antara manusia. Dari Abu Hurairah

ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

,;r; 'lrra
"Hendakrtyakalian saling memberihadicth niscnyakalian salingmengnsihi."2

Rasulullah saw. menerima hadiah dan memberikan imbalan terhadapnya.

Beliau juga menganjurkan untuk menerima hadiah dan menekankan pentingnya

hadiah. Dalam riwayat Ahmad dari hadits Khalid bin Adiy, bahwasanya

Rasulullah saw. bersabda,

t i, tc --' - to t a' ':

r^ \-;jp ,;;1\i;-t+,il'r; \; .-e\?l k r . o r52
't L) q *n

t l,r.

',r ocL+ '-r
.)'9

,o

dXl de\/ irjJ

eU,, fU"ifun berpendapat bahwa hibah dengan syarat imbala.n Pu!, mulanya .tetap
dinvatakan sebaeai hiba6 meskipun kemudian 

-meniadi akad juaI beli' Dengan demikian,
hiblh sebelum aia penyerahan imbalan tidak dapat dimiliki kecuali dengan penerimaan,
dan oenssunaannva oieh pihak yang diberi hibah tidak diperkenankan sebelum ada

p.n.iirni'i'n, dan pihak yang memberikan hibah boleh menggunakannya.peneiimaan, dan pihak yang memberikan hibr
HR Baihaki (61 16g). Al-Adab al-MuJrad lt74l
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"Siapn yang dibaruakan kepadanyn suatu kebaikan dsri saudsranya tanpa

nda upaya untuk mengawasi tidak pula meminta-minta, maks hendaknya dia

menerimanya dan tidak menolaknya, ksrens sesungguhnya itu qdalah rezeki yang

All ah ar nhknn kep a d any a. " 1

Rasulullah saw. menganjurkan untuk menerima hadiah meskipun berupa

sesuatu yang remeh. Atas dasar inilah kemudian ulama berpendapat bahwa

menolak hadiah hukumnya makruh bila tidak ada ketentuan syariat yang

melarangnya. Dari Anas, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

.c.;l'*1, -*, ,J':,c-L,J Itf }tgrii -l
"senndainya or, ai,uui n;;r;;rrrry kiki;;*r;to *7 *inrrimanya, dnrt

s e an d ainy a aku diun d sn g p a d nny a ( den g an hi dan gan kikil) ni s c ay a aku m em e n ul i
undangan itu."3

Dari Aisyah, dia berkata, 'Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku mempunvai

dua orang tetangga, kepada siapa dari keduanya aku memberikan hadiah?"

Beliau bersabda,

(t *"yii ,;:
"Kepadn yang terdekat pintunya denganmu di antnra keduanya."a

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda,

:.-''-i,. o.t,,..,

') fa: \ I t;t-a:t 1> 1'*9 ij Je
stv)J

r o t .-, . o a .

-^a$ alrAl o\p rt;rk,

ar".0L,
1

"Hendaknya kalian saling mentberi hadiah, karena sesungguhnya hsdirth

dapat menghilangkan kedengkian luti. Dan jangan sekali-kali seoran1 wanita

meremehkan tetangganya meskipun terkait Qndinh) berupa sepotong telapak kaki

domba."5

Rasulullah saw. menerima hadiah dari kaum kafir; yaitu beliau menerima

t'-'t't -.,'
L,r-, ,b.J 6 ,L>D))

' Mustadrak al-fldkim (z.l6z.). Hakim berkata ," Shahih isnadnya namun Bukhari dan Muslim tidak
menyampaikannyai' Dzahabi sepakat dengan penilaian ini,. Musnad Ahmad (+lzzr).

' fgltlangggta b.adan hgw^al yang letak3ya al hyqf mata.kaki., HR Tirmidzi dengan lafal ini (tl6q) kitab 'al-AhkAml' jt) bab "Md ld.h fi QabAl al-
Hadivvah wa Iidbah ad-Dawah." lrol. Tirmidzi berkata. "Hadits hasan shahih." BukhariHadiyyah wa Ijdbah ad-Dawah," Iro]. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih.". BukhariHadiyyah wa Ijabah ad-Dawah," Iro]. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." Bukhari
(rzl ior) kitab''hl-Hibah wa Fadhiuhh," bab 'hl-Qatil min al-Hibah," (z I lz) dan kitab 'il,r-
Nikhb"bab "Man Ajdba ilh Kurd'." Musnad Ahmad (zl+zg, +8r).
HR Bukhari (r/rrs) krtab'asy-Syufhh,"bab ",\yyu al-Jiwdr Aqrab," (:i zo8) dan kitab 'hl-
Hibah wa Fadhluhd," bab "bi man Yubda' bi al-Hadiyyah." Musnad Ahmad (01 zlg).
HR Tirmidzi (+l++r) kitab 'hl-WalA' wa al-Hibah," [32] bab "fi flatsts an-Nabiy saw. 'ald

at-Tahddiy," [6]. Tirmidzi berkata, "Hadits im gharib dari sisi periwayatan inil'
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hadiah Kisra Raja Persia, hadiah Kaisar Raja Romawi, dan hadiah Maquqas.

Sebagaimana beliau sendiri memberikan sejumlah hadiah dan hibah kepada

kaum kafir.'Adapun terkait hadits yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan

Tirmidzi bahwa lyadh mernberikan hadiah kepada Rasulullah saw. , lantas

Rasulullah saw. bertanya kepadanya, 'Apakah kantu ntasttk lslam?" "Tidak]'

jawabnya. Beliau bersabda,

;.;jj' i, ij;# _r)

" S e sun g guhny a aku,n a oi rn g p r,,, :' r r i r n o, o n r - o r: on f lnv -'y r ik. " 2

Terkait hadits ini, Khaththabi trerhata, "Tarnpaknya hadits ini telah dihapus

hukumnya, karena Rasulullah saw. menerima hadiah lebih dari satu orang

musyrikl'syaukaniberkata, "Bukhari mencantumkan dalarn Shahibal-Bukhhriy

hadits yang disimpulkannya mengandung pembolehan menerima hadiah orang

yang menganut keyakinan animisme. Dia menyebutkannya clalam bab tentang

penerimaan hadiah dari kaum Musyrikin dari bahasan tentang hibah dan

hadiahl" Al-Hafizh dalam Fatfo al-Bhriy berkata, "Fladits ini merupakan dalil

atas kekeliruan pendapat kalangan vang memaknai penolakan hadiah hanya

dari penganut animisme bukan Ahli Kitab, yaitu karena orang yattg memberikan

dalam hadits tersebut adalah penganut animisme'"

Rukun-rukun Hibah

Hibah dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul dengan ungkapan

apapun yang bermakna penyerahan kepemilikan harta tanpa imbalan. Yaitu

pihak yang memberikan hibah rnengucapkan; aku hibahkan kepadamu, Atau;

aku hadiahkan kepadamu" Atau; aku memberikan kepadantu. l)att ungkapan

semacamnya. Dan pihakyang menerimanya mengucapkan; aku terima. Malik

dan Syaf i berpendapat bahwa dengan penerimaan maka hibah sudah dapat

dinyatakan sah. Sebagian penganut Madzhab Hanali berpenciapat bahwa ijab

ftn"t of potU * Rabbdniy (rSlt6il. Dalam rirvayat Tirmidzi (+/i+o) dinyatakan bahwa

fii.u *"*b". hadiah kjpada Raiulullah saw dan beliau menerima, serta sejumlah raja

t on memberi hadiah kepada beliau dan beliau menerima dari mereka. Tirmidzi berkata,
sffuaii, hasan gharib." Terkait hadiah Maqudas dicantumkan oleh Haitsami dalam al-

Maima' dan dia'berkata, "Diriwayatkan oleh Bazzar dan Thabrani dalam al-Ausath, dan

oaia oeriwavatBazzar adalah periwavat shahih." Maima' az-Zawaid (ql $z)'
trn,{Urb",!a bl++z)t<taA'ai-Xnartii," Ir+] bab "[i a[-lmam Yaqbalu Hadlya al-M.usyri.kin,"

[-rsl. Tirmidzi (alrao\ kirab 'hs-Siai," fz:] bab "fi Karahiyah Hadaya al-Musyrikin;'lz4l.
Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."
l,lrksudnva adaiah hadits ebdurrahman bin Abu Bakar, "Kami bersama Nabi saw. . .l' dalam
riwayat firkhari (Slzzo Fathat-Bdriy)k\tab'al-Hibah," [rr] bab "Qabfil al-Hadiyyah min
al-Niusvrikin."
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saja sudah cukup. Inilah pendapat yang paling shahih. Penganut Madzhab

Hanbali mengatakan, "Hibah dinyatakan sah dengan adanya pemberian dan

penerimaan yang menunjukkan maksud hibah. Sebab, Rasulullah saw. memberi

hadiah dan menerima hadiah, demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat

beliau (tanpa ungkapan ijab kabul). Dan tidak ada riwayat dari mereka yang

menyatakan bahwa mereka menetapkan syarat ijab dan kabul serta syarat

semacamnyai'

Syarat-syarat Hibah

Hibah terjadi dengan adanya pihak yang memberi hibah, pihak yang

menerima hibah, dan barang yang dihibahkan. Masing-masing dari ini semua

memiliki syarat-syarat yang kami paparkan berikut ini:

Syarat-syarat yang Berkaitan dengan Pemberi Hibah

Terkait pihak yang memberi hibah, ditetapkan syarat-syarat berikut:

1. Pemberi hibah harus sebagai pemilik barang yang dihibahkannya.

2. Dia tidak berada dalam kondisi dibatasi kewenangannya lantaran suatu

sebab yang menjadikan kewenangannya dibatasi.

3. Dia harus berusia baligh, karena anak kecil belum layak untuk melakukan

akad hibah.

4. Hibahnya harus dilakukan atas inisiatifnya sendiri, karena hibah merupakan

akad yang ditetapkan padanya syarat ridha terkait keabsahann-va.

Syarat-syarat yang Berkaitan dengan Penerima Hibah

Terkait pihak yang menerima hibah, ditetapkan syarat-syarat berikut:

Penerima hibah harus benar-benar ada secara fisik saat pemberian hibah.

|ika secara fisik dia tidak ada di tempat atau dia dinyatakan ada tapi masih dalam

prediksi, yaitu misalnya dia masih berupa janin, maka hibah tidak sah. Ketika

pihakyang diberi hadiah ada di tempat pada saat pemberian hibah, namun dia

masih dikategorikan sebagai anak kecil, atau gila, maka walinya, atau orang yang

mendapat wasiat darinya, atau orang yang mengasuhnya, meskipun dia pihak

lain (tidak terikat hubungan kekerabatan), maka orang itu boleh mewakilinya

untuk menerima hadiahnya.
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Syarat-syarat yang Berkaiatan dengan Barang yang Dihibahkan

Terkait barang yang dihibahkan, ditetapkan syarat-syarat berikut:

1. Barangyang dihibahkan harus benar-benar ada.

2. Barang yang dihibahkan harus berupa harta yang bernilai.'

3. Barang yang dihibahkan harus dapat dimiliki wujudnya. Maksudnya, barang

yang dihibahkan termasuk barang yang dapat dimiliki, bisa diedarkan, dan

beralih kepemilikannya dari satu tangan ke tangan lain. Dengan demikian,

tidak sah penghibahan air di laut, ikan di laut, burung di udara, tidak pula

masjid dan ruang-ruangnya.

4. Barang yang dihibahkan tidak boleh berkaitan dengan milik pemberi hibah

dengan keterkaitan yang menetap, seperti berupa tanaman, pohon, dan

bangunan bukan tanahnya, tapi harus dapat dipisahkan dan diserahkan

agar pihak yang diberi hibah dapat memilikinya.

5. Barang yang dihibahkan harus terpisah dalam bagian tersendiri. Maksudnya,

tidak global, karena penerimaan barang yang dihibahkan tidak sah kecuali

dalam bentuk wujud tersendiri, seperti gadaian. Menurut pendapat Malik,

Syaf i, Ahmad, dan Abu Tsaur tidakperlu ada penetapan syarat ini. Mereka

mengatakan, "Hibah terhadap barang secara global tanpa ada pembagian

tertentu sah hukumnyaS' Menurut Madzhab Malik, dibolehkan menghibahkan

barang yang tidak boleh dijual, seperti onta yang melarikan diri dan buah

sebelum layak untuk dipetik, serta barang yang diambil tanpa izin'

Hibah yang Dilakukan Orang yang Menderita Sakit

Menjelang Kematian2

|ika seseorang menderita sakit menjelang kematian dan menghibahkan suatu

hibah kepada orang lain, maka hukum hibahnya seperti hukum wasiat. Iika dia

mengibahkan suatu hibah kepada salah satu ahli warisnya kemudian dia mati,

sementara ahli waris yang lainnya mengklaim bahwa dia menghibahkan kepadanya

saat dalam kondisi sakit menjelang kematiannya, namun dia mengklaim bahwa dia

menghibahkan kepadanya dalam kondisi dia masih sehat, maka pihakyang diberi

hibah harus membuktikan pernyataannya. |ika dia tidak dapat membuktikan

pernyataannya, maka hibah dianggap terjadi pada saat sakit menjelang kematian

' Penganut Madzhab Hanbali memandang sah penghibahan anjing yang dipelihara, dan
beniia najis yang dibolehkan untuk digunakan., Sakit menjelang-kematian adalah sakit yang membuat penderitanya tidak mampu bekerja
dan akan berakhir dengan kematian.
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dan diberlakukan padanya ketentuan hukumnya yang sesuai dengan perkara ini.

Maksudnya, hibahnya tidak sah kecuali jika ahli waris memperkenankannya.

|ika dia memberikan hibah saat menderita sakit menjelang kematian, namun

kemudian dia sembuh dari sakitnya, maka hibahnya sah.

Penerimaan Hibah

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa hibah menjadi hak penerima

hibah hanya dengan sudah adanya akad hibah, dan sama sekali tidak ditetapkan

syarat harus ada penerimaan terhadap hibah (penguasaan atau pemegangan

terhadap hibah), karena dasar dalam akad-akad itu adalah ia dinyatakan sah

tanpa penetapan syarat penerimaan. Seperti akad jual beli sebagaimana yang telah

disinyalir dalam bahasan terdahulu. Inilah pendapat yang dianut oleh Ahmad,

Malik, Abu Tsaur, dan penganut Madzhab Zhahiri. Atas dasar ini, jika pemberi

hibah atau penerima hibah mati sebelum penyerahan, maka hibah tidak gugua

karena hanya dengan adanya akad hibah, maka hibah sudah menjadi milik pihak

yang diberi hibah. Abu Hanifah, Syafi'i, dan Tsauri mengatakan, "Penerimaan

adalah salah satu syarat sahnya hibah. Selama belum ada penerimaan, maka

pemberi hibah tidak terikat dengan penyerahan hibah. |ika penerima hibah

atau pemberi hibah mati sebelum penyerahan, maka hibah gugurJ'

Pemberian Seluruh Harta dengan Sukarela

Mayoritas ulam berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan seluruh

harta miliknya kepada orang lain. Muhammad bin Hasan dan sebagian pentahkik

Madzhab Hanafi mengatakan, "Tidak sah pemberian sukarela terhadap seluruh

harta meskipun pada amal-amal kebajikan." Mereka menganggap orang yang

melakukan itu sebagai orangyanglemah akal dan harus dibatasi kewenangannyai'

Penulis ar-Raudhah an-Nadiyyah memperjelas masalah ini dengan mengatakan,

"Orang yang mampu bersabar dalam kekurangan materi dan minimnya

penghasilan, maka tidak masalah bila dia menyedekahkan sebagian besar

hartanya atau seluruhnya. Sedangkan orang vang meminta-minta kepada orang

lain jika terdesak kebutuhan, maka dia tidak boleh menyedekahkan seluruh

hartanya tidak pula sebagian besar hartanya. Inilah kesimpulan yang dapat

mempertemukan antara hadits-hadits yang menunjukkan bahwa pemberian

yang melebihi bagian sepertiga tidak se-"uai dengan ketentuan syariat, dengan

dalil-dalil yang menunjukkan diperkenankannya bersedekah dengan besaran

melebihi bagian sepertiga."
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Imbalan Atas Hadiah

Dianjurkan untuk memberikan imbalan atas hadiah meskipun hadiah itu

berasal dari kalangan yang lebih tinggi kedudukannya dari pada pihak yang

diberi. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, bukhari, Abu

Daud, dan Tirmidzi adari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah saw menerima hadiah

dan memberikan imbalan terhadapnya'."'Lafal ibnu Abi Syaibah, "Dan beliau

memberikan imbalan yang lebih baik darinya."3 Beliau melakukan itu tidaklain

lantaran untuk membalas kebaikan dengan yang serupa dan agar tidak ada

seorang pun yang memiliki jasa pemberian kepada beliau. Khaththabi berkata,

"Di antara ulama ada yang membagi perkara manusia terkait hadiah dalam

tiga tingkatan:

1. Hibah seseorang kepada bawahannya, seperti pembantu dan semacamnya,

sebagai penghormatan dan kepedulian kepadanya. Hibah ini tidak ber-

implikasi pada imbalan.

2. Hibah seseorang kepada orang lain yang lebih tua. Ini mengandung per-

mohonan santunan dan manfaat, maka imbalan terkait hibah ini merupakan

keharusan.

3. Hibah pengawas kepada pihak yang ciiawasinya. Pada umumnya hibah

ini mengandung makna simpatik dan kedekatan. Ada yang berpendapat

bahwa hibah ini perlu mendapatkan imbalan'

Adapun jika hibah diberikan dengan syarat harus mendapatkan imbalan,

maka imbalan harus diberikanl'

Larangan Mengutamakan Sebagian Anak dalam Pemberian dan

Apresiasi

Tidakboleh bagi siapapun lebih mengutamakan sebagian dari anak-anaknya

dari pada sebagian yang lain dalam pemberian, karena tindakan ini dapat

menumbuhkan permusuhan dan memutuskan hubungan yang diperintahkan

oleh Allah agar dijalin. Pendapat ini dianut oleh Imam Ahmad,+ Ishak, Tsauri,

, Mrk"rdr* memberikan penggantinya kepada pihak yang memberikan hadiah, dengan

nilai minimalnya adalah sbtari?engan nilai hadiah'

' HR Bukha ri $lzo6) kttab 'hl-Hibail wa Fadhdil4h(':..y^*'?l:!4y\a:nh f aLHibah;' Abt
ij;;; Gd;;i'r"iia"ai-Eiyi'i, oir-qa*t'".ltzl 6,qf '!-Pflyt/,!1llav1"'tazt rirmidzi
(a/rr8)kitab'aLsirriaT-{h-shiiah.,"(zslbab"ntalahiQabilal-Hadiyyahwaal-Mukafahh
'a),iha," I t +1. At- Fath ar' Rabb h n i y ( s I t 66\.

3 Lihat Fatfoat-Bkriykarya Ibnu Hajar (51249).
o Madzhab Imam Ahmad melarangadanya pengutamaan di antara anak-anak selama tidak

;e;-f"il;fi& r"""""t"t adany"a p.ngrrturnuarr. )ika.ada faktor yang menuntut. 1{an1a
;;;ddfi ;i;6;;;k*;nri yu"'g 

^Engharuskan 
adanya pengutamaan, maka tidak ada
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Thawus, dan sebagian penganut Madzhab Maliki. Mereka mengatakan,

"Pengutamaan di antara anak-anak merupakan kebatilan dan kesewenang-

wenangan, dan harus digugurkan oleh orang yang melakukannya." Bukhari pun

telah menegaskan hal ini. Mereka berhujah terkait pendapat ini dengan hadits

yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda.

.;4, -:L;i--\')ii" -K "l t,247\ € €,.t"ti';'"r;
"Persamokan di antora anak-anak kalian dalam pemberian. Seandainya aku

(diperkennnkan) mengutamakan seseornng niscaya aku mengutamqkan kaunt

wanita."1

Dari Sya'bi dari Nu'man bin Basyir, dia berkata, "Bapakku memberiku

suatu pemberian' - Ismail bin Salim yang termasuk salah satu dari komunitas

mereka mengatakan; bapaknya memberikan pembantu kepadanya - lantas

ibuku, Amrah binti Rawahah, berkata kepada kepadanya, "Temuilah Rasulullah

saw. dan persaksikan kepada beliaul' Dia pun segera menemui Rasulullah

saw. dan menyebutkan hal itu kepada beliau. Dia berkata, 'Aku memberikan

kepada anakku, Nu'man, suatu pemberian, namun Amrah memintaku agar

mempersaksikan hal itu kepadamul' Beliau bertanya, 'Apakah kamu mempunyai

anak selain dia?" Dia berkata, "Ya, jawabku." Beliau bertanya lagi, "Mereka

s e mu a kamu b e r i s ep er t i y ang kamu b er ikan kep ad a N u'man? " " Tidak]' j awabnya.

Menurut sebagian ahli hadits, beliau bersabda, "Ini kesewenang-wenangan."

Sementara menurut ahli hadits yang lain beliau bersabda,

larangan terhadap pengutamaan. Dalam al- Mughny dtaberkata, "Jika sebagian dari mereka
mendapat perlakuan khusus dalam makna yang menuntut adanya pengkhususannya,
seperti pengkhususannya lantaran kebutuhan, penyakit kronis, kebutaan, banyakkeluarga,
kesibukannya dengan ilmu atau amal-amal kebajikan semacamnya. pengalihan pemberian
dari seorang anaknya lantaran kelasikannva atau bid'ahnya atau lantaran dia meminta
bantuan ata"u menggunakan apa yang dibeiikan kepadanvl dalam kemaksiatan terhadap
Allah, maka yang ti"sinyalir dilarir rli,ayat dari Ahmad adalah dibolehkan melakukan itu
didasarkan pada pendapatnya terkait pengkhususan sebagian dari mereka terkait wakaf,
"Tidak mas'alah dengainya' jika dipeiluk"an, namun aku"memandangnya makruh bila
dimaksudkan sebagai pengistimewaan dan pemberian dalam makna yang sebenarnyai'
HR Baihaki (alry). Thabrani dalam al-Kabir Qrl354). Al-Math,hlib al-Aliyah bi Zawdid
al-Masdnid ats-Tsaminiyah (rl4o). Lihat penjelasan yang menyatakan hadtts iri dha'iJ
pada catatan kaki buku'tersebut yang ditulis oleh al-Muhaqqiq Syaikh Habiburrahman
al-Azhamy.
Pemberian di sini dari kata nuhl dengan harakat dhammah pada nhn dan sukAn pada
hr:;rfi hh'tanpa titik. Bentuk kata dasar dari nahala, misalnya, nabaltuhu dan an4u_luhu;hrrfihh' tanpa titik. Bentuk kata dasarhlrll hA'tanpa tlttk. -6entuk kata dasar dal1 nahala, mrsalnya, nohattuku oan annwunu;
aku memberinya. Kata dasarnya nubl. Nibth artinya pembeiian. Bentuk katanya fi'ld. lni
dikatakan oleh'lauhari. Yang liinnya mengatakanl an-nihl dan an-nihlah; pembeiian dan
hibah yang dilakukan tanpa ada sebab yang mengharuskan sebelumnya dan tanpa imbalan
tidak pula keberhakan.
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" Ini adsl ah pilih kasill, maka p er s nksiknn ini kep ad a or an g s elain aku. "

Munghirah mengatakan dalam haditsnya,
,

eir- -,Lr,': )\ e.ru };< ;l til _;i
"Bukar*nlt rnrnyrnorgkrrrniu irrn mereks smiln dnlnnt bakti clan kasilt sayang

kepadamu?"

"Iyal' jawab orangtua Nu'man. Beliau bersabda, "Persaksikan ini kepada

orang selain aku." Mujahid menyebutkan dalam haditsnya,

,r"t.. ii -.",, ..' ', , ii -,1 ,i. "t',:.!':7- 3i _JJr _, W:U;i ';i .+; -ri:i _*, _, -rlL'.ij rl
" srrurggrlrnro O, *Uoroluk nrcrekn ynrrg lrnrw t rrnu turrit an ndaloh kamu

lmrus berlaku ctdil di sntsrs mereka, sehagnimana di nntara hakmu yang harus

mereks tunoikan odaloh mereka harus berbakti kepadatrtr."z

Ibnu Qalyim berkata, "Hadits ini termasuk rincian sikap adil yang

diperintahkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan dengannya langit dan bumi
tegak, serta di atasnyalah syariat ditetapkan. Keadilan ini sangat selaras dengan

Al-Qur'an dibanding semua paramater yang ada di muka bumi, dan ia adalah

dalil yang sangat tegas kejelasannya. Maka keserupaan tersebut (maksudnya

keserupaan antara kesamaan dalam pemberian dengan kesamaan dalam berbakti

kepada orangtua) dapat disanggah dengan sabda beliau,

'*;i q6',:i, il,a,;i fi S
" setiap orang lebih berhak terharlnp lnrtanya dari pada nnaknya don seluruh

mqnusin."

Lantaran seseorang paling berhak terhadap hartanya, maka konsekwensinya

dia boleh mempergunakannya sebagaimana yang dikehendakinya, dan

keserupaan tersebut diqiyaskan dengan pemberian kepada pihak-pihak lain.

Sudah lazim diketahui bahwa keserupaan ini termasuk dalam cakupan yang

umum, sementara qiyas tidak dapat dihadapkan pada ketentuan hukum yang

sangat jelas."

Penganut Madzhab Hanafi, Syafii, Malik, dan mayoritas ulamaberpendapat

bahwa penyamaan di antara anak-anak merupakan anjuran, sementara

Kata asalnya (taljihh) berarti pemberian harta kepada sebagian ahli waris tanpa ahli waris
yang lain.
HR Abu Daud dengan lafal ini dalam Sunannya (3i 8r I ) kitab 'hl-Buyu'." l17)bab "fi ar-
Rajul Yufadhdhilu Badha Waladihili an-Nuhl;'IBs l. Bukhari (3/zo6) kitab'hl-Hibah-,"bab
"al - k yh d d ft al - H ib ah ;'
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pengutamaan makruh hukumnya, namun jika dia melakukan itu, maka tetap

diperkenankan. Mereka memberikan tanggapan terkait hadits Nu'man dengan

sepuluh jawaban, sebagaimana yang dipaparkan oleh al-Hafizh dalam Fath

al-Bdriy, namun semuanya tidak dapat diterima. Syaukani mencantumkannya

dalam Nqil al-Authr26 sebagiamana yang kami paparkan berikut secara ringkas

disertai tambahan seperlunya, dia berkata:

law ab an p ertama: Bahwasanya yang diberikan kepada Nu'man saat itu adalah

seluruh harta orangtuanya. Ini disampaikan oleh Ibnu Abdil Barr. Selanjutnya

dijelaskan bahwa banyak jalur periwayatan hadits menegaskan bahwa yang

diberikan sebagiannya, sebagaimana dalam hadits bahasan ini bahwa yang

diberikan adalah pembantu, dan sebagaimana dalam lafal Muslim tersebut,

dia berkata, "Bapakku menyedekahkan sebagian hartanya kepadakui"

Jawaban kedua: Bahwasanya pemberian tersebut belum ditunaikan, akan

tetapi Basyir datang kepada Rasulullah saw. untuk meminta saran kepada beliau

terkait perkara ini. Lalu beliau menyarankan kepadanya supaya tidak melakukan

itu, dan dia pun mengurungkan niatnya. Ini disampaikan oleh Thabari. Ada yang

menyanggah kesimpulan ini dengan mengatakan bahwa perintah Rasulullah

saw kepadanya agar mengurungkan niatnya mengesankan bahwa pemberian

itu telah dilakukan. Demikian pula dengan perkataan Amrah, 'Aku tidak ridha

hingga kamu mempersaksikan..dst."'

Iawaban ketiga: Bahwasanya Nu'man saat itu sudah dewasa dan dia tidak

menerima hibah yang diberikan, maka bapaknya boleh mengurungkan niatnya.

Ini disebutkan oleh Thahawi. Al-Hafizh mengatakan, "Ini berbeda dengan

yang terdapat dalam sebagian besar jalur periwayatan hadits, khususnya sabda

beliau, "Urungkan ia."3Inimenunjukkan bahwa penerimaan hibah sudah terjadi

sebelumnya. Yang banyak diungkap dalam berbagai riwayat adalah bahwasanya

Nu'man saat itu masih kecil dan bapaknya mewakili penerimaannya lantaran

Nu'man masih kecil. Lalu beliau menl,uruhnya agar mengembalikan pemberian

tersebut setelah ditetapkan penerimaannya.

Iawaban keempat; Sabda beliau, "(Jrungkan ia," adalah dalil keabsahannya.

Seandainya hibah itu tidak sah, maka tidak sah pula dia mengurungkan niatnya,

tetapi beliau menyuruhnya agar mengurungkan itu karena orangtua berhak

HR Muslim k:tab "al-Hibdt,"bab "Karahah Tafdhil Badh al-Auldd fi al-Hibah," (rt l67).
HR Bukhari l<ttab 'hl-Hibah," bab 'hl-kyhdd fi al-Hibah," (Fath cil-fariy 5/z5o). Muslim
kitab'hl-HibAt,"bab "Karhhah Tafdhil Ba'dh al-Auldd fi al-Hibahl' (r1l6t). Nasai kitab 'izn-

Nutl," bab "Dzikr lkhtilaf Allazh an-Naqilin.;' (61 260).
HR Buklrari kitab 'hl-Hibah," bab 'hl -uiUan h aLWalad," (Fatfo al-Bhriy sl z+g) . Muslim
krtab'hl-Hibdt,"bab "Kardhah Tafdhil Badh al-Aulad ft al-Hibah," (u /62). Nasai kitab'hn-
Nu&/," bab "Dzikr Iktuilnf Alfazh"an-Nhqitin.." (6IzS8i.
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untuk mengurungkan niatnya terkait apa yang diberikannya kepada anaknya,

meskipun yang lebih utama dia tidak mengurungkannya. Akan tetapi anjuran

mempersamakan lebih kuat terkait perkara tersebut, maka dari itu beliau

memerintahkannya kepadanya. Dalam F ath al- B hrly, dikatakan, "Berhujah

dengan argumentasi ini perlu dikoreksi, dan yang cukup jelas adalah bahwa

makna sabda beliau, "(Jrungkan ia," adalah jangan memberlakukan hibah

tersebut, dan ini tidak mesti berarti keabsahan hibah sebelumnyai'

Iawaban kelima: Sabda beliau, "Persaksikan ini kepada orang selain aku|'

adalah pembolehan meminta persaksiat: atas tindakan itu, dan beliau tidak

berkenan untuk memberikan kesaksian tersebut lantaran kedudukan beliau

sebagai pemimpin, dan seakan-akan beliau mengatakan; aku tidak boleh

memberikan kesaksian, karena pemimpin tidak selayaknya memberikan

kesaksian, tetapi kewenangannya terkait dengan penetapan hukum saja. Pendapat

ini disampaikan oleh Thahawi dan disetujui oleh Ibnu Qishar. Selanjutnya

dijelaskan bahwa lantaran kedudukan beliau sebagai pemimpin yang tidak

selayaknya memberikan kesaksian tidak mesti dilarang mengemban kesaksian

tidak pula menyampaikannya jika kesaksian itu menjadi kewajibannya, dan

pembolehan tersebut dimaksudkan sebagai kecaman berdasarkan dalil yang

terkandung dalam lafal-lafal hadits yang lainnya. Al-Hafizh berkata, "Inilah yang

ditegaskan oleh mayoritas ulama terkait bahasan inil' Ibnu Hibban berkata, "Sabda

beliau, "Persaksikan" merupakan bentuk ungkapan perintah yang maksudnya

adalah menafikan pembolehan. Ini seperti sabda beliau kepada Aisyah,

;r;i $ * i'
"Tetapkanlah syarat kekerabrttan ttut oit iuaob) kepada mereka."l

Ini diperkuat dengan penyebutan oleh Rasulullah saw. bahwa tindakan

itu merupakan kesewenang-wenangan, sebagaimana dalam riwayat yang

disebutkan dalam bahasan ini.

Jawaban keenam: Berpegang pada sabda beliau, "Tidakkah kamu menl'-amakan

di antara mereka?"'Dengan catatan bahwa maksud dari perintah tersebut adalah

sebagai anjuran, dan maksud dari larangannya adalah penghindaran. Al-Hafizh

berkata, "Ini bagus seandainya tidak ada lafallafal di luar lafal ini yang terdapat

dalam riwayat hadits, lebih-lebih riwayat, "Persamakan di antara mereka."'

HR Bukhari VJtab'hl-Buyi',"bab "ldzd Isytaratha Syurithan fi al'Bai' la Tabillu." dankitab
'hsy-Syurith," bab "asy-SyurAth fi al-Wallt'." (Fath ai- Bariy 4l ++o, sl ls+). Muslim k itab 'hl-

' ]t i." l5ab " B av dn an n a ai - w ah'- I i Man A' t a q," ( r o/ r + s ).'tti," l5ab "Baydn ann'a al-Wald'li Man Ataq," (t olr4s).
HR Nasai lJhb 'hn-Nuhl," bab "lkhtilaf Alfizh an-Naqilin. .." (61 z6z).
HR Nasai htab 'hn-NuLt," bab "IkhtilAf ,+ifhzh an-Naililin. . :' 6l z6z) dan Ibnu Hibban.
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fawaban ketujuh: Mereka mengatakan, "Yang terhafalkan dalam hadits

Nu'man, "Perdekatkanlah di antara anak-anak kalianl" bukan "Persamakanl'

Selanjutnya dijelaskan bahwa kalian tidak diwajibkan untuk memperdekatkan

sebagaimana tidak diwaj ibkan untuk mempersamakan.

)awaban kedelapan: Keserupaan makna yang terkandung dalam penyamaan

di antara mereka dengan penyamaan dari mereka dalam berbakti, mengandung

dalil pendukung yang menunjukkan bahwa perintah tersebut sebagai anjuran. Ini
dapat disanggah bahwa penyebutan sebagai tindak kesewenang-wenangan secara

mutlak terhadap tidak adanya kesamaan dan larangan terhadap pengutamaan

menunjukkan hukumnya wajib. Dengan demikian, dalil pendukung ini tidak
layak lantaran dapat dialihkan maknanya, meskipun layak terkait bentuk

perintah.

]awaban kesembilan: Sebagaimana telah dipaparkan sebelum ini dari

Abu Bakar bahwa dia memberikan suatu pemberian kepada Aisyah, dan

perkataannya kepada Aisyah, "Dulu aku memberikan suatu pemberian

kepadamu. Seandainya saat itu kamu memilihnya, niscaya pemberian itu menjadi

milikmu, namun saat ini pemberian itu menjadi milik ahli waris." Demikian

pula yang diriwayatkan Thahawi dari Umat bahwasanya dia memberikan

suatu pemberian kepada anaknya, Ashim, tanpa memberikan kepada seluruh

anaknya yang lain. Seandainya pengutamaan itu tidak boleh, niscaya itu tidak

terjadi pada dua khalifah tersebut. Dalam Fath al-B0riy dikatakan, "Urrvah

memberikan tanggapan terkait kisah Aisyah, bahwasanya saudara-saudara

Aisyah meridhai itu. Tanggapan ini juga ditujukan terkait kisah Ashiml'Dengan

catatan, perbuatan mereka berdua tidak cukup untuk dijadikan hujah, lebih-

Iebih jika bertentangan dengan riwayat yang sampai kepada Rasulullah saw. .

fawaban kesepuluh: Ijma' telah ditetapkan terkait dibolehkannnya seseorang

memberikan hartanya kepada selain anaknya. |ika dia boleh mengeluarkan

seiuruh anaknya dari hartanya untuk dimiliki orang lain, maka dibolehkan

pula baginya untuk mengeluarkan sebagian anaknya dengan menyerahkan

kepemilikan kepada sebagian anaknya yang lain. Pendapat ini disebutkan

oleh Ibnu Abdil Barr. Al-Hafizh berkata, "Cukup jelas kelemahan pendapat

ini, karena ini adalah qiyas padahal sudah ada ketentuan syariatnya (terkait

penyamaan di antara anak)i' Yang benar adalah bahwa penyamaan diwajibkan

sementara pengutamaan dilarang. Kalangan yang mewajibkan penyamaan

berbeda pendapat terkait cara penyamaan. Muhammad bin Hasan, Ahmad,

Ishak, sebagian penganut Madzhab Syaf i, dan penganut Madzhab Maliki,

HR Muslim tutab'hl-Hibdt,"bab "Karkhiyah Tafdhil Badh al-Aulhdfi al-Hibah," Qrl6s).
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mengatakan, "Yang adil adalah laki-laki diberi dua bagian, seperti warisanl'

Mereka berhujah bahwa itulah bagiannya dari harta pihak pemberi hibah jika

dia mati. Kalangan yang lain mengatakan, "Tidak ada perbedaan antara laki-laki

dan perempuan, dan makna yang jelas dari perintah itu adalah penyamaan."

Menarik Kembali Hibah yang Telah Diberikan

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dilarang menarik kembali hibah yang

telah diberikan meskipun antar saudara atau suami istri, kecuali jika hibah itu

dari orangtua kepada anaknya,' maka orangtua boleh menarik kembali hibah

yang telah diberikan kepada anaknya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan

para imam penulis as-Sunan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa Rasulullah

saw. bersabda,

1",. , ot .o. ',,.ro 
o ' 1 ": ' 

I

,.i-t' ;a),J. ui; 1r;i !i .q ?" y =+"":\ ^+; #: ii ,tr.1 J- !- 
,:' . .' , ,o. o. ! o. , ". 

'.i 
:., .i , "r: ,;lt'ri.,tG'; ,;t 'f rtp ,JtU -](r -* q+ i";:; Yt C-"y-,- r- )

u*g
"Tidak boleh seseorqng memberikon suatu pemberian atau menghibahknn

suatu hibah lantas din menariknya kembali, kecuali bapnk2 terkait fipa ynnT

dib erik anny a kep ad n an akny a.j P er ump am aan o r an I y nn g memb er ik an p emb er i an

kemudian dia menarik kembsti pemberiannya seperti anjing yang mnkan, lantqs

begitu kenynng ia muntnh kemudian memnkan kembali muntnhannya. "a HR Abu

Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan, "Hasan

shahih." Ini merupakan hujah yang sangat tegas terkait indikasi larangan

menarik kembali hibah.

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas,

ffiii[U".f.ut"-nt U".1utu" "Oia boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan kecuali.bila barang

vane dihibahkan telah berubah kondisinya. )ika kondisinya telah berubah' maka dra trclakyane dihibahkan telah berubah kondisinya. |ika kondisinya telah berubah, maka dia trdak

bole"h mem i ntanya untuk dikembalikanl'
Abu Hanifah beikata, "Dia tidak boleh menarik kembali aPa yang telah dihibahkannya
keoada anaknva termasuk yanq telah diberikannya kepada seorang di antara anggota

ii;i;;;;;;, ;"n,un Jiu boieh'menarik kembali t'iUut nyu jika diberikan kepada pihak

lainl' p"endapat ini tidak kuat karena bertentangan dengan sejumlah hadits.

Ketentuan terkait ibu seperti bapak menurut mayoritas ulama'
Baik itu anak tersebut sudah beiar maupun masih kecil.
HR [irkh;;i Glzril dengan lafal, "Tidak boleh ada perumpaan buruk,bagi kira. Orang

iiii iiorik irmial i h ibih nva sepert i aniing yang me'makai l agi m u nt ahannya." Tirmdzi
i;i;;lir;;tii-wora'*aa(uibih"' t:zibib "uiapaliKard4ivahal.R-1'tit1'{iat-Hibah"'

i)ilfti"-o""a i3tsosl i,tiA 'arsuyat w:a al-tjdrati' I ril Uab '\.au1;.lj a.l-.Hibah;' l8tl.
iriasai(6/z6s) t<iiaa'at-Uittatt"lrzl 6ab "Ruii'al-WalidfimdYu'thiyWaladahu," Izl' Ibnu
M;l;ir'ir;;i [ {"o-'al-uiaat]' i, +l uau "Mai e'tha waladahu Tsumma Raiah fihi"' lzl'
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": . ' :ii.- . . !o) ' ' ''* e&;:'sJK Y €'i +l'","P' J- u -il
"Tidak boleh ada perumpaan buruk bagi kita. Orang yang menarik kembali

hibahnya seperti anjing yang memnkon kembali muntahnnnya."l

Demikian pula dibolehkan menarik kembali hibah dalam kasus jika dia
menghibahkan agar mendapatkan ganti dan imbalan dari hibahnya lantas

pihak yang diberi hibah tidak memberinya imbalan. Ini berdasarkan hadits

yang diriwayatkan oleh Salim dari bapaknya dari Rasulullah saw bahwa beliau

bersabda,

\_4- u;J u ,g "-i'ri;i:;, ,
"Siapa yang menghibahkan suatu hibah, maka dia lebih berhqk terhadapnyn

selama dia belum mendapatkan imbalan atas hibahnya."2

Maksudnya mendapatkan imbalan pengganti hibahnya. Inilah pendapat

yang didukung oleh Ibnu Qalyim dalam A'ldm al-Muwaqqiin dengan
mengatakan, "Pemberi hibah yang tidak boleh menarik kembali hibahnya adalah

orang yang memberikan hibah dengan sukarela murni, bukan karena imbalan.

Sedangkan pemberi hibah yang boleh menarik kembali hibahnya adalah orang
yang memberikan hibah untuk mendapatkan ganti dan imbalan atas hibahnya
namun pihak yang diberi hibah tidak menggantinya dengan imbalan. Dengan

demikian, Sunnah Rasulullah dapat diimplementasikan secara keseluruhan

tanpa membenturkan sebagiannya dengan sebagian yang lain."

Hadiah dan Hibah yang Tidak Ditolak

1. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah saw bersabda,

*ati ,3,.tti ,kS;\ 13; V iN
"Tiga yang tidak ditolak;bantal, minyak wangi, dan susu."3

z. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda.

6rr, t rt
.*t )l t---bl-'/

' HR Bukharikitab 'hl-Hibah wa Fadhluhh," bab "Hibah ar-Rajul li lmrahtihi wa al-Mar'ah
li Zaujihi," blzoz). Muslim kttab 'hl-HibAt," bab "Tahrim dr-Ruiit' fi ash-shadaqah wa
al-Hibah bada al-Qabdh illd md Wahabahu li Waladihi wa in Safala," ls, 6, z, Sl ( j/rz+o,
rz+rl. Ibnu Mljah kitab 'hsh-Shadaqht," bab "ar-Ruji'fi ash-Shddaqah," lz j9l bJlgil.

' HR Thabrani dalam al-Kabir (rrl47).
I HR Tirmidzi (51 rc8) kirab 'hl-Adab," [++] bab "Mh ld'a ft Kardhiyah Radd ath-Thib," ltil.

Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib."
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"Siapa yang ditawarkan kepadanya wewangian, makn hendaknya dia tidak

menolaknyn, karena in ringan dibawa wangi baunyn."I

3. Dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. tidak menolak minyak wangi.z

Pujian dan Doa bagi Orang yang Memberikan Hadiah

1. Dari Usamah bin Zaid, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,
'' ' ' ),.. "i ".oirr ,(^i t .16r ,S*-: t :-,

,,sinpa yang tidak berterinm kasih kepada *onurir, mc*a ditl tidak bersyukur

kepada Alllh."3

2. Dari Iabir, dari Rasulullah saw. , beliau bersabda,

.,. 1 ".;'",t"-:,: :ri:i 'o'1 o' ,i:'.":',('^-r"^i"'.F r$ *.{, .r iP ,ry ? r y ) .:.. ?,+ ,).> f cr:as ft ;r,t

,t: 6; ,..is :'n F {aP d) ,'}t fr € ;t
"Sinpa yang diberi suatu pemberian lalu din mendapatkan,a ltendaknya dia

membalns pemberinn itu, dan sinpa yang tidak mendapatkan, hendaknya

dia memberikan sanjungan, karenL sesunggultnya orang yang memberikan

snnjungnn berarti dia telahbersyukur, dnn siapa yang menyembunyikan maka

dia telah kafir. siapa ynng mengklaim npa yang tidak diberikan kepadanyn,

mako dia seperti orang yang memakai dua pakaian dusta."S

3. Dari Usamah bin Zaid, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

-. .'^i ".. . 
" 

r . .

.,ul1' j Ji iI ,ri "tr !(v :d-o\A Jw ,e}'i A\ y :;
"Sia'pa jrl *rroapatkan prrtot uo, boik lrnto, *rng'otokon kepada

pelakunya; semoga Allah membalasmu dengan kebqiknn, maka sesungguhnya

dia telah menyampaikan sanjungan yang tepat."6

HR M"rtt- (4/r766) kitab 'hl-Alfazh min al-Adab wa Ghairuhh," [-+oJ b9! '_'Is_ti'mdl al-Misk
wa annahu Ait yott ith'thtb y,qkqrlliyytl,+14! "*:!r,i42n 

wa,ath'Thtb),'J?):., 
-,,,.,,,. ,Hiii;kh;.i1"" iizrieotA at-nariyxnlaa 'hl-Libas," baV'Man lam Yarudda ath-Thtb," lsol

dun i,.,nu kttai "fi al-Hibrlr," tst ,.ogl Fath al-Bariy bab "Ma la Yuraddu min al-Hadiyyah."
ii.-i8ri (s/r od) kitab'hl-edab," [++] bib "Ma lhh Ii Kqrahlyqh Radd a.th-Thib;' ltz).
rtn tirmtdzi Glzzil Wtaa 'af niii ia ash-Shilah," lzsl ba' "A4a lah fi asy Syukr li man

{Utiii itoiio,t'lzii.'tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih;' Abu Daud (s/rsz) kitab
'A-earU," t:sl bab "fi Syukr al-Ma'rLf,'[o). Al-Musnad (zlz58).

I Maksudnva mendapatkan kelapanqan harta.
. Ai iir-ia zi (+lztilkitab'ht-birr"wa ash-shilah;'lz8l bab "Ma fih fi gl-Mutasyabbi' bi.m.d

lam Yu'thahu,'; [ai]. Tirmidzi berkata, "Haditshasan gharib." Abu Daud (5/r 58) tanpa sabda

beltau, "Siapa'yaig mengklaim apa yang tidak diberikun kepadanya. maka dia seperti
orang yang memakai dua pakaian dustrt."

" rf n fiimia zi el48o) tutab'hl-Biff wa ash-Shilah," Iz8l bab'Md la.hfi al-Mutasyabbi'bima
lam Yu'thahui is}l. Tirmidzi berkata, "Hadits hasan jayyid gharib."

562 - Fikih Sunnah V



4. Dari Anas, dia berkata, "Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah, kaum

Muhajirin mendatangi beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami belum

pernah melihat kaum yang mengeluarkan harta, tidak pula yang memberikan

kepedulian yang baik, selain kaum yang kami singgahi tempatnya di antara

mereka (Anshar). Mereka benar-benar mencukupi kebutuhan kami dan

menyertakan kami dalam mata pencaharian hingga kami khawatir merekalah

yang akan membawa seluruh pahala?" Beliau bersabda,

, "i. "'",?-;. ",i "1...,. l,
f g::rr; cga- CJJr)L' ( )

"Tidcrk, selama kalian mendoakan mereka dan memberiknn sanjungan kepada

mereka."1

6d tJ m ro bzs

Definisi Umra

'tJmra 
adalahbentuk lain dari hibah. Yaitu, seseorang memberikan sesuatu

kepada orang lain sepanjang umurnya. Maksudnya, dengan ketentuan jika

orang yang diberi mati, maka sesuatu yang diberikan itu kembali menjadi milik
pemberi. Umra dllakukan dengan lafal; aku menjadikan sesuatu ini sebagai

Umrabagimu. Atau misalnya yang diberikan berupa rumah. Maksudnya, aku

memberikannya kepadamu sepanjang umurmu. Dan ungkapan-ungkapan

lain yang semacamnya. Orang yang mengucapkan disebut mu'mir, sedangkan

orang yang menerima ucapannya disebut mu'mar. Rasulullah saw. menganggap

pemikiran tentang penyerahan kembali setelah wafatnya pihakyang menerima

Umra adalahpemikiran yang tidak dapat dibenarkan, namun kemudian beliau

menetapkan dalam (Jmrakepemilikan budak yang tetap bagi pihak yang diberi
(Jmra selama dia masih hidup, kemudian sepeninggalnya bagi ahli warisnya

yang mewarisi kepemilikan-kepemilikannya, jika dia memiliki ahli waris. Iika

dia tidak memiliki ahli waris, maka harta itu diserahkan kepada kas negara

dan tidak dikembalikan kepada pihak yang memberikan Umra sedlkit pun.

Dari Urwah:

1. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

1y q * ,{i; wt *,'N e ,e 5',' A
' HR Tirmidzi (al6:.;) kitab "Shifah al-QiyAmah," [:8] bab "Haddatsanh al-Husain.,." [++).

Tirmidzi berkata, "Hadits ini shhhihhasan gharib dari sisi periwayatan inii' Musnad Ahmad
(l/zoo, zo4).
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J.

4.

"Siapa yang diberi umra, rmka itu miliknya dan milik anak ketttrunat*tya,

yang menerimanva adalah ahli warisnya yang berhnk mewnrisinya di antara

anak ketttrunanny a sepeninggalny a. " 1'

Dari abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

,o

';;G 6Pt
"I'Imra dibolehkan."2 HR Bukha., tvt.rrti-, Abu Daud, dan Nasai.

Dari Abu Salamah dari Jabir, bahwa Nabiy'r"rllah saw. bersabda.

:l .r^'t.J .s-li
"l..lmra milik orang ynng diberi u*ro."'rO rrUnu., Muslim, Abu Daud,

dan Nasai.

Dari Abu Salamah, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

.,'"; ,', t ..'ot .i' .,t,ri -.":- l; ,r.r.:i.'LaUaii +!.e"i ) Lar!;j- g;+. Wy ,4.s il i.k f\ .-F; sl
.;*;riJr ^? -,6i;\Lt pi i\

"siapapun orang yang diberi umra Urginyn arn Uogi anak keturunatmya,

maka umra itu menjadi nilik ornng yang diberi umra, tidak kembsli kepada

orang yt4ng nrcmberikannya, karena dia telah memberikan suatu pemberian

yang terkait denganzuarisan."a HR Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai,

dan Ibnu Majah.

Abu Daud meriwayatkan dari Thariq al-Makky bahwasanya Jabir bin

Abdillah berkata, "Rasulullah saw. menetapkan keputusan terkait seorang

wanita Anshar yang diberi kebun korma oleh anaknya, lantas wanita itu

wafat. Lalu anaknya berkata, 'Aku memberikan kepadanya selama dia

hidup sajai' Sementara anak ini memiliki beberapa saudara. Rasulullah

saw. bersabda,

HR Abu Daud (r/8rz) ktrab "al-Buy|' wa al-Ijdrdt," [rZ] bab "fi aI-'UmrA"' [82]. Nasai
(6 l zi s) l<rab'bl'Umri," $ 41.
ifR Sukhari (tlzfi)kttab'hl-Hibah wa Fadhluhhl'bab "Md Qtlafi al-'Umrh wa ar-Ruqbd."
Muslim Irz4a] kitab 'hI-HibaL" Iz+] bab "al-'umrki [a]. Abu Daud (3/817) ktlab hl-Buy1t'
wa al-Iikrht," Irz] bab "fi al-'Umrd," [S7]. Nasai (61277)kttab "al-'Umrd"'ltd,bab "Dzikr
lkht ildf AUAzh an-N iqiii n.. ;' 14.
HR Bikhiri (tlz16) kirab 'hl-Uibah wa Fadhluh6,"bab "Md Qilafi al-'Umrd tt'a ar'Ruqbd."
Abu Daud (r/8rz) l<ttab "al-Buyit'wa al-liardt," Irzl hab "fi al-'Uyrg]'laz]. Nasai (612771

kitab'bt:Umra," [3a], bab "ozikr lkhtimf Yafuya bin Abiy katsir.." la].
HR Muslim Ir z41i kitab 'hl-Hibht," lz+lbi6'hl-'Umrl'[al. Abu Daud (:/8r s) kir{'al;puyn..
waal-Iidrdt,"lrtlbab"ManQalafihi;waliAqibili,"l8Sl.Tirmidzi (tl6ztlkttab"al-Abkam"'
Ir ll bib "Md lAa fi al-L)mrd," Ir i]. Nasai (6[27 5) k]rab 'hl-'Umra," Il+], bab "Dzikr lkhtilaf
Alfazh an-Ndqilin-..;'ft).Ibnu Majah (zlzg6)l<rab'hl-Hibdt," Ir+] bab 'hl''Umrdl'ltl.

5.
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"Kebun yang diberiknn itu tnilik ibunru yang sudah utnfat, selnnta lidupnya

dan setellh dia wafat."

Anaknya berkata, "Dulu aku menyedekahkannya kepadanya." Beliau

bersabda, "Itu sudah tidak menjadi milikmu."' Yang selaras dengan

ketentuan ini adalah pendapat penganut Madzhab Hauafi, Syafii, dan

Ahmad. Malik berkata, "Umra adalah pemilikan manfaat bukan wujud

barang. |ika dia memberikannya kepadanya sebagai Umra miliknya, maka

itu menjadi miliknya sepanjang umurnya tanpa dapat diwariskan. Jika

dia memberikannya kepadanya sebagai miliknya dan anak keturunannya

sepeninggalnya, maka (Jmra menjadi warisan bagi keluarganyal' Namun

hadits tersebut cukup sebagai sanggahan terhadap pendapatnya ini.

AdRrsaobzs

Definisi Ruqba

Ruqba (dari kata arqaba turunan kata raqaba yang berarti mengawasi)

adalah seseorang mengatakan kepada rekannya; aku menjadikan rumahku

sebagai ruqba bagimu dan menetapkannya kepadamu selama hidupmu. |ika
kamu mati mendahuluiku, maka rumah itu kembali kepadaku, dan jika aku

mati mendahuluimu, maka rumah itu menjadi milikmu dan anak keturunanmu.

Dengan demikian, masing-masing pihak dari keduanya melakukan pengawasan

terhadap kematian rekannya, lantas rumah yang ditetapkannya sebagai ruqba

bagi rekannya menjadi milik siapa pun yang masih hidup di antara keduanya.

Mujahid berkata,"Umra; seseorang mengatakan kepada rekannya; itu milikmu
selama kamu masih hidup. |ika dia telah mengatakan demikian, maka itu

menjadi miliknya dan milik ahli warisnya. Ruqba; seseorang mengatakan; itu

milik orang lain dariku dan darimu."

' HR Abu Daud (3/82o, 8zr) kitab
Aqibihi," l88).

bab "Man Qhla fihi; wa li
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Penetapan Ruqba

Ruqba ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat. Dari ]abir ra. bahwa

Rasuiullah saw. bersabda,

. \.l^!,il\.- ;),i.'6"!.i;; .r-li
"l.fmra diboleltkan bagi pemilikrtya, dan ruqba diboleltkarr bagi pemiliknya."l

HR Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits

tni hasan.

Hukum Ruqba

Menurut Syaf i dan Ahmad, ketentuan hukr'rm terkait ruqba adalah

sebagaimana yang berlaku pada umra. Ini merupakan ketentuan yang berdasarkan

pada makna yang terungkap secara eksplisit dalam hadits. Abu Hanifah berkata,

"(Jmra dapat diwariskan, sedangkan ruqba sebagai pinjaman"'

*:+adF-

' HR Abu Daud (3/8zr \ kitab 'hl-Buyil wa al-ljdrat," Ir 7 ] bab "fi ar-Ruqbd"' [89]. Tirmidzi
(jl6zgl<ttab'hl-Ahkam," Ir r I bab "ivla hal ai'-Auqba," i6l.Nasai(6lzz+)l<]tab'al-'UmrA,"
[3a]. Ibnu Majah (zlts6) kitab 'hl-Hibat " Ir +] bab 'hl 'Umrd"' lql.
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NATKAH

Dalam bahasan terdahulu telah kami paparkan tentang kewajiban

suami dalam memberi nafkah bagi istrinya. Di sini kami tinggal

memaparkan tentang nafkah kedua oranguta kepada anaknya, nafkah

anak kepada bapaknya, nafkah kerabat, dan nafkah hewan.

Nafkah Kedua Orangtua dan Pengambilan Keduanya dari
Harta Anaknya

Nafkah bagi kedua orangtua yang mengalami kesulitan ekonomi

adalah kewajiban anakselama dia memiliki kecukupan untukmenafkahi.

Dari Umarah bin Umair dari bibinya, bahwasanya dia bertanya kepada

Aisyah, 'Aku mengasuh anakyatim di rumahku, apakah aku boleh makan

dari hartanya?" Aisyah menjawab, "Rasulullah saw. bersabda,

"Sesungguhnya makanan pnling bagus dikonsumsi seseorang adalah

dari hasil usahanya sendiri, dan anaknya dari usahanya sendiri."l

Adapun kedua orangtua yang mengambil harta anaknya, maka

dibolehkan bagi keduanya untuk mengambil harta anaknya, baik itu
anaknya mengizinkan maupun tidak mengizinkan. Keduanya juga boleh

menggunakannya selama penggunaannya tidak mengandung perilaku

berlebih-lebihan dan kecerobohan. Ini berdasarkan hadits yang telah

' HR Abu Daud (3/8oo) kitab "al-Buyt' wa al-Ijhrht," [rz] bab 'fi ar-Rajul Ya'kulu min
Mdl Waladihi," [79]. Tirmidzi (tl6to) l<ttab "al-:Ahkdmi' .rl)bab "Md ldla anna al-Wklid
Ya'khudzu..." [zz].Nasai(7/z4r)kitab'hl-BuyA'," [++] bab "al-Hatstshldal-Kasb," Ir].Ibnu
Maiah (zltz)kttab "at-TijArir," [rz] bab "al-Hatsts hlh al-Makdsib," lr).

o) " ,'i,, 
": 

t /// o'a

.+ ./ o-u11 ca*-i ,/ b1\ Jfi 6 *+i ;tt

1,.]
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disebutkan sebelum ini, dan berdasarkan hadits Jabir, bahwasanya ada orang

yang berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan anak, namun

bapakku hendak menggunakan hartakul' Beliau bersabda,

tL\ u;'t ci
" Kam u dan har t amu b ngi b np akmu. " l

Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai berpendapat bahwa seseorang tidak boleh

mengambil harta anaknya kecuali sebagiannya sesuai dengan batas kebutuhan.

Ahmad berkata, "Dia boleh mengambil dari harta anaknya sesuai dengan yang

dikehendakinya pada saat butuh dan lainnyai'

Orangtua yang Memiliki Kelapangan Rezeki Waiib Menafkahi
Anaknya yang Berada dalam Kondisi Kesulitan Ekonomi

Sebagaimana nafkah merupakan kewajiban anakyang lapang ekonominya

kepada orangtuanya yang sulit ekonominya, maka nafkah juga merupakan

kewajiban orangtua yang lapang ekonominya kepada anaknya yang sulit

ekonominya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. kepada Hindun,

-t"s,J\ !n'/:J:r< u +-
"Anfuillalt yong *r,n,ukupforu ao, n,ok,ru rtugori separttasnya."2

Ahmad berkata, "Jika anak mengalami kondisi ekonomi yang sulit atau tidak

memiliki mata pencaharian, maka nafkah baginya tidak gugur dari bapaknya

jika dia memang tidak memiliki penghasilan tidak pula hartai'

Nafkah Kerabat

Adapun nafkah bagi kerabatyang mengalami kesulitan ekonomi adalah

menjadi tanggungan kerabatnya yang lain yang berkelapangan ekonomi. Terjadi

perbedaan pendapatyang cukup signifikan di antara ulama fikih terkait masalah

ini. Di antara rnereka ada yang mengatakan bahwa nafkah tersebut tidak wajib

tapi hanya sebagai amal kebajikan dan hubungan kekerabatan. Syaukani berkata,

"seseorang tidakberkewajiban menafkahi kerabatnyakecuali hanya sebagai amal

yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan." Dia juga mengatakan, 'Adapun

' H R Ibnu Ma)ah \21769) ]rutab 'ht-TijArAt," I r z] bab "Mh li ar-Rajul min Mhli t^kladihi." 16+1.

' HR Bukhari Fath al-Bdriy (slsoz) tutab'hn-Nafaqdt," 16glbab "idzd lam Ywtf q ar-Rnjul.
lql. Muslim trrrsl t<uaU it-uianiyun," t:l baL "Qis*tiin ruinain," l+1.
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alasan terkait tidak diwajibkan kepadanya untuk menafkahi seluruh kerabat

kecuali hanya sebagai amal yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan,

yaitu karena tidak ada dalil yang secara khusus menetapkan hal ini, tapi yang

ada adalah hadits-hadits tentang hubungan kekerabatan secara umum, namun
muhrim yang membutuhkan nafkah adalah muhrim yang paling berhak untuk
dijalin hubungan kekerabatannya. Allah swt. berfirman,

-C,$yeifil&1"{ttirl.-q3i#|Ar}{"'r;;;,.,:}?,-,iQ;"i,iy;.

ry fi*G6i3;;::'\<;r;
"Hendaklah orang yang mampu memberi naftah menurut kemampuannya.

Dan orang yang disempitkrm rezekinya lrcndaklah memberi naftah dnri harta

ynng diberikon Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

melainkan sekedar apa yang Allahberikan kepndanya. Allnhkelak akan memberikan

kelapangan sesudnh kesempitan." (Ath-Thalaq [65]: 7)

:;ipili':,3ialL|#;r5
"Orang yang mampu menurut kemampuannya dnn orang yang miskin

m enu r u t kem amp u anny a. " (AI-B aqar ah l2l: 236)

Madzhab Syaf i mengatakan bahwa nafkah menjadi kewajiban pihak yang

berkelapangan rezeki, baik itu dia muslim maupun non muslim, kepada keluarga

pokok yang terdiri dari bapak, kakek, dan seterusnya ke atas, serta kepada

keluarga cabang yang terdiri dari anak, cucu, dan seterusnya ke barvah, dan

dia tidak berkewajiban memberi nafkah kepada selain mereka.

Madzhab Malik mengatakan bahwa nafkah orang yang berkelapangan

rezeki tidak wajib diberikan kecuali kepada bapak, ibu, dan anak baik laki-
laki maupun perempuan, dan tidak wajib diberikan kepada kakek, tidak pula
cucu, tidak pula kerabat yang lainnya, dan perbedaan agama tidak menghalangi

pemberian nafkah yang diwajibkan. Madzhab Hanbali mewajibkan tanggungan

nafkah kepada kerabat yang berkelapangan ekonomi dan yang mewariskan

kepada kerabatnya yang membutuhkan jika dia mati dan meninggalkan harta.

Nafkah diberikan selaras dengan alur penetapan warisan, karena penanggungan

biaya berkaitan dengan kelapangan yang didapat, dan kewajiban-kewajiban
berlaku sepenanggungan.

Mereka mewajibkan pemberian nafkah kepada kedua oraflgtua dan

seterusnya ke atas, serta anak dan seterusnya ke bawah. Menurut mereka,

nafkah tidak wajib diberikan kepada kaum kerabat yang tidak termasuk dalam
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golongan ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan besarannya

(Ashabul Furudh) dan juga tidak termasuk dalam golongan Ashabah. Dengan

demikian, mereka tidak berhak tidak pula berkewajiban mernberikan nafkah,

yaitu jika mereka tidak berasal dari pihak keluarga pokok dan cabang. Ini karena

tingkat hubungan kekerabatan mereka lemah dan tidak ada ketentuan terkait

mereka dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ibnu Hazm membahas hal ini lebih jauh

dengan mengatakan, "Pihak yang mampu dapat dipaksa untuk memberikan

nafkah kepada pihak yang membutuhkan yang terdiri dari kedua orangtuanya,

kakek-kakeknya, dan seterusnya ke atas, serta kepada anak-anaknya baik

laki-laki maupun perempun, cucu-cucunya, dan seterlrsnya ke bawah, dan

kepada saudara-saudaranya baik laki-laki maupun perempuan serta kepada

istri. Mereka semua sama terkait kewajiban nafkah di antara mereka tanpa ada

satlr orang pun yang lebih diutamakan.dari pada yang lain. fika ada kelebihan

nafkah antara mereka semua di luar nafkah sandang dan pangan mereka, maka

nafkah ditetapkan kepada kerabatnya yang muhrim dan mewarisinya,' dengan

ketentuan orang-orang yang karni sebutkan itu tidak memiliki harta tidak pula

pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka itu terdiri dari paman

dari pihakbapak, bibi dari pihakbapak dan seterusnya ke atas, paman dari pihak

ibu, bibi dari pihak ibu, dan seterusnya ke atas, anak saudara dan seterusnya

ke bawah. Siapapun di antara masing-masing mereka yang mampu membiayai

kebutuhan hidupnya dan mempunyai penghasilan, meskipun penghasilannya

sedikit, maka dia tidakberhak mendapatkan pemberian nafkah, kecuali kedua

orangtua, kakek, nenek, dan istri, maka dia dibebani tanggungan untuk menjaga

mereka dari kekurangan penghasilan, jika dia mampu untuk mencukupinya.

Terkait apa yang telah kami sebutkan ini, hartanya dapat dijual untuk memenuhi

kebutuhan orang-orang yang berada dalam tanggungannya itu, baik hartanya

berupa rumah, barang-barang, maupun hewannya.

Nafkah Hewan

Seseorang wajib menafkahi ternak dan hewan yang dimillkinya dengan

memberikan makanan dan minuman yang dapat menopang kehidupannya. Jika

dia tidak melakukan kewajiban ini, maka penguasa berhak memaksanya untuk

memberikan nafkah kepadanya, menjualkannya, atau menyembelihkannya. Jika

dia tetap tidak berkenan, maka penguasa dapat melakukan tindakan yang lebih

mendatangkan kemaslahatan menurut pertimbangannya.

' Maksudnyayang mewarisinya jika merekamati dengan meninggalkan hartayang diwarisinya
dari mereka.

57O - Fikih Sunnah V



1. Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

^ 
a:

LA;ti i ) ,ru, r-ij; LJ;i -t; _# \&" ;',^ e;i;, Ui
z , --

. t r--
._;rlt _,iLj; j* 5t 6,t _+ y j ,G:; ;1 la*;

"seorang wanito aiorra turkait s';eekor kucins yr'rS clitahannya ltingga mati,
akibntnya dia masuk neraka lantsrnn kucing itu. Ditt tidak memberinya makan

tidak pula minum, scult diq menahnnnya, dan tidak pula dia tnembiarkannya

makan serangga di muka bumi."1

Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

. t . o - _ e_o /

J ,.-'r:a @ J'* r'; t-,a ,';^L)r * "i:, ih #" -F'r Q
'* $ *J r i-*'Jr Ju;,_i-b-tr .*.g.ir 

-1-.U.{{ j_is- r:p a;s
i^ u<-)\ ; ,;;;ur )tj At [p ," *- -jJ, _f- _iL;r ;.-" -^L(,

l' -.'r't"' --,,' ,'-1
.,1 y," I ar ,.(i .-^L(Jr .p , j, ,f

"Ketiktt seorang loki-lqki sedang menyusuri suatu jalan, dia sangnt kdrouror.
Lalu din menjumpai sunlur dan turun ke dalamnya lantss minum. Begitu
keluor, ada seekor anjing ynng sedang menjulurkan lidahnya santbil maksn
tanah knrena kehouson. orang itu berkata; anjing ini benar-benar kehausan

seperti ynng tndi kurasctksn. Dia pun segern turun ke dalom sumur d(ut

mementli septtunyn dengnn air. Kemudian dia memegangnva dengnn

mulutnya lingga dnpat naik ke otos sumur. Lalu dia memberi ntirrurn keTtatln

anjing tersebut. Allah pun membalas nmalnya dan mengampuninya."z

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami mendapatkan
pahala terkait binatang?" Beliau bersabda,

""i-.:. ,')'F'f' f f g
" P ada setiap yang hidup ada pthalanya."

2.

HR Bukhari Fatfi al-Bariy (S/+r) kitab 'hl-Musdqah," Iazl bab "Fadhl Saqy al-Md,,,,[gl.
My.!iry [r76o] kitab 'hs-Salim," Irg] bab "Taftrini eatl'at Hirrah) [iol.- "
HR Bukhari Fatfu al-Bhriy (sl+o, +r) turab "al-MuaAqhh," l+z) bab "iadhl Saq;t al-M6',,,
!s_l..Muslim Ir_76r] kitab "as-SalAm," 139lbab "Fadhl Saqy il'-Eah6im al-Muhtaramah wa
Ithhmihd," [at].
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KEWENANGAN

Ad Pembatasan Kewenangan @A

Definisi Pembatasan Kewenangan

Pembatasan kewenangan di sini berasal d arikata al-hqjr yang menurut
bahasa berarti penyempitan dan pelarangan. Sebagaimana dalam sabda

Rasulullah saw kepada orang yang berdoa, "Ya Allah, sayangilah aku dan

sayangilah Muhammad, dan jangan kamu sayangi seorang pun beserta

kamij' beliau bersabda,

b''"i qg'; t';; A
"Kamu sebenarnya telnh mentpersentpit yang luas, hai ormry Arab

pedalaman."l

Menurut istilah syariat, pembatasan kewenangan adalah pelarangan

terhadap manusia dari penggunaan hartanya.

Bentuk-bentuk Pembatasan Kewenangan

Pembatasan kewenangan terbagi dalam dua bentuk:

Pertama: Pembatasan kewenangan terkait hak orang lain. Misalnya
pembatasan kewenangan terhadap orang yang mengalami pailit. Dia
dilarang menggunakan hartanya untuk melindungi hak orang-orang

' HR Bukharikitab "al-Adabl' lz})bab "Rahmah an-Nds wa al-Bahdiml' lzzl. Fath al-Bdriy
(ro/a3s).
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yang memberikan pinjaman hutang kepadanya. Rasulullah saw. pernah
membatasi kewenangan Muadz dan menjual hartanya terkait hutang yang harus

ditunaikannya.' HR Said bin Manshur.

Kedua: Pembatasan kewenangan untuk menjaga jiwa. Misalnya pembatasan

kewenangan terhadap anak kecil, orang yang mengalami keterbelakangan

mental, dan orang gila. Pembatasan kewenangan terhadap orang-orang seperti

ini mengandung kemaslahatan bagi mereka, namu tidak demikian dengan orang

yang mengalami pailit.

Pembatasan Kewenangan
g*<, OrangYang Mengalami Pailit (rA

Orang yang mengalami pailit yaitu yang tidak memiliki harta tidak pula
memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya, dan kemiskinan yang

dialaminya hingga mencapai tingkat yang dapat dinyatakan dengan istilah; dia

tidak mempunyai uang sepeser pun. Disebut pailit, meskipun dia memiliki harta,

karena hartanya telah menjadi hak orang-orang yang memberinya pinjaman
hutang, maka seakan-akan hartanya sudah tidak ada dan tidak terlihat wujudnya.

Ulama fikih mendefinisikan pailit sebagai orang yang banyak hutangnya namun
dia tidak memiliki harta untuk melunasinya, maka penguasa menetapkan dia
berada dalam kondisi pailit.

Orang yang Mampu Mengulur Pelunasan

Orang yang mampu melunasi hutangnya, jika dia mengulur waktunya dan

tidak melunasinya hutangnya yang sudah jatuh tempo, maka dia dinyatakan

sebagai orang yang zalim.Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

" P en gulur an o r an g y an g b erke cukup an a dal tth ke z alim an. " 2

Hadits ini dijadikan sebagai hujah oleh mayoritas ulama bahwa penguluran

waktu pelunasan pada saat sudah mampu untuk melunasi adalah dosa besar

dan penguasa harus menyuruhnya agar melunasi hutangnya. )ika dia menolak,

maka penguasa berhak menahannya bila diminta oleh pihak yang memberinya
pinjaman hutang. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

Sunan ad-Diiraquthny (414r). Hakim (z/58). Baihaki(6148). Dengan lafal tersebut hadits
tli.*q.'tf
Takhrijnya telah disebutkan.
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.U*';L; -W""r*,j, j
"Penguluran orang ynng sudah mnrnpu *rnrprrkrnnrtkan pengaduan dan

penahanannyn."t

Ibnu Mundzir berkata, "Kebanyakan ulama di berbagai negeri yang kami

jadikan sebagai rujukan hafalan karni dan para hakim mereka memandang

adanya ketentuan penahanan terkait hutang. Umar bin Abdul Aziz membagikan

hartanya di antara orang-orang yang memberi pinjaman hutang tanpa ditahan.

Inilah pendapat yang dianut Laits. Iika orang yang sudah mampu tetap tidak

rnau melunasi hutangnya dar hartanya tidak dijualnya, maka penguasa

dapat menjualkannya dan menggunakannya untuk melunasi orang yang

berhak terhadapnya sebagai antisipasi untuk menghindarkan dampak buruk

darinya."

Pembatasan Kewenangan Orang yang Dinyatakan Pailit
dan Penjualan Hartanya

Orang yang memiliki harta namun tidak melunasi hutang-hutangnya, maka

penguasa harus membatasi kewenangannya bila pihak-pihak yang memberinya

pinjaman hutang atau sebagian dari mereka menuntut itu darinya, agar tidak ada

dampak buruk terhadap mereka. Penguasa juga berhak menjualkan hartanya

jika dia menolak untuk menjualnya, dan penjualan yang dilakukannya tetap

dinyatakan sah, karena penguasa menjadi pihak yang rnenggantikan posisinya.

Ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Said bin Manshur, Abu

Daud, dan Abdurrazzaqdari hadits Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik secara

mursal, dia berkata, "Muadz bin Jabal adalah seorang pemuda yang dermawan

hingga pada suatu waktu dia tidak memiliki apa-aPa lagi. Namun lantaran

kedermawanannya, dia pun berhutang dan terus berhutang hingga menghabiskan

seluruh hartanya untuk membayar hutang. Kemudian dia mendatangi Rasulullah

saw. dan berbicara kepada beliau agar beliau berkenan berbicara dengan orang-

orang yang memberinya pinjarnan hutang. Seandainya mereka membebaskan

hutang seseorang, niscaya mereka akan membebaskannya dari Muadz lantaran

Rasulullah saw. Namun Rasulullah saw. menjualkan hartanya untuk melunasi

hutangnya kepada mereka hingga Muadz tinggal tanpa apa-apa.'

HR Abu Daud (q/+r) kitab'al-Uqdhiyoh," lts)bab'fi al-HabsJi ad-Dain wa Ghairihi," lzg)-
Nasai (z/3 r)lorab "al-Buyn'," l++lbab "lvlathl al-Ghaniyi'I roo-] .Ibnu Majah (:,/8 r r ) kitab
'h sh- Si a daqdt," I r 5 ] bab hl - H ab s fi ad - D ain wa al - M ul a zqm ah 

"' 
i 81..

HR Hakim dal am al-Mustadrak ('jl z7 | shahih dengan lafal ini. Mushannaf Abdurrazzaq
(s/z6s).
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Dalam Nail al-AuthAr, "Hadits Muadz ini merupakan dalil terkait ketentuan

pembatasan kewenangan, vaitu dibolehkan melakukan pembatasan kewenangan

terhadap setiap orang yang berhutang, dan dibolehkan pula bagi penguasa

untuk menjual harta orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya, tanpa

membedakan antara orang yang hartanya habis untuk membayar hutang dengan

orang yang hartanya tidak demikian." Begitu pembatasan kewenangan telah

dilakukan terhadapnya, maka penggunaan wujud harta yang dilakukannya
tidak berlaku, karena ini merupakan konsekwensi dari ketentuan pembatasan

kewenangan. Ini merupakan pendapat Malik dan pendapat yang paling menonjol

dari dua pendapat Syaf i.

Harta dibagi sesuai dengan prosentasi kepemilikan pihak-pihak yang

memberikan pinjaman hutang yang hadir dan mengajukan tuntutan serta sudah

jatuh tempo pembayaran hak mereka saja, tanpa melibatkan orang yang hadir di
antara mereka namun tidak mengajukan tuntutan, tidak pula orang yang tidak
ada di tempat yang tidak mervakilkan, dan tidak pula orang yang hadir atau

yang tidak ada di tempat yang belum jatuh tempo pembayaran haknya, baik itu
dia menuntut maupun tidak menuntut. Ini adalah pendapat yang dianut oleh

Ahmad dan pendapat yang paling shahih dari dua pendapat Syali'i.

Menurut Nlalik, hutang jatuh tempo dengan adanya pembatasan

kewenangan jika hutang itti ditetapkan pembayarannya sampai batas rvaktu

tertentu. Adapun orang pailit yang wafat, maka hutangnya dilunasi bagi pemberi

hutang kepadanya baik yang hadir maupun yang tidak ada di tempat, baik itu
yang mengajukan tuntutan maLrpun yang tidak mengajukan tuntutan, dan bagi

setiap orang yang memberikan pinjaman hutang, baik hutang itu sudah jatuh

tempo maupun belurn jatuh tempo. Dengan ketentuan, yang diutamakan adalah

hak Allah, seperti zakat dan kafarat terhadap hak orang lain. Ini berdasarkan

sabda Rasulullah saw.,

'rt;;i1' ;-i ;' J' iP
"sesutggulmyn ltutattg-tuprao Attnt., pnling t rrtrot untuk dilunasi."l

Abu Hanifah berpendapat bahwasan,va tidak boleh melakukan pembatasan

kewenangan terhadap orang vang berhutang ticlak pula menjual hartanya, tapi
penguasa dapat menahannya hingga dia dapat melunasi. Namun pendapat yang

pertama iebih kuat karena selaras dengan hadits.

' HR Bukhari(ll+6) kitab'ash-Shaum," llolbab "Man Mdta wa'alaihi Shaum," [+z). Muslimjqz - rr+91 kitab "ash-Shiyhm," Ir:] bab "Qadhh' ash-shiydm'an al-Mayyit," [27].
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Orang yang Menemukan Hartanya pada Orang yang Pailit

]ika seseorang menemukan hartanya pada orang yang dinyatakan pailit,
maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi padanya yang kami paparkan

berikut ini:

1. Orang yang menemukan hartanya dengan wujudnya pada orang yang pailit,
maka dia lebih berhak terhadapnya dari pada semua pihakyang memberi
pinjaman hutang kepada orang yang pailit tersebut. Ini berdasarkan sabda

Rasulullah saw.,

.,: ,i?:"1 ,.'o
o.eg r *J9l -[9 E, , -L:c a;-e

Jv ! Q r - ., / /. /
"Siapn yang ruenemuknn hartnnya dengnn u,ujudnyn pada seornng yang

mengnlami pailit, mnka din lebih berhnk terhadapnya dari pnda orang loin."1

HR Bukhari dan Muslim.

2. |ika harta itu telah berubah dengan adanya tarnbahan atau pengurangan,

maka pemiliknya tidak lebih berhak terhadapnya, tapi posisinya setara

dengan orang-orang lain yang memberi pinjaman hutang. Maksudnya dia

seperti mereka.

3. )ika orang yang pailit itu telah menjual harta tersebut dan telah memegang

sebagian dari uanghasil penjualannya, maka posisinya sama dengan orang

lain yang memberikan pinjaman hutang dan dia tidak berhak untuk
meminta kembali barang yang telah dijual, menurut pendapat mayoritas

ulama. Pendapat yang kuat di antara dua pendapat Syafi'i adalah bahwa

penjual lebih berhak terhadapnya.

4. Jika pembeli sudah wafat sementara penjual belum memegang uang

hasil penjualan, kemudian penjual mendapati apa yang dijualnya, maka

dia (pemilik barang) lebih berhak terhadapnya, berdasarkan hadits yang

telah disebutkan di atas, dan karena tidak ada perbedaan antara kematian

dengan kepailitan. Ini menurut pendapat Syafi'i. Abu Hurairah berkata,
"Sungguh, aku memberikan keputusan sebagaimana yang telah diputuskan

oleh Rasulullah saw.,

'.,: '..o,.',"-q".
-b "9 .)L" el *lg\ '.,o

JJVt)

"Siapa yang mengalami pailit atau mnti, lantas ada orang yang rnenemukan

-a
.Jt, Jj)i ;

t, .. n, t -*w J-.-,.a). 6,>t
. ti
\4) t4:*n

' HR Bukhari Fatfu al-Bhriy (s/or) kitab 'hl-Istiqrhdh," [+3,] bab "idzd Wajada Mdlahu 'inda
MuJlbi'I14]. Muslim [rr94] kitab 'hl-Musdq,iih," [zz] bab "Man Adraka Md Bdhhu'inda
al-Musytariy wa Qad AJlasafa lahu ar-RujA'fihi," [).
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bnrangnya (padanya) dengan wujudnya, maka orang itu paling berhak

terhadapnya,"r Menurut Hakim hadits ini shahih,

Tidak Ada Pembatasan Kewenangan Terhadap Orang yang
Kesulitan

Pembatasan kewenangan hanya diberlakukan terhadap orang yang
mengalami pailit dalam suatu kondisi yang tidak jelas kesulitannya. |ika jelas

kesulitannya, maka dia tidak ditahan tidak pula dibatasi kewenangannya dan

tidak pula perlu diawasi terus oleh orang-orang yang memberikan pinjaman
hutang kepadanya, tapi dia diberi waktu penangguhan sampai dia berkelapangan.

Ini berdasarkan firman Allah swt.,

t@' :;l$+st*ii5*i5
" D an j ikn (o r an g y an g b erl ru t an g i tu ) d al am ke s uk ar an, m aks b eril ah t an g guh

samp ai din berkelap angan. " (Al-Baqarah [2] : 280)

Muslim meriwayatkan bahwa seorang yang berhutang mengalami kerugian
terkait buah yang dibelinya hingga membuat hutangnya bertambah banyak.
Rasulullah saw. bersabda,

."1;,i'*a
" Henrlakny a kalirut b erse dekah kep adany a. "

Mereka pun bersedekah kepadanya namun hutangnya masih belum terlunasi
juga. Lalu Rasulullah saw. bersabda kepada orang-orang yang memberikan
pinjaman hutang,

/ ) t' 
, "t,,.+, \l ;-( _*!: ,i-€'; I rli;

"Amhillah apa yang kalian temukan, dan tidak ada bagi kalian selain itu."2

Penangguhan bagi orang yang mengalami kesulitan pahalanya berlipatganda.

Dari Buraidah bahwa Rasulullah saw. bersabda.

::' ' "1: ,' " ) '',: .' .i.:i "''aJr"' *,,, | * 
"r: f i'

"Siapa yang memberikan penangguhan kepada orang yang mengalnmi

kesulitnn, maka baginya (pahala) sedekah dus kali lipat pada setiap harinya."3

HR {bu Daud, $17y, zgd kitab 'hl-Buyti' wa al-ljhrdt," Irz] bab "fi ar-Rajul Yullbu fa
Yajidu ar-Rajul Matdhhu bi 'Ainihi 'indahu," Izo]. Hikim (zi So).
HR Muslim Irr_sr] kitab 'al-Musdq,hh," [zz] bab "ktibbAb aLWadh'i min ad-Dain," [4).
Musnad Ahmad (slt6o).
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Menyisakan Bagian Untuk Mencukupi Kebutuhan Hidup Orang
yang Pailit

|ika penguasa menjual harta orang yang mengalami pailit untuk dibayarkan
kepada orang-orang yang memberikan pinjaman hutang, maka dia harus
menyisakan bagian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti
tempat tinggal. Dengan demikian, rumahnya'yang sudah menjadi kebutuhan
pokoknya tidak boleh dijual, serta hendaknya ada harta yang disisakan untuk
membiayai pembantu yang layak bagi pelayanan terhadap orang seperti dia. |ika
yang mengalami pailit itu seorang pedagang, maka yang disisakan untuknya
adalah dana yang dapat digunakannya sebagai modal dagang. ]ika dia seorang

pengrajin, maka yang disisakan baginya berupa alat yang digunakan dalam
pembuatan kerajinannya, dan dia beserta orang yang dinafkahinya harus
diberi nafkah terendah bagi kalangan seperti mereka berr.rpa makanan dan

pakaian. Syaukani berkata, "Orang-orang yang memberikan pinjaman hutang

boleh mengarnbil seluruh yang mereka temukan pada orang yang mengalami

pailit kecuali yang menjadi kebutuhan pokoknya, berupa rumah, penutup
aurat, dan yang melindunginya berupa burdah, dan kebutuhannya untuk
menyambung hidupnya, juga orang yang berada dalam tanggungannya." Dalam
penjelasannya terkait masalah ini, dia menyebutkan hadits Muadz kemudian
berkata, "Tetapi tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa mereka mengambil
pakaian-pakaiannya yang biasa dikenakannya, atall mengeluarkannya dari
rumahnya, atau membiarkannya bersama orang-orang yang ditanggungnya

tanpa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan pokok mereka. Maka dari itu,
kami menyatakan ada pengecualian baginya terkait penjualan hartanya."

Pembatasan Kewenangan
. OrangYang Mengalami

Ad Keterf,elrtlng"r, llental b4
Pembatasan kewenangan dapat diberlakukan terhadap orang yang

mengalami keterbelakangan mental meskipun sudah baligh lantaran kendala

mentalnya dan tindakannya yang buruk. Allah swt. berfirman,

' Ini adalah pendapat Abru Hanifah dan Ahnlad. Adapun menurut Syaf i dan Malik, dalam
kondisi seperti ini rumahnya dijual.
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"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna
akalnya, harta (mereka) yang adn dalom kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai

pokok kehidupan." (An-Nisd' [4]: 5)

Ayat ini menunjukkan bahwa dibolehkan melakukan pembatasan ke-
wenangan terhadap orang yang mengalami keterbelakangan mental. Ibnu
Mundzir berkata, "Kebanyakan ulama di berbagai negeri berpendapat
bahwa pembatasan kewenangan dapat dilakukan terhadap setiap orang yang
menghambur-hamburkan hartanya baik itu masih kecil maupun sudah besarl',
Dalam Nail al-Authar, "Dikatakan dalam al-Bahr bahwa keterbelakangan mental
yang menyebabkan adanya pembatasan kewenangan, menurut kalangan yang
menetapkannya, adalah berupa penggunaan harta dalam kefasikan, atau dalam
perkara yang tidak ada kemaslahatannya, tidak pula tujuan yang berkaitan
dengan urusan agama dan dunia, seperti membeli barang seharga satu dirham
dengan membayar seratus dirham, dan penggunaannya bukan untuk keperluan
berupa konsumsi makanan yang enak, dan pakaian yang berharga, serta minyak
wangi yang mewah. Ini berdasarkan firman Allah swt.,

;{.J e\}:C t$ e 3"$}i q e4si', -,,A.:d -,ri i,r t.;i; ; S

@'";q,,A,rLsi3:ri,;^tK"{.r4i&1atLt:1i
"KntskarrlalL "Siapaknh yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang

telalt dikeluorknrr-l'lyn untuk hantbn-hantba-Nya dan (siapn pulakah yang
ntenglrororrrkott) rezeki yttng bnik7" Kataksnlah, " semunnya itu (disediakan) bngi

orang-orang ynng berhrmn dalom kehidupan dunin, khusus (untuk mereka sn.ia) tli
hari Kioffiot." Demikiaflleh Kanti menjelaskan nyat-nyat itubagi oratlg-orang.Llailg

mengetahui." (Al-A'rAf [7]: 32)

Demikian pula jika dia menggunakan hartanya dalam amal-amal ibadahl'

Tindakan Orang yang Mengalami Keterbelakangan Mental

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengalami keter-
belakangan mental sebelum ada pembatasan kewenangan terhadapnya adalah

' Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh diberlakukan pembatasan kewenanqan terhadap orans
yangsudah baligh.dan.berakal sehat kecuali iika dii menimbulkan kerusikan pada hirtanyaf
lika keadaannya demikian. maka tidak boleh ada harta yang diserahkan kepidanya hingga
dia mencapai usia dua puluh lima tahun. lika dia telah beruiia dua puluh liira tahun, mifla
hartanya diserahkan kepadanya dalam kondisi apapun, baik itu dia menimbulkan kerusakan
maupun tidak menimtjulkan' kerusakan."
Malik berkata, "Jika masih belum dewasa setelah mencapai usia baligh, maka pembatasan
kewenangan tetap diberlakukan terhadapnya meskipuniampai tua.'v
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dibolehkan hingga ada ketetapan hukum yang memberlakukan pembatasan

kewenangan terhadapnya. Jika sudah ada ketetapan hukum yang memberlakukan

pembatasan kewenangan terhadapnya, maka tindakannya tidak dibenarkan,

karena inilah konsekwensi dari pembatasan kewenangan. Dengan demikian tidak
sah baginya bila melakukan transaksi penjualan, pembelian, dan pewakafan,

serta tidak sah pula pengakuan yang disampaikannya.

Pengakuan Orang yang Mengalami Keterbelakangan Mental
Terhadap Dirinya Sendiri

Ibnu Mundzir berkata, "seluruh ulama yang kami jadikan sebagai rujukan

hafalan kami sepakat bahwa pengakuan orang yang dikenai pembatasan

kewenangan terhadap dirinya sendiri diperkenankan, jika pengakuan itu terkait

perbuatan zina, pencurian, minum khamer, tuduhan zina, atau pembunuhan. Dan

bahwasanya sanksi hukum dapat diterapkan kepadanya, dan jika dia melakukan

perceraian maka perceraiannya berlaku, menurut pendapat kebanyakan ulama.

|ika dia mengakui suatu harta, maka pengakuannnya sah, hanya saja itu tidak
dapat diterapkan kecuali setelah pembatasan kervenangannya berakhir."

Pengumuman Adanya Pembatasan Kewenangan
Terhadap Orang yang Mengalami Keterbelakangan Mental
dan Orang yang Pailit

Dianjurkan untuk mengumumkan adanya pembatasan kewenangan

terhadap orang yang mengalami keterbelakangan mental dan oang yang

mengalami pailit agar orang-orang mengetahui kondisi mereka berdua. Dengan

demikian, mereka tidak tertipu oleh mereka berdua dan dapat berinteraksi

dengan keduanya disertai sikap waspada.

Pembatasan Kewenangan Terhadap Anak Kecil

Sebagaimana pembatasan kewenangan diberlakukan terhadap orang

yang mengalami keterbelakangan mental lantaran kekurangan pada akalnya,

maka pembatasan kewenangan juga diberlakukan terhadap anak kecil dan dia

dilarang menggunakan hartanya dengan tujuan untuk menjaganya dari kesia-

siaan, dan dia tidak diberi kesempatan untuk mendapatkannya kecuali dengan

dua syarat:

Pertama: Bila dia telah berusia baligh.
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Kedua: Bila telah dinyatakan dia benar-benar telah dewasa. Allah swt.

berfirman,

o "aa ay;;":6 (8 "# P\; u9 Lq\ r{\ rtyt,;i;fi$i5
" D an ujilah anak y atim itu samp ni mereka cukup umur untuk nikah, Kemudian

jika menurut pendapatmu mereka telah dewasa, maka serahkanlsh kepada mereka

htuto-horta merekn." (An-NisA' [4]: 6)

Ayat ini turun terkait Tsabit bin Rifa'ah dan pamannya. Yaitu bahwasanya

Rifa'ah wafat dan meninggalkan anaknya yang masih kecil. Paman Tsabit menemui
Rasulullah saw. dan berkata, 'Anak saudaraku yatim dalam asuhanku, lantas
hartanya yang mana yang diperkenankan bagiku dan kapan aku menyerahkan
hartanya kepadanya?" Lalu Allah swt. menurunkan ayat ini.'

Tanda-tanda Baligh

Usia baligh dapat ditetapkan melalui kemunculan salah satu tanda dari
tanda-tanda berikut:

1. Mengeluarkan air mani (sperma), baik itu dalam keadaan terjagamaupun
saat tidur. Ini berdasarkan firman Allah swt.,

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai usia mengalami mitnpi (ttinggn

mengeluarkan air mani), mqka hendaklah mereka meminta izin, seperti ornilg-
orang yang sebelum mereka meminta izin." lAn-Nfrr [2a]: 59)

Abu Daud meriwayatkan dari Ali ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"At .,, t.r)U :.e JA\ ,"',

.;1 e- u;'"-;Jr

"Ketentuan hukum tidak diberlokukan terhadap tiga; nnnk kecil hingga
bermimpi, orang yang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sadar."2

Imam Ali ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

' Tafsir ath-Thabariy (Z I S9o) tahkik Mahmud Syakir.
' HR Abu Daud (+/+6o) kitab'hl-Hudid," Ijzl bab 'fi al-Majnin yasriqu auyushibu Haddan,"

I16]. Nasai dari Aisyah (61 rs6).
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z.

"Tidak adn keyatiman seteloh berutintpi (baligh) ." 1 HR Abu Daud.

Berusia lirna belas tahun. Ini lantaran perkataan Ibnu Umar ra., 'Aku

diajukan kepada Rasulullah saw. pada Perang Uhud. Saat itu aku herusia

empat belas tahun, dan beliau tidak mengizinkanku. Pada Perang Khandaq,

aku diajukan iagi kepada beliau. Saat itu aku sudah berusia lirna belas tahun,

dan beliau pun mengizinkanku (ikut berperang)."'HR Bukhari.

Ketika Umar bin Abdul Aziz mendengar itu, dia menulis surat kepada para

pejabatnya agar tidak melakukan perehrutan kecuali terhadap mereka yang

sudah berusia lima belas tahun. i\4 a iii.i ctln Abu Hanifah berkata, "Terhadap

siapa vang belum bermimpi tidak ei;pat ditetapkan telah berusia baligh

hingga dia mencapai usia lima belas tahunll Dalam riwayat Abu Hanifah yang

merupakan riwayat termasyhur dinlrnlnpu" bahu'a batasan baiigh adalah

usia sembilan belas tahun. Terkait gadis, dia berkata, "Usia balighnya adalah

tujuh belas tahunl' Daud berkata, "Usia baligh tidak dapat ditetapkan selama

belum bermimpi, walaupun telah mencapai usia empat puluh tahuni'

Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Yang dimaksud dengan rambut di

sini adalah rambut yang berwarna hitam yang berhimpun, bukan sembarang

rambut, sebab, pada anak-anak kecil pun ada rambut yang tumbuh' Pada

saat Perang Bani Quraizhah, seseorang mengetahui bahwa dia sudah layak

menjadi tentara dalam pasukan perang melalui pertumbuhan rambut di

sekitar kemaluannya. Abu Hanifah berkata, "Tumbuhnya rambut tidak

dapat dijadikan acuan penetapan usia baligh, dan iuga itu bukan sebagai

usia baligh tidak pula indikasi usia baligh."

Haid dan hamil. Usia baligh dapat ditetapkan dengan hal-hal yang telah

dipaparkan di atas terkait laki-laki dan perempuan. Natnun ada tanda

tambahan terkait perempuan, yaitu mengalami haid dan hamil. Ini

berdasarkan hadits yang diiriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya dari

Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw bersabda,

)9,\\q,';Y; ':')r 
ji \

"Alloh tidak menerimL slulot uortitL yang sudnh mengaltmi haid (baligh)

kecuali dengnn penutup kepala."3

3.

4.

. HR Ab" D* d (zlzgq)kitab 'hl-washaya," lI2)bab "Matii Yanqathi'u al-Yutmu," [9]. Ibnu

menisbahkannyi kepada Baihaki dalam Fatlt al'Bhriy (gll8z).
, HR Bukharrrah arnariy (zlzgz)krab'bl-Maghaziyi'[6+] bab "Ghazwah al-Khandaqi' lzd.
r HR Tirmidzi bahasan tentang shalat, b ab "Ma Mh ta Tuqbatu Shalah al-Marhh.illa bi Khimar"'

6TrrSi itil.iirmidzi menlatakan. " Hadits hasan)'Abu Daud kitab 'hslr-Sftalah,"bab'hl-

Uiih'iiiniUiv bi Khimar;'lZ4tl I t4zr ). Baihaki (zl33z).lbnu Majah kita6'hth-Thaharah;'
iii"idiiiiilat al-Mriyah lum ltushalli iltdbi Khiman'lossl ( I/2 r s )' Hakim (r /zs r )' Dzahabi
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Adapun kedewasaan, yaitu kemampuan dalam mempergunakan harta

dengan semestinya dan menjaganya dari kesia-siaan, tidakberlaku ceroboh

yang sangat mencolok dan tidak menggunakan harta pada perkara yang

dilarang. |ika seseorang telah mencapai usia baligh namun belum dewasa,

maka peru'alian dari segi ekonomi terhadapnya tetap diberlakukan hingga

dia benar-benar telah dewasa tanpa pembatasan usia tertentu untuk
menunggu kedewasaannya, sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, berbeda
dengan pendapat Abu Hanifah. Pembatasan kewenangan terhadapnya dapat

diberlakukan kembali jika setelah dewasa dia mengalami keterbelakangan

mental, karena adanya dampak buruk pada keterbelakangan mental,

sebagaimana kata ]ashshash, berimplikasi pada keseluruhan. fika dia

menghabiskan hartanya dengan pemborosan, maka itu menjadi petaka dan

dia pun menjadi beban bagi orang lain serta anggaran negara. Ini dari segi

perwalian terhadap harta. Adapun perwalian terhadap jiwa akan berakhir
dari seseorang hanya dengan sudah tercapainya usia baligh, berakal sehat, dan

kedudukannya sebagai orang yang dibebani kewajiban syariat. Ibnu Abbas

pernah ditanya, "Kapan keyatiman anak yatim berakhir?" Dia menjawab,
"Sungguh, seseorang benar-benar tumbuh jenggotnya. Sesungguhnya dia
benar-benar lemah dalam mengurus dirinya dan lemah dalam pemberian.

Jika dia telah dapat mengurus dirinya dengan semestinya sebagaimana yang
dilakukan orang-orang, maka keyatimannya telah berakhir darinyal' Said bin
Manshur meriwayatkan dari Mujahid terkait firman Allah swt., "Kemudian

jika menurut pendapatmu mereka telah dewasal' (An-Nisd [+]: 6)

Mujahid berkata, 'Akal. Harta anak yatim tidak diserahkan kepadanya

meskipun dia sudah besar hingga dia benar-benar dewasa."

Penghentian Masa Pembatasan Kewenangan Diajukan
kepada Penguasa

Di antara ulama ada yang berpendapat adanya syarat pengajuan kepada

penguasa terkait penetapan usia dewasa menurut hakim, kemudian hartanya

diserahkan kepadanya. LIlama yang lain berpendapat bahwa itu diserahkan

kepada ijtihad pihak yang menerima r,vasiat (pengasuh). Pendapat pertama
lebih tepat pada zaman kita sekarang ini.

Abi Urubahl'Ahmad
usia baligh
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Perwalian Anak Kecil, Orang
Yang Mengalami Keterbelakangan
exc, Menial, dan Orang Gila \r+

Siapa yang Berhak Menjadi Wali

Perwalian terhadap anak kecil, orang yang mengalami keterbelakangan

mental, dan orang gila berada pada bapak. |ika bapaknya tidak ada, maka

perwalian beralih kepada orang yang menerima wasiat, karena dia adalah wakil

bapaknya. |ika tidak ada orang yang diberi wasiat, maka perwalian beralih

kepada hakim (pejabat berwenang). Kakek, ibu, dan seluruh keluarga yang

termasuk dalam golongan Ashabah tidak berhak mendapatkan perwalian

kecuali melalui wasiat.

Penerima Wasiat dan Syarat-syaratnya

Penerima wasiat adalah pihak yang diserahi urusan orang yang dikenai

pembatasan kewenangan, baik perwakilan itu dari kerabat maupun dari hakim.

Penerima wasiat harus dikenal sebagai orang yang taat dalam beragama, adil,

dan dewasa, baik itu dia laki-laki maupun perempuan. Umar ra. menyampaikan

wasiat kepada Hafshah ra..' Kewajiban penerima wasiat adalah mengelola

harta anak yatim dan orang yang dikenai pembatasan kewenangan dengan

pengelolaan yang dapat memperbanyak dan mengembangkan hartanya. Menurut

Imam Malik, penerima wasiat dan bapak boleh melakukan pembelian dengan

harta anak yatim untuk diri mereka berdua, dan melakukan penjualan harta

mereka berdua dengan harta anak yatim jika keduanya tidak mengutamakan

kepentingan sendiri.

Menghindari Penvalian Pada Saat Lemah

Dari Abu Dzarr bahwasanya Rasulullah saw. bersabda kepadanya,

n..... : " : '.;

gt -y tV\t>".r*h -"--i u:f ;i -r\J,W-b Jrri 3l ,;i Ui ';. 
el;e;t',,

"Wnhai Abu Dzarr, sesungguhnya aku memandang kamu lemah, dnn qku

menyukai bngimu sebagaimana yang nku sukai bagi diriku, maka janganlah seknli-

' HR Abu Daud [2879]. LihatFatbal-Bdriy (sl+zr) danNashb ar-Rdyah (clco+).
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kali knmu menjadi pentinrpin

anak yatim."l

Wali Makan Harta Anak

Allah swt. berfirman,

bagi dua orang dan jangan pula mengurusi hqrta

Yatim

AiJfr J6i;Ar;i,is
@s*t;,

"Barangsinpa (di antnra pengasuh itu) tnmpu, mnka lrcndaklah is menahan

diri (dari memnkan lurto nnok yntim itu), dan barangsiapa yang miskin, maka

bolehlah iq mqkrm harts itu sesuai dengnn kepatutan." (An-NisA, [4]: 5)

Ayat ini mengandung makna bahwa wali yang berkecukupan tidak berhak
terhadap harta anak yatim, dan imbalan perwaliannya adalah pahala yang
didapatkannya dari Allah. Namun jika hakim menetapkan suatu imbalan
baginya, maka dia boleh mengambilnya. Adapun jika dia miskin, maka dia boleh
mengambil dari harta anak yatim yang diasuhnya sesuai dengan kepatutan.
Maksudnya, patut terkait imbalan yang layak bagi orang seperti dia dengan
pekerjaan yang dilakukannya. Salyidah Aisyah ra. mengatakan terkait ayat ini,
"Turun terkait wali anak yatim yang mengurusi dan menjaga hartanya. Jika dia
miskin, maka dia boleh makan sepatutnyai'Dari Amru bin syrraib dari bapaknya
dari kakeknya bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah san. lantas
berkata, 'Aku orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, dan aku memiriki
anak yatim." Beliau pun bersabda,

.:i.::. r - . ot
._t;L" );;rF ): _tfi ,? t^U" Jr..:, Jt

"Maknnlalt'a*i nrrti anok y'atirm, torpo'berlebilt-iehihan, tidak pula
tnenyegerakan,2 dnn tidak pula menghimpun hartq."3

Maksudnya adalah larangan mengambil lebih dari upah yang setara
baginya.

Q- K 6i S4,ij,lJtf ;\iflrt w i;

HR Muslim Ira58] kitab 'hl-Imdrah," [::] bab "Karkhah al-Imdmah min Ghairi Dhararah,"
[a]. Abu Daud (3/29o,1 kitab 'h1- Wdsft at a,'- lt zlbab "Ma lah fi ad-Dukhil fi al-Washava;'lz.l.
Nasai (6/255) kirab'hl-washaya," ljol'bab'hi-Nahy hn'al-'witayah hta fital aLyatt,i," ti"i.
Maks,udnya menyegerakan hesarnya anak-ana( yatim dan pencapaian usia biligir
mereka.

H^R A.Uy Da.ud (i/zg z, 293 ). Nasai (6lzS6).Ibnu Majah f 9o7I kitab "at-Washhya," Izz] bab
"Qauluhu, "wa Man Kana Faqiran fal ya'kul bi al-Ma'rif.;'(in-Nisn' I+lz 6). '
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Nafkah bagi Anak Kecil

Allah swt. berfirman,

., t/ /a
tbrTl?

"Dan janganlah kamu serahkon kepada ornng-orang yang belum sempurnn

akalnya, harta (mereka) yang ada dalam kekuasaanmu yang diiadikan Alkth sebagai

pokok kehidupan. Berilah mereka betanja dnn pnkaian (dnri hasil harta itu) dan

ucnpkanlnh kepada mereka kats-kata yang bnik." (An-NisA' [4]: 5)

Qurthubi berkata, "Penerima wasiat memberikan nafkah kepada anak yatim

sesuai dengan kemampuan ekonomi dan keadaannya. |ika dia kecil sementara

hartanya banyak, maka dia dapat menyediakan wanita yang menyusuinya

dan pengasuh, serta memberinya nafkah yang lapang. Jika dia besar, maka

dikenakan padanya pakaian yang halus, makanan yanglezaf, dan pembantu. Jika

keadaannya di bawah itu, maka nafkahnya disesuaikan dengan keadaannya. Dan

jika keadaannya masih di bawah lagi, maka yang diberikan kepadanya makanan

yang kasar dan pakaian sesuai dengan kebutuhan. |ika anak yatim itu miskin

dan tidak memiliki harta, maka pemimpin harus memberikan santunan dari

anggaran negara. )ika pemimpin tidak melakukan ini, maka kaum Muslimin yang

memiliki hubungan paling spesifik dengannya yang menafkahinya, demikian

seterusnya. Ibunya adalah orang yang paling spesifik hubungannya dengannya,

maka dia harus menyusuinya dan mengurusinya tanpa membebankan biaya

dari harta anak tersebut tidak pula kepada orang lain."

Apakah Penerima Wasiat, lstri, dan Bendahara Boleh

Bersedekah Tanpa lzin

Penerima wasiat, istri, dan bendahara tidak boleh menyedekahkan harta

kecuali dengan izin pemilik harta, tapi bila itu berupa sesuatu yang tidak

berdampak buruk pada harta, maka tidak masalah baginya. Dari Aisyah ra.

bahwa Rasulullah saw. bersabda,

\*"ii s;.lii [ 6];i tiJ ;K ,6-u.; k G":; $b j" lilr ci;i rir
/a

"l " or t o' ' l"'., ' ' ro

.\*'.* .?,:r # -e4.\ JJJ! -lj" 't;tA't rL:{ \;;i

Ai jfr i;lisr,er; j,iiSg.Kxt'9,;jiJti\iri1^6",;i;
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" I ik a s eo r an g zo ani t a m en ginfakk an d ari m okon nn su amiru1 a t anp amenimbulkan

kerusoksn, makn baginya palulanya terkait apa yang diinfakkannya dan sunminya

mendnpatkan pahala atas penghasilannya, dan bendohara mendnpatkan seperti itu,
tanpn ada sebaginn dari mereka yang berkurang pahalanyn sedikit pun lnntaran

pahnla sebagian yang lain."1

' HR BukhariFatfoal-Bdriy (:/zq:) kitab 'hz-Zakdh," [z+] bab "Man AmaraKhdzinahubi ash-
Shadaqah wa lam Yundwil Nafsahu," I r z I lihat selenskapnva dalam Fath al-Bdriy. Muslim
[7 r o] ktab 'hz-7akah;'l r zl bib ',1,1r ait-k'hazin al-eiir ia'at-uarbh idi rashaidaqat min
Bait Zaujiha..." Iz5l.
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WASIAT

Definisi Wasiat

Wasiat berasal dari kata washd yang artinya menyampaikan. Misalnya,

washaitu asy-syai'a, trshi asy-syaih, artinya aku menyampaikan sesuatu.

Dengan demikian, pemberi wasiat berarti menyampaikan apa yang ada

pada saat hidupnya setelah kematiannya. Wasiat menurut istilah syariat

adalah hibah seseorang kepada orang lain berupa barang, hutang, atau

manfaat, dengan ketentuan pihak yang diberi wasiat berhak memiliki

pemberian tersebut setelah kematian pemberi wasiat. Sebagian ulama

mendefinisikannya bahwa wasiat adalah kepemilikan yang dialihkan

secara sukarela sampai setelah kematian. Dari definisi ini jelaslah

perbedaan antara hibah dan wasiat yang tidak terjadi kecuali setelah

ada kematian. Ini dari satu segi. Adapun dari segi lain, hibah tidak terjadi

kecuali dengan barang, sementara wasiat bisa berupa barang, hutang,

dan manfaat.

Penetapan Wasiat

Wasiat ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmal Dalam

Al-Qur'an, Allah swt. berfirman,

y.$ot *;i W't; uy LFi {A G 6;$i;

'@ 
ai5 i s; \?"*ri\ q;;:i is

"Diwajibkan kepadamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan

(tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta ynng banyak, untuk

,
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benoqsiat kepada kedua orangtua dan knrib kerabatnyn dengnn sepatutnya,l (ini
adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertnkwa." (Al-Baqarah [2]: 1g0)

Allah swt. berfirman, "sesudah dipenuhi wasiat yang io buat atau sesudah

dibayar hutangnya." (An-Nisf [4] : r r )
Dan A1lah swt. ber{irman.

b; vi;'13d yi;)(G

"Hai orang-orong yang beriman, apabila srlah seorong di nntarn knmu
menghadapi kematian, sedang dia akon berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu)
disnksikan oleh dun orang yang adil di antsrakamu." (Al-Mdidah [5]: 106)

Adapun dasar penetapannya dalam Sunnah adalah hadits-hadits berikut:

1. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa dia berkata,
"Rasulullah saw. bersabda,

'i"i jo, o. oJu"l'i

z' '2 
/

rang muslim yang memiliki sesuatu yang diruasiatkannya tidaklah layak
sampni melezuati dua malam2 melsinkan wasiatnyn telah tertulis di sisinya."3

Ibnu Umar berkata, "Tidaklah aku melewati satu malam sejak aku
mendengar Rasulullah saw. menyatakan itu melainkan ada wasiatku di
sisiku." Makna hadits, bahwa inilah kewaspadaan, sebab bisa jadi ajal
menjemputnya dengan tiba-tiba. Syaf i berkata, "Kewaspadaan dan kehati-
hatian itu tidaklain adalah hendaknya wasiatnya tertulis di sisinya jika dia
memiliki sesuatu yang hendak diwasiatkannya, karena dia tidak tahu kapan
kematian datang menjemputnya yang bisa berakibat pada tidak tercapainya
apayang ingin dia sampaikan dalam wasiatnya."

2. Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu
Hurairah dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

L";\ {*, ;; ryfisi a (;';5i (6.

*y !l .;rS La. ,4 €.;;?;J d.:i '6r\ i; G

Yang tidak ada kezaliman di dalamnya terhadap ahli waris.
Sebagai arah perkiraan bukan pembatasan.
HR.Bukhari (+/z) kitab 'hl-Washiyyah," [ss] bab "al-Washdyh," [r]. Muslim lrz49, rz5o]
kitab' hl - Wa shiy y ah," lz 51.
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3.

"sesungguhnya ndn laki-lski dnn perempunn benar-benar bernmal dalam

ketaeton kepadn Allsh selnmq et1an1 pultrh tahun, kemudian kematian

menghantpiri kedunnya nalnun kedunnya dirugikttn terkcit wnsiat hingga

akibatnya nernkn ditetapknn bngi keduanya."

Kemudian Abu Hurairah membaca,' "sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat

olehnya otau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat

(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat

yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha

Penyantun." 1An-Nisd' [4]: 121

IbnuMajah meriwayatkan dari Jabir, dia mengatakan, "Rasulullah saw.

bersabda,

(
l^-r.f -- U ..-*

'l lr*;

"Siapa ynng mati dengan meninggalkan wnsiat, rnaks tlin mati dnlmn synriat

dnn Sunnah, dan mati dslant ketnkntnnn dan kesynhidnn, serts mati dalam

ke a da sn di arnp tu'1i. " 2

Umat Islam sepakat terhadap adanya ketetapan tentang r'vasiat.

Wasiat Sahabat-sahabat Rasulullah saw.

Ketika itu Rasulullah saw. telah berpulang ke hadirat Allah Yang Maha

Tinggi namun tidak menyampaikan wasiat, karena beliau tidak meninggalkan

harta yang dapat diwasiatkan. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa bahwa

Rasulullah saw. tidak menyampaikan wasiat.

Terkait alasannya, para ulama mengatakan, "Karenabeliau tidak meninggalkan

harta setelah itu. Adapun berupa tanah, beliau telah menyerahkannya di jalan

Allah. Sedangkan senjata dan bighal, beliau telah menyatakan bahwa itu tidak

diwariskan."3 Ini disebutkan oleh Nawawi. Sedangkan para sahabat, mereka

, H R Ab(r D""d CI/289) kitab 'hl-washaya," I r z I bab "Karahiyah al-ldhrnr fi a.l washiyy.ah,"".

[3].Tirmidzi (+i+tr)kitab'hl-washdia."lttlbab"Mald'afi.al washiyyahbiats-Tsuluts"'

irj.llnuMajah(z7soz)kitab'ir1-wasftayal'lzzlbab'hl fliil.fial-Washiyyah,"ltl.Al-Fath
or'. Robbariy'(r 5/ r 8 r ). Dua rujukan terikhir dengan lafal,-''Tujuh puluh tahun." sebagai

santi lafai. "Enanr ouluh tahun."
' fiRIbn, Majah (zigoz) l<ttab'hl-Wash|yri"'Izzlbab'hl-Hatstshlaal--Was.hiyyah." Iz]' Ustadz

Muhammad'Fuad Abdul Baqy menukil setelah itu dari az-Zawhid bahwa pada isnadnya

terdapat Baqiy ah, dla mudallii(o.ur,g yurrg -enyamarkan keakuratan hadits), dan syaikhnya
adalah Yazld bin Auf, aku tidak merig'etaEui kaiangan yangberbic_ara tentang dia. 

_3 HR BukhariFatfoal-Bkriy (+lzs6)k\tab'hl'Washaya," [55] bab 'hl-washayd," lrl.
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menyampaikan wasiat terkait sebagian harta mereka sebagai wujud ibadah untuk
mendekatkan diri kepada Allah. Mereka memiliki wasiat tertulis bagi ahli waris

sepeninggal mereka. Abdarrazzaq menyampaikan dengan sanad shahih bahwa

Anas ra. berkata, "Mereka menulis di bagian permulaan wasiat mereka:

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang

Inilah yang diwasiatkan oleh fulan bin fulan. Dia bersaksi bahwa tidak ada

Tuhan selain Allah semata tanpa ada sekutu bagi-Nya, dan dia bersaksi bahwa

Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, serta Kiamat itu pasti akan datang

tanpa ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah membangkitkan orang-

orang yang ada di dalam kubur. Dia menyampaikan n'asiat kepada keluarga yang

ditinggalkannya agar mereka bertakwa kepada Allah dan menjalin hubungan

baik di antara mereka, serta agar mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya jika

mereka benar-benar beriman. Dia menyampaikan wasiat sebagaimana yang

disampaikan oleh Ibrahim kepada anak-anaknya, dan yang disampaikan oleh

Yaqub,

t@'r;-* ASl f3* *'u;t {t i;u;rai 6t

" S e sun g guhny a All ah t el ah n rcmilih a g am a ini b a gimu, m ak a j an g anl ah kamu

mqti kecuali dalam memeluk agamn Islam."1 (Al-Baqarah [2]:1,32)

Hikmah Wasiat

Dinyatakan dalam hadits dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

'i:t; gtt;I ,:t.)l
^t6 t - - . ^ t . '

;;b * 6:b,$rlii J 51; a"*'it 31

"Sesungguhnya Allah menyedekahkan kepada kalian sepertiga dari harta

knlian sebagai tambohan dalam amnl-amnl kalian, maka letnkkanlah ia di mana pun

yang kalian kehendaki." Atau, "Di mana pun yang kamu sukai."'}{adits dha'if.

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa wasiat merupakan amal ibadah

' Haitsami memaparkannya dalam al-Majma'dan berkata, "Diriwayatkan oleh Bazzar, dan
dalam teks aslinya terdapat tanda yang menunjukkan ada yang frilang. Dalam sanadnya
terdapat Abdul Mu'min bin Iyad yang menurut Abu Hatim dan lainnya dia dha'd. Menurut
Bazzar dia terpercaya. Sementara para periwayat lainnya adalah para periwayat shahih."
Maj m a' az- Zaw di d (41 z t o).

' HR Baihaki (6lz6g). Al-Fatfo ar-Rabbd.niy bi Tartib Musnad al-Imhm Ahmad (r5lr85).
Zailai dalam Nashb ar-Rayah (+l lgS).Ibnu Majah tanpa "..maka letakkanlah ia di mana
pun yang kalian kehendaki," atau "di mana pun yang kalian sakai." Hadits hasan menurtt
Syaikh Nashir.
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ll
untuk mendekatkan diri manusia kepada Allah swt. di akhir hayatnya, agar

kebaikan-kebaikannya bertambah, atau dapat melengkapi apa yang terluputkan

darinya, serta terkandung pula di dalamnya kebaikan bagi orang lain dan

kepedulian terhadap mereka.

Hukum Wasiat

Adapun hukumnya, maksudnya ketentuan syariatnya, dari segi wasiat

dianjurkan untuk dilakukan atau ditinggalkan,' maka para ulama berbeda

pendapat dalam hal ini yang terbagi dalam sejumlah pendapat' Kami

memaparkannya secara global berikut ini:

Pendapat pertama menyatakan bahwa wasiat wajib bagi setiap orang yang

meninggalkan harta, baikharta itu sedikit jumlahnya maupun banyak. Pendapat

ini disampaikan oleh Zuhri dan Abu Mijlaz. Ini juga merupakan pendapat Ibnu

Hazm. Hukum wajib ini diriwayatkan pula dari Ibnu Umar, Thalhah, Zubait,

Abdullah bin Abi Aufa, Thalhah bin Mutharrif, Thawus, dan Sya'bi. Dia berkata,

"Ini merupakan pendapat Abu Sulaiman dan seluruh penganut madzhab

kamil'Mereka berhujah dengan firman Allah swt., "Diwajibkan kepadamu,

apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia

meninggalkan harta yang banyak, untuk berwasiat kepada kedua orangtua dan

karib kerabatnya dengan sepatutnya,, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang

yang bertakwai' (Al-Baqarah [z]: r8o)

Pendapat kedua menyatakan bahwa wasiat wajib terhadap kedua orangtua

dan kerabat yang tidak mendapat bagian warisan dari mayit.

Ini adalah pendapat Masruq,Iyas, Qatadah,Ibnu Iarir, dan Ztthri.

Pendapat ketiga yaitu pendapat empat imam terkemuka dan Madzhab zaidl,

bahwasanya wasiat bukan kewajiban setiap orang yang meninggalkan harta -
sebagaimana menurut pendapat pertama - tidak pula sebagai kewajiban terhadap

kedua orangtua dan kerabat yang tidak mewarisi - sebagaimana menurut pendapat

kedua - tetapi hukumnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan.

Kadang hukumnya wajib, sunah, haram, makruh, atau kadang mubah.

Wasiat wajib adalah wasiat dalam keadaan jika seseorang memiliki tang-

gungan kewajiban syariat yang dikhawatirkan tidak tertunaikan jika tidak

' edapun hukumnya dari segi implikasi yang disebabkan oleh wasiat adalah kepemilikan
pihil yang diberiwasiat teihadap apa ying"diwasiatkannya jika pihak yang memberikan
wasiat telah wafat.

" Yang tidak ada kezaliman di dalamnya terhadap ahli waris.
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diwasiatkan, seperti titipan dan hutang terhadap Allah atau terhadap manusia.

Misalnya dia berkewajiban menunaikan zakat namun dia belum menunaikannya,

atau ibadah haji yang belum dilaksanakannya, atau dia memiliki tanggungan

amanah yang harus ditunaikannya, atau dia memiliki hutang yang tidak
diketahui oleh orang lain, atau dia memiliki titipan yang tidak dipersaksikan.

Wasiat sunah adalah wasiat yang dianjurkan terkait ibadah-ibadah untuk
mendekatkan diri kepada Allah, wasiat kepada kerabat yang miskin, dan kepada

orang-orang saleh.

Wasiat yang diharamkan yaitu jika wasiat mengandung dampak buruk
terhadap ahli waris. .\bdtrrazzaq dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata,

"Rasulullah saw. bersabda,

fi ,u=-'e p rG *ri ';y; 6; J|; Fj' -Gi l^-, Sl -tr1t il\' ' ,.' ,, 9.
. i ",: 1.. ' ".r-... .'. j.to.' - t'.

J Jr+ a; :# ,-Jt ..,1ei F _t^! F )t "l: 
(',rrlr JFr., a^; ? d

e\ ,V"*'^tr; F. { * ,',^i,)

"Sesungguhnya nda orang yang benar-benar melakuksn amal sebagaimann

yang dilakukan oleh orang-orang yang baik selama tujuh puluh tahun, namun

begitu menyampaikan wasiat, dia seLuensng-wenfing dalam wasiatnyn, hingga

akhirnya ditutup dengan amalnya yang buruk dan akibatnys dia masuk neraka.

Dan sesungguhnya ada orang yang benar-benar melakukan qmal sebagahnnna

yang dilakuknn orang-orang yang buruk selama tujuh puluh tahun, nsmun din

adil dalam wasiatnya hingga akhir hayatnya ditutup dengnn amalnya yang baik

dan dia pun masuk surga."l

Abu Hurairah berkata, "fika kalian mau bacalah, "Itulah hukum-hukum

Allah, maka janganlah kamu melanggarnya." (Al-Baqarah lz): zz9)

Said bin Manshur meriwayatkan dengan sanad shahih, bahwa ibnu Abbas

berkata, "Menghendaki bahaya dalam wasiat termasuk dosa besarl" HR Nasai

secara marfu' dan para periwayatnya terpercaya

Wasiat yang dimaksudkan untuk menimbulkan bahaya seperti ini tidak sah

meskipun jumlahnyakurangdarisepertiga. Disampingitu,dilarangmenyampaikan

wasiat berupa khamer, pembangunan gereja, atau gedung hiburan.

Wasiat makruh yaitu jika orangyang menyampaikan wasiat hartanya sedikit

' Mushannaf Abdurrazzaq (9188).
' Dalam Kanz al-'Ummdl Q6la6o6fl dinisbahkannya kepada Ibnu )arir, Ibnu Abi Hatim, dan

menurut Baihakimauquf.Lihat Sunan Sa'id bin lviansihr $lrcg). Mushannaf Abdurrazzacl
(9/88). Menurut Ibnu Hajar isnadnya shahih dalam Fatfo al-Bdriy (Sl+z).

Pembeian - 393



sementara dia memiliki satu atau sejumlah ahli waris yang membutuhkan

harta. Sebagaimana makruh pula jika disampaikan kepada orang-orang fasik

bila diketahui berdasarkan prediksi yang meyakinkan bahwa mereka akan

menggunakan harta itu pada kefasikan dan kedurhakaan. |ika pemberi wasiat

mengetahui atau menduga kuat bahwa penerima wasiat akan menggunakannya

dalam ketaatan, maka itu merupakan wasiat yang dianjurkan.

Wasiat mubah yaitu jika wasiat diberikan kepada orang yang sudah

berkecukupan, baik penerima wasiat itu kerabatnya maupun orang yang jauh

hubungannya.

Rukun Wasiat

Rukun wasiat adalah ijab dari pemberi wasiat. Ijab dilakukan dengan setiap

lafal yang berasal darinya selama lafal ini menunjukkan pada kepemilikan yang

dialihkan sampai setelah kematian tanpa imbalan. Misalnya; aku wasiatkan

kepada fulan sekian setelah aku wafat. Atau; aku hibahkan itu kepadanya.

Atau; aku menjadikan dia sebagai pemiliknya sepeninggalku. Sebagaimana

wasiat dinyatakan sah dengan ungkapan, wasiat juga dinyatakan sah bila

disampaikan dengan isyarat yang dapat dipahami selama pemberi wasiat tidak

mampu berbicara, sebagaimana sah pula wasiat disampaikan dalam bentuk

tulisan. Begitu wasiat tidak ditentukan, yaitu sebagaimana ditujukan untuk

masjid, tempat penginapan, sekolah, atau rumah sakit, maka wasiat ini tidak

membutuhkan kabul, tapi cukup dengan ijab saja, karena dalam keadaan ini
wasiat menjadi sedekah. Adapun jika wasiat ditujukan untuk orang tertentu,

maka wasiat membutuhkan adanya kabul penerima wasiat setelah kematian, atau

kabul walinya jika yang diberi wasiat belum dewasa. Jika wasiat telah diterima

oleh penerimanya, maka wasiat telah terlaksana. |ika pihak yang diberi wasiat

menolaknya setelah kematian, maka wasiat tidak sah dan tetap menjadi milik
ahli waris pemberi wasiat.

Wasiat termasuk akad yang dibolehkan dan diperkenankan di dalamnya

bagi pemberi wasiat untuk merubahnya, menarik kembali apa yang hendak

diwasiatkannya, atau menarik kembali apa yang telah diwasiatkannya.

Penarikan kembali dilakukan secara terang-terangan dengan ucapan, seperti

mengatakan; aku menarik kembali wasiatku. Penarikan kembali wasiat juga

dapat dilakukan dengan indikasi perbuatan. Seperti penggunaannya terhadap

apa yang diwasiatkannya dengan penggunaan yang mengeluarkannya dari

kepemilikannya, seperti menj ualnya.
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Kapan Wasiat Meniadi Hak Penerima Wasiat

wasiat belum dapat dinyatakan sebagai hak penerima wasiat kecuali
setelah kematian pihak yang memberikan wasiat dan setelah terlunasi hutang-
hutangnya. lika yang diwasiatkannya habis untuk membayar seluruh hutang
yang ditinggalkannya, maka penerima wasiat tidak berhak sedikit pun. Ini
berdasarkan firman Allah swt., "sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya

atau sesudah dibayar hutangnya."

Wasiat yang Digabungkan atau yang Dikaitkan dengan Syarat

wasiatyang digabungkan atau dikaitkan dengan syarat atau disertai dengan

syarat tetap sah selama syarat itu dibenarkan. Syarat yang dibenarkan adalah
yang mengandung kemaslahatan bagi pemberi wasiat, penerima wasiat, atau
lainnya dan tidak dilarang serta tidak menafikan tujuan-tujuan syariat. Begitu
syarat dinyatakan sah, maka harus diperhatikan selama ada kemaslahatan
di dalamnya. |ika kemaslahatan yang dimaksudkan hilang, atau tidak dapat
dibenarkan, maka syarat ini tidak wajib diperhatikan.

Ad Syarat-s yaratWasiat b4
wasiat terimplementasi dengan adanya pemberi wasiat, penerima wasiat,

dan barang yang diwasiatkan. Masing-masing dari tiga komponen ini memiliki
syarat-syarat tersendiri yang kami paparkan sebagai berikut:

Syarat-syarat Pemberi Wasiat:

Terkait pemberi wasiat, ditetapkan syarat bahwa dia harus layak untuk
melakukan tindakan secara sukarela, yaitu dengan memiliki kelayakan diri
yang utuh. Kelayakan diri yang utuh ini terkait dengan akal yang sehat, baligh,
merdeka, berinisiatif sendiri, dan tidak dikenai pembatasan kewenangan
lantaran adanya keterbelakangan mental atau kelalaian. Iika pemberi wasiat
kurang layak lantaran masih kecil, gila, sebagai budak, terapksa, atau karena
dibatasi kewenangannya, maka wasiatnya tidak sah.

Ada dua hal yang dikecualikan dalam hal ini:

1. Wasiat anak kecil yang khusus berkaitan dengan perkara pengurusan
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j enazahny a dan p enguburannya s elam a dalam b atas -b atas kemaslahatan.

2. Wasiat orang yang dibatasi kewenangannya lantaran mengalami keter-

belakangan mental terkait suatu amal di antara amal-amal kebaikan.

Misalnya pengajaran Al-Qurhn, pembangunan masjid, dan pendirian

rumah sakit. Selanjutnya, jika dia memiliki ahli waris dan para ahli waris

memperkenankan wasiatnya, maka wasiatnya dilaksanakan dengan

biaya dari seluruh hartanya. Demikian pula jika dia tidak memiliki ahli

waris sama sekali. Adapun jika dia memiliki ahli waris dan mereka tidak

memperkenankan wasiatnya ini, maka wasiatnya tetap dapat dilaksanakan

tapi diambilkan dari bagian sepertiga saja dari hartanya. Ini adalah pendapat

penganut Madzhab Hanafi. Imam Maliktidak sependapat dengan pendapat

ini, karena dia membolehkan wasiat dari orangyang mengalami kelemahan

pada akalnya dan anak kecil yang sudah mengerti makna mendekatkan

diri kepada Allah sut.. Imam Malik berkata, "Hal yang disepakati menurut

sebagian penganut madzhab kami adalah bahwa orang yang mengalami

kelemahan pada akalnya, mengalami keterbelakangan mental, dan orang

yang menderita suatu penyakit yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka

diperkenankan jika akal mereka dapat menangkap dan mengetahui apa

yang mereka wasiatkan. Demikian pula anak kecil jika dia mengerti apa

yang diwasiatkannya dan tidak menyatakan perkataan yang mungkar, maka

wasiatnya dibolehkan dan dilaksanakanl' Undang-undang di Mesir juga

memperkenankan wasiat orang yang mengalami keterbelakangan mental dan

orang yang lalai jika instansi kehakiman khusus telah mengizinkannya.

Syarat-syarat Penerima Wasiat:

Terkait penerima wasiat, ditetapkan syarat-syarat berikut:

1. Penerima wasiat bukan ahli waris pemberi wasiat. Para ulama terkemuka

yang menulis tentang al-Maghhziy meriwayatkan bahwa pada saat

penaklukan Makkah, Rasulullah saw. bersabda,

'l;t j,y; o

"Tidak adn wasiot bagi nhli waris."l HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi

yang menurutnya hadits hasan.

' HR Abu Daud (l/zgr ) |otab'hl-Washaya,"6ab'f al-Washiyyah li al'Warits." l7). Tirmidzi (:/+rr)
krtab'ht-Washoya,''[;, I bab "Ma tdh la Washiiyah li Warits," l5l.llrmidzi mengatakan' "Hadits

hasan shahih:"fiasi1olza71krtab'hl-WashAyh," llo)bab "lbhAl al-Washiyyah-li al-Warits"'[5].
Al-Fath ar-Rabbdniy bi Tartib Musnad al-Imdm Ahmad (r5l 187]r. Lihat masalah penerimaan
hadits yang diriwayatkan dari satu orang dalam btk.u Hhdza Ahdu Nabiyyinh saw. ilainh.
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Hadits ini, meskipun diriwayatkan dari satuorang, hanya sajapara ulamamene-

rimanya dan umat Islam pada umumnya sependapat dengan ketentuan ini.

Dalam riwayat lain,

t t'I.a),,
ta n o I

ta-o->- P l.5, -|:4/

"Sesungguhnya Allah mentberikan hak kepada setiap orang ynng berhak

terhadapnya. KetolruilalL tidttk sda wssist bagi ahli waris." Adapun ayat,

"Diwajibkan kepadamu, apabila seorang di sntnra kamu kedatangan (tanda-

tanda) kemtttion, jika ia meninggalkan horto ynng banynk, untuk berwasint

kepadn kedua orangtun dan knrib kerctbntnya dengan sepatutnya,l (ini adalah)

kewajiban atas orang-erang yang bertakwa." (Al-Baqarah [2]: 180)

Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini telah dihapus ketentuan

hukumnya. Syafi'i mengatakan, "sesungguhnya Allah str.t. menurunkan

ayat wasiat dan menurunkan ayat warisan. Ini mengandung makna bahwa

ayat wasiat tetap berlaku selaras dengan warisan, dan mengandung makna

pula bahwa ayat warisan menghapus ayat wasiat. Para ulama telah diminta
untuk memperkuat salah satu dari dua kemungkinan makr-ra ini. Mereka

pun menemukannya dalam Sunnah Rasulullah saw.. Yaitu bahrvasanr.a para

penulis al-Maghdziy meriwayatkan bahwa pada saat penaklukan Itakkah,
beliau bersabda, "Tidak ada wasiat bagi ahli waris."'

Mereka sepakat untukmengakomodir penerima wasiat yang juga sebagai ahli

waris pada hari kematian pemberi wasiat, hingga sekalipun dia memberikan

wasiat kepada saudarannya yang mewarisi, yaitu lantaran pemberi rrasiat

tidak memiliki anak, kemudian anaknya lahir sebelum hari kematiannr-a,

maka wasiat kepada saudara tersebut sah. Seandainya dia memberi 'rr-asiat

kepada saudaranya dan dia memiliki anak lantas anak itu mati sebelum

kematian pemberi wasiat, maka itu adalah wasiat bagi ahli waris.

z. Madzhab Hanafi menyatakan bahwa jika penerima wasiat ditentukan, maka

ditetapkan syarat terkait keabsahan wasiat baginya bahwa dia harus ada pada

waktu pemberian wasiat baik itu ada secara fisik yang sebenarnya maupun

ada dengan penetapan. Maksudnya dia ada secara fisikpada saat pemberian

wasiat atau ditetapkan keberadaannya pada saat itu. Sebagaimana misalnya

dia memberi wasiat kepada janin yang dikandung fulanah dan janin yang

.rUi nt ;1

' Yang tidak ada kezaliman di dalamnya terhadap ahli waris.
' HR Abu Daud (:/zsr) lrutab 'hl-Washayd," bab 'fi al-Washiyyah li al-Wdrits," [7]. Tirmidzi

(:/+::) ktab 'hl-Washaya." jtlbab "Ma lab li Washiyyah li hZrlfs," [5l.lirmidzi mengatakan.
"Hadits hasan shahih." Nasai (6/247) kitab 'i?l-WashAyAi'llo)bab "Ibthhl al-Washiyyahli
al-Whrits," l5). Al-Fath ar-Rabbdniy bi Tartib Musnad al-Imdm Abmad (r5l$).
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dikandungnya itu ada pada saat ijab wasiat. Adapun jika penerima wasiat

tidak ditentukan orangnya, maka ditetapkan syarat bahwa dia harus ada

pada saat kematian pemberi wasiat dengan keberadaan yang sebenarnya

atau melalui penetapan. Jika pemberi wasiat mengatakan; aku wasiatkan

rumahku kepada anak-anak fulan, dan dia tidak menentukan siapa saji

anak-anak itu, kemudian dia mati dan tidak menarik kembali wasiat itu,

maka rumah tersebut menjadi milik anak-anakyang ada pada saat kematian

pemberi wasiat, baik itu di antara mereka ada yang keberadaannya benar-

benar secara fisik maupun dengan penetapan, seperti janin yang dikandung,

meskipun mereka belum ada secara wujud pada saat ijab wasiat. Keberadaan

janin yang dikandung pada saat wasiat atau saat kematian pemberi wasiat

dapat dipastikan ketika dia dilahirkan kurang dari enam bulan sejak saat

pemberian wasiat atau dari waktu kematian pemberi wasiat. Mayoritas

ulama mengatakan, "Orang yang memberikan wasiat agar sepertiga

hartanya dipisahkan, dengan asumsi Allah yang menetapkan pelaksana

wasiat, maka wasiatnya sah dan sepertiga hartanya dipisahkan untuk

kemudian pelaksana wasiat mengalokasikannya di jalan kebaikan dan dia

tidak boleh makan darinya sedikit pun serta tidak ada yang diberikannya

kepada ahli waris pemberi wasiat yang sudah wafatl' Yang tidak sependapat

adalah Abu Tsaur. Syaukani menyimpulkan ini dalam Nail al-Authdr.

3. Ditetapkan syarat bagi penerima wasiat bahwa dia tidak membunuh pemberi

wasiat dengan pembunuhan yang dilarang secara langsung. Iika penerima wasiat

membunuh pemberi wasiat dengan pembunuhan yang dilarang dan dilakukan

secara langsung, maka wasiatnya tidak sah, karena orang yang menyegerakan

sesuatu sebelum waktunya dihukum dengan larangan untuk mendapatkannya.

Ini adalah pandangan Abu Yusuf. Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan,

"Wasiatnya tidak gugur n€unun bergantung padaizin ahli warisl'

Syarat-syarat Barang Yang Diwasiatkan:

Ditetapkan syarat terkait barang yang diwasiatkan bahwa barang tersebut

harus dapat dimiliki setelah kematian pemberi wasiat dengan sebab apapun

di antara sebab-sebab pemilikan. Wasiat dinyatakan sah dengan berupa harta

apapun yang bernilai baik berwujud maupun yang berupa manfaat. wasiat

juga sah berupa buah yang dihasilkan oleh pohonnya dan dengan apa yang

ada fi dalam perut sapinya, karena itu semua dapat dimiliki melalui pewarisan.

Sela lieberadaannya dapat dipastikan pada saat kematian pemberi wasiat,

'*iraka p.r.rima wasiat berhak untuk memilikinya. Ini berbeda dengan jika yang
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diwasiatkannya tidak ada. Wasiat juga sah berupa hutang dan manfaat, seperti

tempat tinggal dan wasiat berupa manisan. Wasiat tidak sah bila tidak berupa

harta, seperti bangkai, dan yang tidak bernilai dalam pandangan dua pihak

yang terlibat dalam wasiat, seperti khamer bagi kaum Muslimin.

Besaran Harta yang Dianjurkan Adanya Wasiat Padanya

Ibnu Abdil Barr berkata, "Para ulama terdahulu berbeda pendapat mengenai

besaran harta yang dianjurkan untuk dikenai wasiat, atau yang diwajibkan, bagi

kalangan yang mewajibkannya. Diriwayatkan dari Ali bahwa dia berkata, "Enam

ratus dirham atau tujuh ratus dirham adalah harta yang tidak perlu ada wasiat

padanyai' Diriwayatkan darinya, "seribu dirham adalah harta yang ada wasiat

padanyai' Ibnu Abbas berkata, "Tidak ada wasiat pada delapan ratus dirhaml'

Aisyah berkata terkait seorang wanita yang mempunyai empat anak dan uang

tiga ribu dirham, "Tidak ada wasiat pada hartanyal' Ibrahim an-Nakhai berkata,

"seribu dirham sampai lima ratus dirhaml' Terkait firman Allah, "lika ia

meninggalkanhartayangbanyakl'({tl-Baqarah [z]: rso) Qatadahberkata, "Seribu

dan di atasnyai' Dari Ali, "Siapa yang meninggalkan harta sedikit, hendaknya dia

membiarkannya untuk ahli warisnya, karena itulah yang lebih utamai' Dari Aisyah

terkait orang yang meninggalkan delapan ratus dirham, "Dia tidak meninggalkan

harta yang banyak, maka dia tidak perlu berwasiatl'

Wasiat Bagian Sepertiga

Dibolehkan wasiat dengan besaran sepertiga dari harta yang ditinggalkan

namun tidak boleh melebihinya. Yang diutamakan adalah kuang dari sepertiga' Ij ma

ulama telah menetapkan hal ini. Bukhari, Muslim, dan Ashabussunan meriwayatkan

dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra. bahwa dia berkata, "Rasulullah saw. menjengukku

saat aku berada di Makkah - dia tidak ingin wafat di tanah yang ditinggalkannya

dalam peristiwa hijrah itu - dan beliau berdoa, "semoga A1lah merahmati Ibnu

Afrd (Sa'ad bin Abi Waqqash)i' Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, aku mewasiatkan

seluruh hartaku?" "Janganl' cegah beliau. Lalu aku berkata' "separuhnyal' Beliau

tetap melarang, "langanl' Aku berkata, "sepertiga?" Beliau pun bersabda,

iot.'.2,, 1i,'"t".:' "1
J,{r-a-\i- 4rr, +{r-rJ l; y * ;V: lr'ri iri .} $i,"4 ii': -iiU

JLwi'A, 6 fr* wv y i ;ili q +l; ,#ri"i € a6'

.ot';t ,L\ i.) ;ui u '& *i ii'ai *V'r' JX;, e
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"Sepertiga itulalt nortun sepcrtign itu hanyak. Sesttnggulmya jika kamu

nteninggalknn ahli warisrrru dnlam kendann herkecukupan itu lehih bnik dari pada

knntu nrcninggnlknn merekn tlnlnrrr ke sdssrt nriskin, rrrcreks tneuinta-minta kepada

orang lain dettgnn menengadaltkan tnngan rnerekn. Berapnpun infnk yang kmnu

beriknn, sesunggulmrln itu sudnlt rnerupnknn sedeknh linggn sekalipun berupn

sLtullntl nnkanrnr yang karnu ongkat ke mulut istritnu. Mttdnlunudalnn Allslr

rnengangkntrnu linggo ndn orntg-orlng ylng mendapatknrr rrmnfnnt lantaran

knnu dan orailg-orang Inin yang mendnpatknn madlmrnt lnntsran kantu."

Pada saat itu, dia hanya memiliki satu anak perempuan.'

Sepertiga Dihitung dari Seluruh Harta

Mayoritas ulama berpendapat bahwa sepertiga dihitung dari seluruh harta

yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Malik berkata, "Sepertiga dihitung dari

harta yang diketahui oleh pemberi wasiat bukan dari yang tidak diketahuinya

atau tambahan baru pada hartanya yang tidak diketahuinya."

Apakah Sepertiga yang Diiadikan Acuan ltu Pada Saat

Pemberian WCIiat atau Saat Kematian?

Malik, Nakhai, dan Umar bin Abdul Azizberpendapat bahwa yang dijadi-

kan acuan adalah sepertiga peninggalan pada saat wasiat. Sementara Abu

Hanifah, Ahmad, dan yang paling shahih dari dua pendapat Madzhab Syafi'i,

mengacu pada sepertiga pada saat kematian. Ini juga merupakan pendapat Ali
dan sebagian generasi tabiin.

Wasiat Melebihi Sepertiga

Pemberi wasiat bisa jadi memiliki ahli waris dan bisa jadi tidak. Jika dia

memiliki ahli waris, maka dia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga

sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu. fika dia tetap mewasiatkan lebih

' Kejadian ini sebelum beberapa anaknya laki-laki lahir. Karena setelah itu empat anaknya
yang laki-laki lahir. Ini disebutkan oleh Waqidi. Ada yang mengatakan bahwa anak laki-
lakinya lebih dari sepuluh anak, sementara irnak perempuannya dua belas anak.
HR Bukhari (zl rcz) kitab 'hl-landiz," b[4] bab "Rltsri' an-Nabiy saw. Sabd bin Khaulah,"
[37]. Muslim Irz5o] kitab 'al-Washiyyah," lu 5l bab 'bl-Washiyyah bi ats-Tsuluts," Ir]. Abu
Daud (:/28+) kitab'bl-washhyh," lt zlbab "MdldYajAzuli al-MAshiyfi Miilihi," Iz]. Tirmidzi
(+l +lo) Urtab 'bl-WashAyai' [trl bab "Mk lith ft al-Washiyyah bi afs- Tsullfs." Nasai (6/24 r )
krtab'hl-Washdyhi'lto)bab'hl-Washiyyah bi ats Tsuluts," [3]. Ibnu Majah (zrlqo:) kitab
"al-Washdyd," lzzl bab 'bl-Washiyyah bi ats-Tsuluts," 15).
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dari sepertiga, maka wasiatnya tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan izin
ahli waris dan terkait pelaksanaannya ditetapkan dua syarat:

1. Dilaksanakan setelah kematian pemberi wasiat, karena sebelum kematiannya
pihak yang berwenang memberikan izin (ahli waris) belum ditetapkan
memiliki hak, maka izinnya tidak dapat dijadikan acuan. lika ahli waris
mengizinkan wasiatnya pada saat pemberi wasiat masih hidup, maka
wasiatnya dilaksanakan. Zuhri dan Rabi'ah mengatakan, "Dia tidak boleh
menarik kembali wasiat itu secara mutlakl'

2. Pihak yang memperkenankan pada saat memperkenankan harus me-
miliki kelayakan yang utuh, tidak dibatasi kewenangannya lantaran
keterbelakangan mental atau kelalaian. Jika dia tidak memiliki ahli waris,
maka dia juga tidak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga. Ini
menurut mayoritas ulama. Penganut Madzhab Hanafi, Ishak, Syuraik,
dan Ahrnad dalam satu riwayat yang juga merupakan pendapat Ali, dan
Ibnu Mas'ud berpendapat dibolehkannya wasiat melebihi sepertiga, karena

pemberi wasiat tidak meninggalkan orang-orang yang dikhawatirkan
kemiskinannya dalam keadaan seperti ini, dan karena wasiat dinyatakan
dalam ayat secara mutlak. Lantas kemutlakan ini dibatasi oleh Sunnah
hanya pada orang yang memiliki ahli waris, maka bagi yang tidak memiliki
ahli waris ketentuan secara mutlak tersebut tetap berlaku baginya.

Wasiat yang Tidak Sah

wasiat dapat dinyatakan tidak sah jika tidak memenuhi salah satu dari
syarat-syarat yang telah disebutkan terdahulu, sebagaimana wasiat juga dapat
dinyatakan tidak sah lantaran hal-hal berikut:

1. Jika pemberi wasiat mengalami gangguan jiwa berupa kegilaan secara utuh
dan kondisi kegilaan ini berlanjut sampai pada kematian.'

2. Jika penerima wasiat mati sebelum kematian pemberi wasiat.

3. fika yang diwasiatkan sudah ditentukan, namun kemudian sirna sebelum
ada penerimaan pihak penerima wasiat.

Gila secara utuh yaitu gila yang berlangsung selama satu tahun, menurut Ahmad. Abu yusuf
berkata, "Yaitu gila yang berlangsung selama satu bulan." Demikianlah yang difatwakan.
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TARAIDH

Definisi Faraidh

Faraidh adalah bentuk jamak dari faridhah yang diambil dari kata

al-fardh yang berarti penetapan. Allah swt. berfirman, "Maka bayarlah

seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan." (Al-Baqaruh [z]: 47)
Maksudnya, yang kamu tetapkan.

Al-fardh menurut istilah syariat adalah bagian yang telah ditetapkan

bagi ahli waris. Ilmu yang membahas tentang masalah ini disebut ilmu
mirats dan ilmu faraidh.

Penetapan Faraidh

Pada masa jahiliyah sebelum Islam, bangsa Arab menetapkan bahwa

warisan hanya diterima oleh kaum laki-laki, sementara kaum wanita tidak
berhak mendapatkannya, dan itu pun bagi kaum laki-laki yang sudah

besar, sementara laki-laki yang masih kecil tidak berhak mendapatkannya.

Saat itu ada ketentuan pewarisan melalui sumpah. Namun kemudian
Allah menghapus semua ketentuan itu dan menurunkan,

'6;taqfuy"{t*r 
S: Jr 5 
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"Allnlt ruensyarintkan bngitrru tentang (pcnbagiatt urnrisur untuk) nnak-

nnakrntr. Yaifu, bngian seoratrg nnnk lelaki snrna dertgnrt bngion dun orntg nnak

perentpuan; dnn jika nnnk itu senruanyo perentpuail lebih dnri dun, maka bngi

mereka dua pertiga tlari lutrtl ynng ditinggnlkan; jika anak perenryusn itu se(trang

saja, nmkn ia rnemperttleh sepnrult lmrts. Dnrt urrtuk kedus orangtun, bngi nnsing-

mnsitrgrtytt scper(nont dnri hnrtn tlnrtg ditirrggnlkott, jika yang nrcnhtggnl itu

nrcmTtuntlai turnk; jiko orlng ytlng rnuringgnl tidnk mentpntttlai mak Llan ynng

tnetttsrisirrys ndnlnlt kcdun ornttgtunrya (sajn), rrmkt ihunytt tnendqtat sepertigtt;

jiktr yntrg meninggal ittt ttrcrttpurrtlai bcbcrtpo saudnrn, tnnka iltutrqtt rtmrdnptnt

seperennnt. (Petrrltnginr-ytaruhaginn terseltut di otns) scsudsh dipctrulti rt,ttsint

tlartg itt ltunt crtstr sesudnlt diharlar lutatrgtryLt. (Tcntung) orangtuarrru dnr ank-
nnttktrtrr, knuru titlttk rrrengetalrui siaytn tli ttntara rrrcrekn yang lebih dtkat (banrjakl

nnrr.fnttnyn bagirttu. Irri odnlalr ketetaptrrr dsri Allalt Sesurtgguluttla Allnlr Maltn

Mengetalnti lngi Mnln Bijaksatn." (An-Nisd' [a]:11)

Sebab Turunnya Ayat Ini

Sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari

Jabir, dia berkata, "Istri Sa'ad bin Rabi' datang kepada Rasulullah saw. dengan

membawa dua anakperempuannya dari Saad, lantas berkata, "\A/ahai Rasulullah,

ini adalah dua anak perempllan Saad bin Rabil Bapak rnereka berdua terbunuh

sebagai syahid saat bersamamu di Uhud, dan panan mereka berdua mengambil

harta milik mereka berdua tanpa menyisakan harta bagi keduanya, senentara

keduanya tidak dapat menikah kecuali dengan hartal' Beliau bersabda, "AIIsh

memberikon keputuscn terkeilt hal itu." Lalu turunlah ayat tentang lvarisan.

Kemudian Rasulullah saw. mendatangi paman mereka berdua, dan bersabda,

.,i ,-s" evt,'ji,' *#i s:r.;-rlti,a r'i
"Berilnlr dus annk peretnpuan Su'ad dua pertiga, ibu tnereka bcrdun seper-

delnTtatL dnrt adnpun sisartyo rtteka itu trntuhrru."/ HR 'Iirmidz| Abu Daud,
Ibnu Majah, dan Ahmad.

' HR Tirmidzi (+l +t+) kitab 'hl-FarAidh," ltolbab "Mh liih li Mirdts al-Bandt," [3]. Tirmidzi
rnengatakan, "Hadits shahih, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Abdullah bin
N{uhammad bin Aqili' Abu Daud (:/r r+, r r t) kitab'hl-Fariidh," Ir3] bab "Mh ldafi hlirhts
ash-Shulb;'Ibnu Majah (zl9o8)kitab "al-Fariidh," [zt]bab "Fardidh ash-Shulb," [z]. AI-Fath
ar-Rabbhniy lti Tartib lvlusnad al-Imhm Ahmad Q51ry5).
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Keutamaan Mengetahui Faraidh

r. Dari Ibnu Mas'ud. dia bcrk:ita. "l{asulullah sarv. bersabda,

o 
"r1 1r.. :,: ' tI - ,',. ',,-

-b,b i',i, jV :t-o'.-i.Ii" ,,b:\.1, \,*t-r' 1i-*LJr o,c*l-e" Ji,Jr t,*1-;
: o : .; . 

.r f oro .:,:
ir-r*, )e .^J'Ll-lr. ui".,i, \re JLj,r -F ii l:,._:.1_"tr" ,--'i.l\J

r*i;i ';i
"Petnjari AI-Qur'nn darr ajorkattlolr ia kepnda ntnnusin, rlan petajnri faraidh
sertt ajorknnlalt iq; kurenn sesunggulurys aku adnlalt seorang yang (nknn)

diwnfatkan semcntsra ilntu purt (nkm) diattgkat, serts sudnlt tlekst rLtaktunyn

aknn ads dus nnnn (ornng) yang berselisih terksit bagian utnrisnrt tlntrg

ditetnpkan dan nasalnlt(nyn), nLunun keduanyn tidqk menenrukan ornng ynng

nrcmberitolrukan kepadn kedunnyn."l Disebutkan oleh Ahmad.

2. Dari Abdullah bin Anrru bahwa l{asulull:rh s:rr.v. bersabda,

i,. : o.or !.,i1" "r:,.,,u 
ro' r

.a))V a,Z- J jl sq--\r atr rl q+&u,. fu-l t-U; gUj -S-*- t . OU iJgJ'

"Uutl ndo tiga dnn ,/nrrg,rtrin itr.r ndalalt krutnrrnnrr; nyot yong tlitetopkarr,

Sunnah yang diloksanakan, ntau farnidlr ynng ndil.") HR Abu Daud dan

Ibnu Majah.

3. Dari Abu Hurlir:rh, bahrvrt Rasulullah sarv. bersrrbda,

t.pF iLo--;Lp , -Ai\ 
A\ \_..);

'4".e\ t
lAc t -J F; dJl

" Pelajarilah farsidlt dcut njarkanlah is;knrena sesunggultntla in sdalsh separult

ilmu dsn in (akan) dilupaknn, serta ia adnlsh yang pertnrna (akan) dicahut dsri

umntku.'1r HR lbnu Majah dan Daraquthni.

t '3t 
t, oi

Y'ACrlqr
V

Dalam Majma' az-Zawhid (+lzz6) Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la
dan Bazzai, namun pada i sn a d ny a te rdapat ora ng yang tidak aku kenall'
HR Abu Daud (3/3o6, :oz) kitab 'hI Faraidh," Ii-r] bab "MA hh Ji Ta'lim al-Fardidh," lrl.
Ibnu Majah (rlzr) al-Murladdimahbab "ljtinhb ar-Ra'y wa al-Qiyhs," [8]. Hakim dalam
al - Mus t a dr ak (+ I I z z). Menurut D zahabi dh a' if .
HR Ibnu Majah (z/9o8)kitab'hl-FarAidh," lztlbab "Mn l|h fi Ta'lim al-Fardidh," lrl.
Daraquthni (+l6l).Hakirr, dalam a/ Mustadrak (+l -zlz) dari riwayat Hafsh bin Umar bin
Abi Ithaf. Dzahabi mengatakan darinya, "Hafsh pernah melakukan periwayatan yang kurang
valid.l' Menuru tny a hadits dh a'if .
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gxd Harta Peninggalan bzS

Defi nisi Harta Peninggalan

Harta peninggalan dari kata at-tarikah, yaitu harta yang ditinggalkan mayit
secara mutlak.' Ibnu Hazm menetapkan ini dan berkata, "Sesungguhnya Allah
mewajibkan warisan terkait harta yang ditinggalkan manusia setelah dia mati,
bukan terkait sesuatu yang bukan harta. Adapun dengan hak-hak, maka tidak
ada yang diwariskan kecuali yang berkaitan dengan harta atau termasuk dalam
makna harta. Seperti hak kebersamaan, pengembangan, dan hak tinggal di
tanah yang dimonopoli untuk bangunan dan penanaman. I'ni menurut Madzhab
Maliki, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hanbali mencakup seluruh harta dan
hak yang ditinggalkan oleh mayit, baik hak-hak itu berkaitan dengan harta
maupun yang tidak berkaitan dengan harta.

Hak-hak yang Berkaitan dengan Harta Peninggalan

Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan ada empat kategori
yang semuanya memiliki tingkatan yang tidak sama, tapi ada sebagiannya

yang lebih kuat dari sebagian lain. Dengan demikian, hak yang lebih kuat
diutamakan dalam pengalokasiannya dari harta peninggalan dengan urutan
sebagai berikut:

1. Hak pertama. Dimulai dari harta peninggalan mayit yang berkaitan
pengkafanan dan penyelenggaraannya dengan carayangtelah dipaparkan
dalam bahasan tentang jenazah.

2. Hak kedua. Yaitu pelunasan hutang. Ibnu Hazm dan Syaf i mengutamakan

hutang kepada Allah, seperti zakat dan kafarat yang harus ditunaikan
oleh manusia. Madzhab Hanafi menggugurkan hutang kepada Allah
lantaran kematian. Dengan demikian, ahli waris tidak berkewajiban untuk
menunaikannya kecuali jika mereka melakukannya dengan sukarela, atau

mayit menyampaikan wasiat agar hak-hak kepada Allah itu ditunaikan.
Dalam kasus mayit memberikan wasiat terkait hak-hak tersebut, maka
wasiatnya menjadi seperti wasiat kepada pihak lain (bukan keluarganya).
Ahli waris atau penerima wasiat menunaikan wasiat itu dari bagian sepertiga

harta peninggalannya setelah dikurangi untuk biaya pengurusan jenazah

dan pelunasan hutang kepada orang lain. Ini jika dia memiliki ahli waris.
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4.

J.

iika dia tidak memiliki ahli waris, tnaka wasiat tersebut diambilkan dari

keseluruhan. Madzhab Hanbali menyamakan antara itu semua, sebagaimana

kita mengetahui bahwa mereka setnua sepakat bahwa hutang kepada manusia

yang berkaitan dengan wujud harta lebih diutamakan dari pada hutang-

hutang mereka secara mutlak (berwujud barang maupun tidak).

Hak ketiga. Yaitu pelaksanaan wasiatnya dari bagian sepertiga sisa hartanya

setelah pelunasan hutang.

Hak keempat. Yaitu pembagian hartanya yang tersisa di antara para ahli

waris.

r^d Rukun-rukun Warisan bts

I.

Warisan berimplikasi pada adanya tiga komponen:

Ahli waris. Yaitu orang yang berafiliasi kepada mayit dengan suatu sebab di

antara sebab-sebab yang menjadikannya berhak mendapatkan warisan.

Pihak yang mewariskan. Yaitu ntayit atau ketetapan hukum, seperti orang

hilang yang ditetapkan secara hukum dia telah rnati.

Sesuatu yang diwariskan, atau yang disebut dengan peninggalan dan

warisan. Yaitu harta atau hak yang dialihkan dari pihak yang mewariskan

kepada ahli waris.

Sebab-sebab Warisan

Ada tiga sebab terkait kepemilikan hak terhadap warisan, yaitu:

1. Nasab hakiki.' Ini berdasarkan firman Allah swt., "Orang-orang yang

mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terlndap sesamanya

(dari pada yang bukan kerabat) dalam Kitqb Allah." 1Al-AnIhl [8]: 75;

z. Nasab hukmi.' Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

' Kekerabatan yang hakiki.
. Yaitu perwalian yang dimaksudkan sebagai hubur.rgan kekerabatan yang terjadi dengan

sebab bemerdekaan Sudak vane disebut perwalian lantaran pemerdekaan atau kekerabatansebab femerdeka'an Sudak yang disebut pe*rwalian la-ntaranpemerdekdan atau kekerabalan
vans furiadi disebabkan oerrvalian. lstllah lainnva adalah afiliasi perwalian (Wald' al'nnya adalah afiliasi perwalian (Wald' al'yang ieriadi disebabkan perwalian. Istilah lainnya adalah afiliasi perwalian (Wala' al-
'Uu"watah). Perwalian di sini maksudnya adalah akad antara dua orang yang salah satu dari
keduanyabukan sebagai ahli waris nasab bagi pihak kedua, dan dia-mengatakan.kepadaKecluanya buKan seDaqal anll warls nasaD Dagl PlnaK Keoua, Gan qra rrrerrgalaKarr \cPa_ua
pihakkldua; kamu waTiku atau kamupenangfung perwalianku,.kamu met'arisiku jika aku
mati dan membayar denda atas namaku jika"a*ku i^elakukan tindak kejahatan. Maksudnya,
kamumembayar diyat yang ditetapkan berdasarkal syariat jika aku tersingkut denga.n tindak

J.

kamumembayarkamumembayar cllyat yang dltetapKan DeroasarKan syanalJrKa aKu IersangKut oengall unuaK
kejahatan yang tidlk disengaja berupa pembunuhan dan kejahatan lain yang lebih ringan
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"Perwsliatt ILtrttnrntr 7tt:ttrarLlaknart odslnh kckcrsbston scperti kekcrnbatsn

naseh."

3. Hubungan suami istri yang sah. Ini berdasarkan firman Allah swt., 'Dan

bagimu separuh dori harta ynng tlitinggolkan istri-istrimu."

Syarat-syarat Warisan

Untuk dinyatirkan sebagai warisan ditetapkan tiga syarat:

r. Kematian pihak yang mewariskan dengan kernatian yang hakiki atau

berdasarkan penetapan hukum. Misalnya hakim menetapkan ketnatian
orangyang dinyatakan hilang. Ketetapan hukum ini menjadikannya seperti
orang yang benar-benar sudah mati. Atau kematiannya didasarkan pada

prediksi. Misalnya seseoraltg melakukan tindak penrukulan terhadap

seorang wanita hamil hingga akibirtnya janinnya gugur dalam kezrdaar.r

mati. Dalam perkara ini diprediksi bahwa janin yang gugur tersebut sempat

hidup sebelu,rlr gugur meskipun belum benar-benar terrvujud setelah itu.

2. Kehidupan ahliwaris setelah kematian penrberi warisan meskipun ditetapkan

secara hukum. Seperti janin yang dikandung, dia dinyatakan hidup dalam

pandangan hukum (bukan hakikatnya) tidak lain karena dinrungkinkan

bahwa nyawanya masih belum ditiupkan ke dalam dirinya. Jika kehidupan

ahli waris beh.rm diketahui setelah kematian pemberi warisan, seperti orang

yang tenggelam, terbakar, dan tertimpa reruntuhan, maka tidak ada saling

mewarisi di antara mereka jika mereka termasuk orang-orang yang saling

mewarisi, dan harta masing-masing dari mereka dibagikan kepada ahli

warisnya yang hidup.

3. Tidak ada salah satu dari faktor-faktor yang menghalangi pewarisan

berikut:

darinl'a. Akad ini menetapkan adanya perwalian kerabat di antara kedua belah pihak yang
terlibat dalarn akad. Afiliasi perwalian dinvatakar.r sebagai sebab r,varisan menurut Abu
Hanilah namun dinyatakan bukan sebagai sebab menurut mayoritas ulama. Undang-undang
yang berlaku (di Mesir) lebih condong kepada pendapat mayoritas ulama.
HR Hakim dalam al-Mustadrak Ql 34r). Baihaki dalam as-Sunan al-Kubrd (tolzgz, 293,
306).
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Faktor-faktor yang Menghalangi Pewarisan

Orang yang terhalangi hak pewarisannya adalah orang yang memenuhi

sebab pewarisan namun memiliki suatu status pada dirinya yang menghilangkan

keberhakan terhadap warisan darinya. Orang seperti ini disebut mollrAm (orang

yang tidak mendapatkan bagian). Faktor-faktor yang menghalangi pewarisan

ada empat:

1. Sebagai budak, baik statusnya sebagai budak itu penuh maupun tidak
penuh.

2. Pembunuhan disengaja yang dilarang. lika ahli waris membunuh pemberi

warisan kepadanya secara zalim, maka menurut kesepakatan ulama

pembunuh itu tidak berhak mendapatkan warisan darinya. Ini berdasarkan

hadits yang diriwayatkan Nasai bahwa Rasulullah saw. bersabda,

I;: yot' ,;
" Petnbunult tidnk mendnpnt apa-ap1." I

Kecuali pembunuhan disengaja lantaran adanya permusuhan. Para

ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Syaf i mengatakan, "Setiap

pembunuhan menghalangi warisan meskipun dilakukan oleh anak kecil

atau orang gila, dan walaupun dengan alasan yang dibenarkan, seperti

penerapan sanksi hukum atau qishashl' Madzhab Malik mengatakan,
"Pembunuhan yang menghalangi warisan adalah pembunuhan disengaja

lantaran permusuhan, baik pembunuhan itu dilakukan secara langsung

maupun dengan perantara." Undang-undang yang berlaku menerapkan

Madzhab Maliki ini yang tertera pada butir kelima darinya yang berbunyi; di

ant ara faktor -faktor y ang menghalangi w ar i s an adalah p embunuhan terhadap

pemberi warisan dengan disengaja, baik pembunuh itu yang melakukannya

sendiri, sebagai salah seorang yang terlibat dolam pembunuhan, maupun

sebagai saksi palsu yqng secqra hukum kesaksiannya berkonsekwensi pada

hukuman mati dan pelaksanaannya, jika pembunuhan itu tidak dibenarkan

tidak pula dengan alosan tertentu. Dengan ketentuan, pembunuh berakal

sehat, baligh yang telah mencapai usia lima belas tahun. Yang dikategorikan

sebagai alasan adalah pembelaan yang dilindungi secara hukum terhadap

tin dak ke s ew e n ang- w e n angan.

3. Perbedaan agama. Muslim tidak dapat mewarisi kafir, dan kafir pun tidak

' Syarfoas-SunnahkaryaBaghawi(8/366). Sunanal-Baihakiy(6lnil.Sunanad-Dhraquthniy
(+l ztz). Al-Fath ar-Rabbhniy ( r 5 / r9 r ).
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dapat mewarisi muslim. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Bukhari,
Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu majah dari Usamah binZaid,bahwa
Rasulullah saw bersabda,

t'
...r-lltr ijKi c,,* \; ,lu(r -Lir -r, \

"Muslim tidak metanrisi knfir, dm knfir tidnk meruarisi rttuslim."l

Diriwayatkan dari Muadz, Muawiyah,Ibnu Musalyab, Masruq, dan Nakhai
bahwa muslim mewarisi kafir namun tidak sebaliknya, sebagaimana laki-
laki muslim dapat menikahi wanita kafir, namun laki-laki kafir tidak boleh
menikahi wanita muslim. Adapun selain kaum Muslimin, maka sebagian
mereka mewarisi sebagian yang lain, karena mereka dianggap sebagai

penganut satu keyakinan yang sama.

4. Perbedaan negeri atau negara. Yang dimaksud dengan perbedaan negeri
adalah perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan negeri ini tidak menjadi
penghalang untuk saling mewarisi di antara kaum Muslimin. Dengan
demikian seorang muslim dapat mewarisi saudaranya yang musrim
meskipun negeri masing-masing berjauhan dan terpisah di berbagai
wilayah. Adapun perbedaan negeri di antara non Muslimin, maka inilah
yang diperselisihkan apakah ini merupakan penghalang adanya saling
melvarisi di antara mereka atau tidak? Mayoritas ulama berpendapat
bahwasanya perbedaan itu tidak menghalangi adanya saling mewarisi di
antara non Muslimin, sebagaimani tidak menjadi penghalang untuk saling
mewarisi di antara kaum Muslimin. Dalam al-Mughniy dikatakan, "eiyas
terkait pendapat ini menurutku adalah lantaran penganut satu keyakinan
agama saling mewarisi meskipun negeri mereka berbeda-beda, karena
teks-teks syariat secara umum menetapkan adanya pewarisan di antara
mereka dan tidak ada satu teks syariat pun tidak pula Ijma'yang memberi
ketentuan khusus terhadap mereka, serta tidak dibenarkan penggunaan
qiyas dalam hal ini, maka keumuman tersebut wajib diamalkan. undang-
undang menerapkan pendapat ini kecuali terkait satu kasus yang diterapkan
padanya pendapat Abu Hanifah. Yaitu jika ketentuan hukum negara asing
melarang adanya pewarisan selain warga negaranya. Dengan demikian,
undang-undang melarang adanya pewarisan warga negara asing yang

' .IflBl+\rri(s/rg.+) kitab 'hl-Farh.idh,"bab "Idyaritsu at-Muslim al-Kdfir;,Mustim Ir233]
l<ttab'hl Faraidh," [23]. Abu Daudgl3zT)l<ttab "al-Faraidft," Ir 3l bab "Hlar yaritsu al-u"iti^
al-Kdfn" [rc]. Tirmidzi (+l+zt) kitab'hi.l-Faraidft," Ijo] bab ''ua' laa fi hthal al_Mirdts baina
al-M.uslim wa al-Kdfir," Ir 5 j. Ibnu Majah (z/9rr) kitab'hl-Fardidh," Izl]bab,'Mirdts Aht
al-lslam min Ahl asy-Syirk." 16l.
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melarang ini, dengan rnemperlakukannya secara serupa terkait pewarisan.

Pada butir keenam dari undang-undang dinyatakan sebagai berikut;
perbedaan negeri tidak menghalangi adanya pewarisan di antara kaum

Muslimin tidak pula menghalangi di antero non Muslimin, kecuali jika
ketentuan hukum negeri asing melarang adanya pewarisan orang asing dari
negeri tersebut.

AhliWarisYang Berhak
*<n Mendapatkan Harta Peninggalan 1g!7-*

Ahli waris yang berhak rnendapatkan harta peninggalan terdiri dari mereka

yang tersusun dalam urutan sebagai berikut menurut Madzhab Hanafi:

r. Ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan besarannya

(Ashhhb al-Furhdh).

z. Ahli waris nasab yang tidak ditetapkan besaran bagiannya (Ashabah

an-Nasabiyyah).

3. Ahli waris yang tidak ditetapkan besaran bagiannya yang dinyatakan

sebagai ahli waris lantaran sebab tertentu (al-Ashabah as-Sababiyyah).

4. Pengembalian sisa warisan kepada ahli waris yang mendapat bagian yang

telah ditetapkan besaran nya (Ashabul Furudh).

5. Kerabat yang tidak termasuk dalam golongan Ashabah tidak pula A shobul

Furudh.

6. Wali dalam kekerabatan lantaran pemerdekaan.

7. .Orang yang diakui memiliki nasab pada orang lain.

8. Penerima wasiat lebih dari sepertiga.

g. Kas negara.

Adapun susunan ahli waris yang berhak mendapatkan peninggalan dalam

undang-undang waris yang diterapkan di Mesir, adalah sebagai berikut:

7. Ashabul Furudh.

2. Ashabah Nasabiyyah.

3. Pengembalian sisa warisan kepada Ashabul Furudh.

4. Kerabat yang tidak termasuk dalam Ashabul Furudh tidak pula Ashabah.

5. Pengembalian sisa warisan kepada salah satu dari suami istri.
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6. Ashabah Sababiyyah.

7. Orang yang diakui rnemiliki nasab pada orang lain.

8. Orang yang diberi wasiat seluruh harta.

9. Kas negara.

Ashabul Furudh adalah mereka yang mendapatka' bagian yang telah
ditetapkan dari enam ketetapan prosentasi yang telah ditentukan bagi mereka,
yaitu; rlz, rl4, rl8, zl3, rll, rl6.

Ashabul Furudh berjumlah dua belas; empat dari kalangan laki-laki, yaitu
bapak, kakek shahih dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki seibu, dan suami.
Sedangkan dari kalangan perempuan ada delapan; yaitu istri, anak perempuan,
saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan
seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan nenek yang shahih dan
seterusnya ke atas. Berikut ini penjelasan tentang bagian masing-masing dari
mereka secara rinci:

Kriteria Bapak

Allah swl berfirman, "Dqn untukkedua orangtuanya, masing-masing menclapat
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyei anak;
jika orang yang meninggal tidak mempunyai enak dan io diworisi oleh kedua
orangtuanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga." (An-Nisd [a]: r r)

Ada tiga kriteria terkait bapak dalam hal ini; kriteria yang menjadikan bapak
mewarisi melalui bagian yang telah ditetapkan, kriteria yang menjadikan bapak
mewarisi melalui bagian Ashabah, dankriteria yang menjadikan bapak mewarisi
melalui bagian yang telah ditetapkan sekaligus melalui bagian Ashabah.

Kriteria pertamabapakmewarisi melalui bagian yang telah ditetapkan jika
bersamanya ada ahli waris cabang' laki-laki baik sendirian maupun bersama
yang lainnya. Dalam kriteria ini, bapak mendapatkan bagian seperenam yang
telah ditetapkan.

Yang dimaksud cabang adalah anak yangmewarisi lakj-laki maupun perempuan. yang dapar
dipahami dari leks yang menyata.kan adanya bagian ibu dan tidak'dinyatuknnnyu"bngian
bapak jika tidak adir ahli waris cabang, bahwa bJpak mendapatkan sisa peninggilan. "
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Kriteria kedua bapak mewarisi melalui bagian Ashabah jika bersama

mayit tidak ada ahli waris cabang baik laki-laki maupun perempuan, maka dia

mengambil seluruh peninggalan jika sendirian, atau sisa dari Ashabul Furudh
jika bersamanya ada seorang dari mereka.

Kriteriaketigabapakmewarisi melalui bagian yangtelah ditetapkan sekaligus

bagian Ashabah.Yaitu jlka bersamanya ada ahli waris cabang perempuan. Dalam

kriteria ini, bapak mengambil bagian yang telah ditetapkan sebesar seperenam,

kemudian mengambil sisa dari Ashabul Furudh melalui jalur Ashabah.

Kriteria Kakek Shahih

Kakek ada yang shahih dan ada yan gfasid. Kakek shahih adalah kakek yang

dapat dinisbahkan kepada mayit tanpa masuknya perempuan, seperti bapaknya

bapak. Kakek fasid adalah kakek yang tidak dapat dinisbahkan kepada mayit

kecuali dengan masuknya perempuan, seperti bapaknya ibu. Kakek shahih

warisannya ditetapkan sesuai dengan Ijma ulama. Dari Imran bin Hushain

bahwa seorang datang kepada Rasulullah saw. lantas berkata, "Cucu laki-laki
dari anakku yang laki-laki wafat, apakah aku dapat bagian dari warisannya?"

Beliau bersabda, "Untukmu seperenam." Begitu dia bergegas pergi, beliau

memanggilnya dan bersabda, "Untukmu seperenam yang lain." Begitu dia

bergegas pergi, beliau memanggilnya lagi dan bersabda,

.k; -vi ,-i;, r1

" sepererurtt yanglain itu rrtakattarr."' HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi
yang menur utny a sh ahih.

Warisan kakekshahih gugur bila ada bapak. Adapun dalam keadaan tidak
ada bapak, maka kakek shahih menggantikan posisinya, kecuali dalam empat

kasus:

1. Ibunya bapak tidak mewarisi dengan adanya bapak, karena ibunya bapak

sudah berkaitan dengan bapak, dan dia mewarisi dengan adanya kakek.

2. fika mayit meninggalkan kedua orangtua dan salah satu dari suami istri,
maka ibu mendapat sepertiga dari sisa peninggalan setelah bagian tetap

bagi salah satu suami istri. Adapun jika pada posisi bapak ada kakek, maka

ibu mendapat sepertiga dari keseluruhan peninggalan. Ini disebut dengan

' HR Abu Daud (:/: r 8) kitab'al-FarAidh," jt)bab "fi Mtrdts al-Jadd," [6]. Tirmidzi (+l+tg)
kit^b'al-FarAidh," llo)bab "Md l6b ft Mirhts al-Jadd," [2o99]. Tirmidzi berkata, "Hadits
hasan shahih." AI-Fath ar-Rabb hniy ( r 5 / r98).
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Masalah umariyah lantaran keputusan umar dalam masalah ini. Disebut
juga dengan istilah Gharrhiyyah (memikat) lantaran kemasyhurannya seperti
bintangyang memikat. Ibnu Abbas tidak sependapat dengan ketentuan ini.
Dia berkata, "Ibu tidak mengambil sepertiga dari keseluruhan berdasarkan
firman Allah swt., "Maka ibunya mendapat sepertiga." (An-Nisd [+]: r r)

3. Jika ada bapak, maka yang tertutupi (tidak mendapatkan bagian) adalah
saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung, serta saudara laki-
laki dan saudara perempuan sebapak. Adapun kakek, maka mereka tidak
tertutupi dengan adanya kakek. Ini adalah pendapat Syali'i, Abu yusuf,

Muhammad, dan Malik. Abu Hanifah berkata, "Mereka tertutupi dengan

adanya kakek, sebagaimana mereka tertutupi dengan adanya bapak, tidak
ada perbedaan antara keduanya." Undang-undang waris menerapkan
pendapat pertama. Pada butir zz teksnya berbunyi; jift a kakek terhimpun
bersama saudara laki-Iaki don saudqra perempuan kandung atau sebapak,

maka baginya adt dua kriteril:

Pertama: Diadakan pembagian secara merata terhadap mereka seperti
saudara laki-laki jika mereka semua hanya laki-laki, atau laki-laki dan
perempuan, atau perempuan yang masuk dalam Ashabah bersama ahli waris
cabang dari perempuan.

Kedua: Dia mengambil sisa setelah Ashabul Furudh melalui bagian
Ashabah, jika dia bersama saudara-saudara perempuan yang tidak termasuk
dalam Ashabah dengan adanya laki-laki atau bersama cabang dari perempuan.
Dengan ketentuan, jika ada pembagian secara merata atau pewarisan dengan
bagian Ashabah dengan cara tersebut, maka itu menghalangi kakek dari warisan
atau mengurangi bagiannya, dia dianggap sebagai orangyang mendapat bagian
tetap seperenam, namun dalam pembagian secara merata orang yang tertutupi
di antara saudara-saudara laki-laki atau saudara-saudara perempuan sebapak
tidak dianggap demikian.

Kriteria Saudara Seibu

Allah swt. berfirman, "lika seseorangmati, bqiklaki-laki maupun perempuan
yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai
seorang seudare laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu

saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.
tetapi jika saudara-saudqra seibu itu lebih dari seorang, meka merekq bersekutu
dalam bagian sepertigaifa." (An-Nisd [a]: rz)
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Orang yang mati dalam ayat ini disebut Kalhlah yang berarti orang yang
tidak mempunyai bapak tidak pula anak baik laki-laki maupun perempuan.
Yang dimaksud dengan saudara laki-laki atau perempuan di sini adalah saudara

seibu. Dari ayat ini jelaslah bahwa mereka memiliki tiga kriteiia:

1. Bagian seperenam bagi satu orang, baik dia itu laki-laki maupun
perempuan.

z. Bagian sepertiga bagi dua orang atau lebih tanpa mernbedakan laki-laki
dan perempuan.

3. Mereka sama sekali tidak mendapatkan warisan dengan adanya ahli waris
cabang, seperti anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak pula dengan

adanya ahli waris pokok yang laki-laki, seperti bapak dan kakek. Dengan
demikian, mereka tidak tertutupi dengan adanya ibu atau nenek.

Kriteria Suami

Allah swt. berfirman, "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta
yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika
istri-istrimu itu mempunyai anak, mako kamu mendapat seperempat." (An-Nisd

[4]: n)
Ayat ini menyebutkan bahwa suami memiliki dua kriteria:

Kriteria pertoma; Dia mewarisi seperdua, yaitu ketika tidak ada ahli waris
cabang yaitu anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, anak perempuan, dan
cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari bapaknya,
baik anak itu dari bapaknya tersebut maupun dari yang lain.

Kriteria kedua: Suami mewarisi seperempat jika ada ahli waris cabang.'

Kriteria lstri

Allah swt. berfirman, "Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu
tinggalkan jiko kamu tidak mempunyai anak. Iika kamu mempunyai anak, maka
para istri memperoleh seperdelapan dariharta yangkamu tinggalkan." (An-Nisd

la,1: n)
Ayat ini menjelaskan bahwa istri memiliki dua kriteria:

Kriteria pertama:lstri berhak mendapatkan seperempat jika tidak ada ahli

' Adapun cabang yang tidak mewarisi, seperti cucu perempuan dari anak perempuan, maka
dia tidak mengurangi bagian suami tidak pula istii.
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waris cabang, baik ahli waris cabang itu darinya maupun dari yang lainnya.

Kriteriakedua: Istri berhak mendapat seperdelapan dengan adanya ahli waris

cabang. fika istri lebih dari satu atau beberapa istri, maka mereka berbagi dalam

bagian seperempat atau seperdelapan di antara rnereka secara sama rata.

lstri yang Dicerai

Istri yang dicerai dalam talak raj'i tetap mendapat warisan dari suaminya jika

dia mati sebelum berakhir masa iddahnya. Madzhab Hanbali berpendapat bahwa

istri yang dicerai berhak mendapat warisan dari suami yang menceraikannya

sebelurn bercampur dengan suami dan sebelum berduaan, yaitu dalam kondisi

sakit menjelang kematian, jika suaminya mati dalam sakitnya itu dan istri
yang diceraikan ini belum menikah dengan yang lain. Demikian pula setelah

berduaan selama dia belum menikah dengan yang lain, dan dia harus menjalani

iddah kernatian. Undang-undang baru menganggap istri yang dicerai dengan

talak bain saat suami rnenderita sakit menjelang kematian, termasuk dalam

ketentuan sebagai istri jika dia tidak ridha terhadap perceraian ini dan suami

yang menceraikan dalam kondisi sakit itu mati sementara dia masih menjalani

masa iddah.

Kriteria Anak Perempuan Kandung

Allah swt. berfirman, 'Allah mensyariotkon bagimu tentang (pembagian

warisan untuk) anek-onokmu.' Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan

bagian dua orang arnk perempuan; dan jika anak itu semuqnya perempuan lebih

dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak

perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh seperdua." (An-Nisd [4]: r r )

Ayat ini menjelaskan bahwa anak perempuan kandung memiliki tiga

kriteria:

Kriteria pertamq; Dia mendapat bagian seperdua jika dia anak tunggal.

Kriterio keduo: Bagian dua pertiga bagi dua anak perempuan atau lebih
jika mereka tidak disertai adanya satu anak laki-laki atau lebih. Ibnu Qudamah
berkata, "Para ulama sepakat bahwa bagian tetap dua anak perempuan adalah

dua pertiga kecuali riwayat yang tidak valid dari Ibnu Abbasl' Ibnu Rusyd

berkata, 'Ada yang mengatakan bahwa yang masyhur dari Ibnu Abbas adalah

seperti pendapat mayoritas ulama."

' Anak (walad) mencakup laki-laki dan perempuan, karena kata 'anak' diambil dari kata
beranak (tawallud).
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Kriteria ketiga: Dia mewarisi melalui bagian Ashabah jika bersamanya ada

satu anak laki-laki atau lebih. Dengan demikian, pewarisan melalui bagian

Ashabah dan bagi satu laki-laki seperti bagian dua perempuan. Demikian pula
kriterianya jika ada sejumlah laki-laki atau perempuan.

Kriteria Saudara Perempuan Kandung

Allah swt. berfirman, "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).

Katakanlah,'Allah memberifatwa kepadamu tentangkalalah (yaitu); jika seorang

meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara

perempuan, maka bagi saudaranya yqng perempuan itu seperdua dari harte
yang ditinggalkannya, dan seudaranya yang laki-loki mewarisi (seluruh harta
saudara perempuan) jika ia (saudara perempuannya itu) tidak mempunyai anak;

tetapi jika saudara perempuan itu duo orang, maka bagi keduanya dua pertiga

dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris

itu terdiri dari) saudara-saudara lelaki dan perempuan, maka bagian seorang

laki-laki seperti bagian dua orang perempuan." (An-Nisd l+l: rz6)

Rasulullah saw. bersabda,

'*t -u:i C, c,rr--Yi rj-ir
"Tetapknnlnh squtJsrn-ssurlnrn prrr.puon brrrorro nnak-annk perentpuan

sebtgni Ashahahl."2

Saudara perempuan kandung3 memiliki lima kriteria:

r. Bagian seperdua bagi saudara perempuan tunggal jika tidak ada anak laki-
laki bersamanya, cucu laki-laki, bapak, kakek, tidak pula saudara laki-laki
kandung.

Saudara-saudara lelaki dan perernpuan kandung disebut Bani Alyan (keturunan utama),
karena mereka adalah yang terkemuka dalam golongan ini. Sedangkan saudara saudara
lelaki dan perempuan sebapak disebut Banl Allal (keturunan istri yang lain), karena mereka

rstrrnya. r,an sauoara-sauara lelaKl oan perempuan serDu olseDu
beragam), karena_mereka berasal dari dua pokok yang b_erbeda.

berasal dari istri yang lain, maksudnya mereka adalah anak seorang laki-laki dari beberapa
istrinya. Dan saudara-sauara lelaki dan Derempuan seibu disebut Bani Akhvaf(keturunankhyaf (keturrnan
Derasal oarl lsrrr yang larn, maKsuqnya r

istrinya. Dan saudara-sauara lelaki dan

' Tahanuwi dalam 1'lri'as-Sunan (fi1372) mengatakan, "Ulama faraidh tidak meriwayatkan
dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda, "Tetapkanlah saudsra-saudara perempuan
bersama anak-anak perempuan sebagai Ashabah." Aku pun tidak menemukannya dengan
lafal ini, hanya saja ia diambil dari perkataan Muadz bin |abal, bahwa dia mewariskan kepada
anak perempuan bagian seperdua dan saudara perempuan seperdua saat Rasulullah saw.
masih hidup di antara mereka. Allah lebih mengetahui." Demikian yang dikatakan oleh
Tahanuwi. Hadits Mudadz ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab 'al-Farhidh [8s] bab
"Mirdts Akhwdt mah al-Banht Ashabah," ln) Fathal-Bdriy (rzlz+).

3 Saudara perempuan kandung adalah setiap saudara perempuan yang tergabung bersama
orang yang wafat dalam bapak dan ibu.

616 - Fikih SunnahV



2.

J.
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I
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5.

Dua pertiga bagi dua saudara perempuan kandung atau lebih jika tidak

ada ahli waris yang disebutkan di atas.

]ika bersama mereka ada saudara laki-laki kandung namun tidak ada ahli

waris yang telah disebutkan di atas, maka mereka mendapat bagian sebagai

Ashabah dan bagi laki-laki serupa dengan bagian dua orang perempuan.

Mereka menjadi Ashabah bersama anak-anak perempuan atau cucu-cucu

perempuan. Dengan demikian, mereka mengambil sisa peninggalan setelah

bagian anak-anak perempuan atau cucu-cucu perempuan.

Mereka gugur dengan adanya ahli waris cabang laki-laki, seperti anak

dan cucu laki-laki, dan dengan adanya ahli waris pokok yang laki-laki,
seperti bapak, sesuai dengan kesepakatan ulama, dan kakek menurut Abu

Hanifah, berbeda dengan Abu Yusuf dan Muhammad. Penjelasan mengenai

perbedaan pendapat ini telah dipaparkan dalam bahasan terdahulu.

Kriteria Saudara Perempuan Sebapak

Saudara perempuan sebapak memiliki enam kriteria:

1. Seperduabagi satu saudaraperempuan sebapakyangtidakdisertaiadanya

ahli waris seperti dia, bapak, dan saudara perempuan kandung.

2. Dua pertiga bagi dua atau lebih saudara perempuan sebapak.

3. Seperenam bersama saudara perempuan kandung yang sendirian sebagai

pelengkap pada bagian dua pertiga.

4. Mereka mewarisi sebagai Ashabah dengan yang lain jika bersama satu

saudara perempuan sebapak atau lebih ada saudara laki-laki sebapak,

dengan ketentuan bagi laki-laki seperti bagian dua orang perempuan.

i. Mereka mewarisi sebagai Ashobah bersama yang lain jika bersama satu

saudara perempuan atau lebih ada anak perempuan atau cucu perempuan.

Dengan demikian mereka mendapat sisa peninggalan setelah bagian yang

telah ditetapkan bagi anak perempuan atau cucu perempuan.

6. Mereka gugur dengan adanya ahli waris berikut:

a. Keluarga pokok atau cabang yang mewarisi tersebut.

b. Saudara laki-laki kandung.

c. Adanya saudara perempuan kandung, jika dia menjadi Ashabah

bersama anak perempuan atau cucu perempuan, karena dalam keadaan

ini dia menggantikan posisi saudara laki-laki kandung. Maka dari

4.
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itu, dia diutamakan dari pada saudara laki-raki sebapak dan saudaraperempuan sebapak ketika dia r

d. Dengan adanya dua saudara, J;;:';' *"* i:::; ffi*":,;"mereka ada saudara laki-raki sebapak setingkat;""g; mereka, maka

ffif ffi:lH:',Iil, ffi lt'il !:,i J*;jx;*:ru:;,*
fika mayit meninggalkan dua saudari

s au d a ra p e re mp u an s e b ap a k d a n s a t u, 
"',ff"T,1i"11':ff"T11it"11?1dua saudara perempuan kandung dua pertiga, sementara sisanya dibagikandi antara saudara-sau.lnro p"."n-riuun ,"bupuk dan saudara laki-raki sebapak,dengan ketentuan bagi laki_laki seperti bagian dua perempuan.

Kriteria Cucu-cucu perempuan Dari Anak Laki_laki
cucu-cucu perempuan dari anak raki-raki memiliki lima kriteria:1' seperdua bagi cucu perempuan tunggal jika tidak ada a'ak kandung.z. Dua pertiga bagi dua atau lebih cucr
kandung. 

- d- *ss qrclr rtu,r cucu perempuall jika tidak ada anak

3' seperenam bagi satu atau lebih cucu perempuan dengan adanya satu anakperempuan kandung sebagai perengkap bagian dua"pertiga, kecuali jikabersama mereka ada anak tati-tat<i ]ang setingkat dengan mereka, makamereka mendapatkan dari bagian Ashabah, dJrr sisa o"rr"rg"* setelahbagia' anak perempuan bagi laki-raki seperti bagian clua perempuan.4. Mereka tidak mewarisi dengan adanya anak laki_laki.
5. Mereka tidak rne,

kandung,ke.*,, 

'lil::,*:n..1XH:;:"1ilf il:rff :L:Til:;
ffi:""ffi 

dib.awahmereka tingkatannya, maka mereka mendapat dari

--E&ifl,-S-{{,:'l,t':ix:.}f#i,"'""Hf 
ii!,!naot,de'sanoransyansseringkardan mendapat dari bagran Ashahahdensan o.";1 .T1lpln .anak perem[uan pamannya,

;l!,';.'." 
yang mendipa,r.,'i u.s,;" y;i;'i#il'H,ftlsu:;1'B:?i;x;;'#;!:1fl:n{Xil
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Kriteria lbu

Allah swt. berfirman, "Dan untukkedua orangtua, bagi masing-masingnya
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai
anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan yang mewarisinya
adalah kedua orangtuanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang
meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam."
(An-Nisf [+]: rr)

Ibu memiliki tiga kriteria:

1. Dia mengambil bagian seperenam jika bersamanya ada anak, atau cucu
dari anak laki-laki, atau dua dari saudara-saudara lelaki atau saudara-
saudara perempuan secara mutlak; baik mereka itu dari pihak bapak dan
ibu, maupun dari pihak bapak saja, atau dari pihak ibu saja.

2. Dia mengambil bagian sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan, jika
tidak ada seorang pun dari mereka yang telah disebutkan di atas.

3. Dia mengambil sepertiga dari sisa harta peninggalan jika tidak ada orang-
orang yang telah disebutkan setelah bagian tetap salah satu dari suami
istri, dan ini berlaku dalam dua kasus yang disebut dengan Masalah
Gharraiyyah;

Pertama: Dalam kasus jika dia meninggalkan suami dan dua orangtua.

Kedua: fika suami meninggalkan istri dan dua orangtua.

Kriteria Nenek

Dari Qubaishah bin Dzuaib, dia berkata, "seorang nenek datang kepada
Abu Bakar lantas meminta warisannya kepadanya. Abu Bakar berkata, "Dalam
Kitab Allah kamu tidak mendapat bagian sedikit pun. Aku tidak mengetahui
dalam sunnah Rasulullah saw bahwa kamu mendapatkan sesuatu. Maka
pulanglah hingga aku bertanya kepada orang-orang." Begitu Abu Bakarbertanya
kepada orang-orang, Mughirah bin Syu'bah berkata,'Aku hadir saat Rasulullah
saw. memberi seorang nenek bagian seperenam. Lalu beliau bertanya, 'Apakah

bersamamu ada yang lain?" Muhammad bin Maslamah al-Anshary berdiri,
lantas mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Mughirah bin Syu'bah.
Abu Bakar pun menerapkannya dengan memberikan bagian seperenam kepada
nenek tersebut." Qubaishah bin Dzuaib mengatakan, "Kemudian nenek yang
Iain datang kepada umar dan bertanya kepadanya mengenai bagian warisannya.
umar berkata, "Kamu tidak mendapatkan bagian apapun dalam Kitab Allah,
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tetapi bagian itu adalah seperenam, jika kalian berdua berhimpun, maka bagian
itu di antara kalian berdua, dan siapapun di antara kalian berdua yang sendirian,

maka bagian itu baginya."' HR Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnuu Majah.

Menurut Tirmidzi hadits ini shahih.

Nenek-nenek shahih' memiliki tiga kriteria:

1. Mereka mendapat bagian seperenam jika satu orang nenek, dan jika lebih
maka mereka bersekutu dalarn bagian seperenam ini dengan syarat adanya

kesamaan pada tingkatannya, seperti nenek dari pihak ibu dan nenek dari
pihak bapak.

z. Nenek yang dekat dari pihak manapun nrenutupi nenek yang jauh, seperti

nenek dari pihak ibu menutupi ibu nenek dari pihak ibu, dan juga menutupi
ibu kakek dari pihak bapak.

3. Semua nenek dari pihak ntanapun gugur dengan adanya ibu, dan nenek

yang berasal dari pihak bapak juga gugur dengan adanya bapak, namun
dengan adanya bapak, nenek dari pihak ibu tidak gugur, dan kakek juga

menutupi ibunya juga, karena ibunya masuk setelah urutannya.

5d Ashobahbrt

Definisi Ashabah

Ashabah adalah bentuk tunggal dari dshib, seperti thhlib dan thalabah.

Mereka adalah anak-anak seseorang dan kerabatnya sebapak. Mereka disebut

demikian karena sebagian dari mereka memperkuat keterkaitan sebagian

yang lain. Lafal ini diambil dari perkataan mereka; hshaba al-qaumu bi fulhn,
maksudnya, mereka mengelilingi fulan. Mereka adalah; anak sebagai satu pihak,

bapak sebagai pihak lain, saudara sebagai satu sisi, dan paman sebagai sisi lain.
Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang diberi bagian yang tersisa

setelah Ashabul Furudh mengambil bagian mereka yang telah ditetapkan bagi

mereka. lika tidak ada yang tersisa dari mereka, maka mereka tidak mendapat

bagian sama sekali, kecuali jika yang menjadi Ashabah adalah anak laki-laki,
maka dia tetap mendapat bagian dalam keadaan apapun. Ashabahjuga adalah

' HRAbU Daud (3/3r6, jr7) kitab'hl-Fardidh," Ir:] bab "fi al-laddah," lsl.Tirmidzi(+l+zo) kitab
"al-Fariidh," lrol bab "MA IAa fI Mirdts al-laddah." lrc]. el-Fath ar-Rabbdniv (r </rou )."al-Fariidh," $o)bab "Mh Jhaf Mirdts al-Jaddah," lrol. AI-Fathar-Rabbhniy (r51ry7).
Nenek s/ralrift adalah nenek yans dalam penisbahannya kepada mavit tidak disela de' Nenek s/ralrih adalah nenek yang dalam penisbahannya
kakekfasid. Kakek fasid adalah kakek vanq dalam penr

rm penisbahannl'a kepada mayit tidak disela dengan
k yang dalam penisbahannya kepada orang tersebut
raknva ibu.

kakek fasid. Kakek fasid ad
disela dengan perempuan, seperi bapa
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mereka yang berhak mendapat seluruh harta peninggalan jika tidak ad a Ashabul

Furudh seorang pun. Ini bersadarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari

dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda.

" 
'":' , ": t o1

5, -!oi Jj)tt ;. L.-,.Li-ti'\, _E\.l, r,.;Ji

" santpafmntnh bagian-bngian''yang teta'h aitetnpkan kepatla ynrtg berhak

menerimanyn.l Adapun sisnnya, mnka hagi orang lnki-loki te rdekst2."3

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

",i. i'i t-,, 'rr o "r 
o o"e, .,i ;'

Jr--r"rq Jy, .5lr)) ,r* it itl.;t .;7lij r;-tl' _t e ,))i iill;."y r" r."

.r.- " ,":,-, '" "..:1: '6Li-) J,i ..o; c,ub J;;;;-:'Ii ,!\. !,i^ ->v Jr.J u1ii ((i+-ii j."
t ^, ;?

.o!y. UG rt$ ,Vl> tt

"Tidnk ndn seornng mukutirt pun melainknn aku lebih utonw bnginya di dunin

dnn nklirat. Bacalah jika kalinn mnu, "Nahi lebilt utamahagi ornng-orang rnukmin

dsri diri merekn sendiri." (Al-AhzAb [33]: 6) Mnkn, muknin sinpapun ynng mati

dan nrcninggolkan lmrta, sinpapun Ashnhnlmya lrcndaknya merekn nrcwnrisinya.

Dan siapa yang nteninggalkan ltutang atqu kelilongan,a lrcndaknya dia datmg

kepadaku, akulslt yang nrcn0ngari urusnnrryo."5

Macam-macam Ashabah

Ashabah tcrcliri clari clua nr:rcatn:

t. Ashabah l,lasabiyyah.

2. Ashabah Sababiyyah.

Ashabah Nasabiyyah terbagi dalam tiga golongan:

1. Ashabah sendiri.

z. Ashabah dengan yang lain.

Maksudnya, berikan bagian-bagian yang telah ditetapkan bagi orang-orang yang berhak
menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Dan sisanya bagi laki-laki yang terdekat
kepada mayit di antara Ashabah.
Ibnu Abbas berpendapat bahwa jika mayit meninggalkan satu anak perempuan, saudara
perempuan, dan saudara laki-laki, maka anak perempuan mendapat seperdua, dan saudara
laki-laki mendapat sisanya, sedangkan saudirrl perempuan tidak mendapat bagian.
HR Bukhari Fath al-Bariy ( r z/ r r ) kilab 'i//-F(rru;i dh." lSsl6ab "Mirats al-Walad min Abihi
wa Ummihi," [5]. Muslim Ir233] kitab "al-Fardidh," [23] bab 'Alhiqn aLFarhidh bi AhIihA,
fa md Baqiya fa li Auli) Rajul Dzakar," ltl.
Maksudnya orang yang ditinggal oleh mayit yang tidak memiliki apa-apa.
HR Bukhari Fatfual-Bariy (t/0r ) kitab "al-Istiqrddh," [+r] bab 'hsh-Shaldh hl6 Man Taraka



3. Ashabah bersama yang lain.

Ashabah sendiri adalah setiap laki-laki yang dalam penisbahannya kepada

mayit tidak disela oleh perempuan. Ashabah sendiri terbatas pada empat

golongan:

1. Hubungan anak yang disebut dengan bagian dari mayit.

2. Hubungan bapak yang disebut dengan pokok dari rnayit.

3. Hubungan persaudaraan yang disebut deugan bagian dirri bapaknya.

4. Hubungan paman yang disebut dengirn bagian dari kakek.

Ashabah dengan yang lain adalah perempuan yang bagian warisan yang

ditetapkan baginya seperdua dalam keadaan sendirian, dau dua pertiga jika

bersamanya ada satu atau lebih saudara perempuan. Jika bersamanya atau

bersama mereka ada saudara perempualt, naka dengan demikian mereka selnua

menjadi Ashabah dengan saudara laki-laki tersebut. Mereka ada empat:

l. Anak perempuan atau anak-anak perempuan.

2. Anak perempuan atau cucu-cucu peremPuan.

3. Saudara perempuan atau saudara-saudara perempuan kandung.

4. Saudara perempuan atau saudara-saudara peremPuan sebapak.

Masing-masing golongan dari empat golongan ini uenjadi A shabah dengan

yang lainnya, yaitu saudara laki-laki, dan warisan dibagi di antara mereka dengart

ketentuan bagi laki-laki seperti bagian dua wanita.'

Ashabah bersama yanglain adalah Ashoboh disertai yang lain, yaitu setiap

perempuan yang untuk menjadi Ashabah dia rnembutuhkan perempuan yang

lain. Ashabah bersama yang lain terbatas pada dua perempuan saja, yaitu:

1. Saudara perempuan kandung atau saudara-saudara perenpuan kandung

bersama anak perempuan atau cucu Perempuan dari anak laki-laki.

z. Saudara perempuan sebapak atau saudara-saudara perempuan sebapak

bersama anakperempuan atau cucu perempuan dari anaklaki-laki, rnereka

mendapatkan sisa harta peninggalan setelah bagian-bagian tetap.

' Siapapun di antara perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan bagian tetap saat tidak
adanya saudara laki-lakinya yang masuk dalaiAshaboh, maka dia tidak nenjadi Ashabah
dengln saudara laki-laki iiu iika?la ada. Seirndainya seseorang mati meninggalkan paman
daripihak bapak atau bibi dari pihak bapak, mrrkr selurrrh hartanya bagi parnan bukan hibi
dan 6ibi tidak menjadi Ashabah dengan adanya saudaranya yang laki-laki, karena bibi ini
tidak mendapat bagian tetap jika saudiranya yang laki-laki tersebuttidak ada. Ini seperti anak
laki-laki saudara l;ki-laki (keponakan) bersama anak perempuan sauclara Perempuan.
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Cara Pembagian Warisan Ashabah Sendiri

Dalam bahasan terdahulu telah dijelaskan tentang cara pembagian warisan
Ashabah dengan yang lain dan pembagian warisan Ashabahbersama yang lain.
Adapun pembagian warisan Ashabah sendiri, maka kami memaparkannya
sebagai berikut:

Ashabah sendiri ada empat golongan dan mereka mewarisi sesuai dengan
urutan berikut:

1. Hubungan anak yang mencakup anak-anak lelaki dan cucu-cucu lekaki
dari anak lelaki dan seterusnya ke bawah.

2. fika tidak ada pihakyang memiliki hubungan anak, maka harta peninggalan
atau yang tersisa darinya beralih kepada pihak yang memiliki hubungan
bapak yang mencakup bapak, kakek shahih dan seterusnya ke atas.

3. lika tidak ada seorang pun yang hidup dari pihak yang memiliki hubungan
bapak, maka harta peninggalan atau yang tersisa darinya menjadi hak
saudara-saudara lelaki yang mencakup saudara-saudara lelaki kandung dan

saudara-saudara lelaki sebapak, anak-anak lelaki saudara lelaki kandung,
dan anak-anak laki-laki saudara lelaki sebapak dan seterusnya ke bawah,
pada masing-masing dari keduanya.

4. fika tidak ada seorang pun yang hidup dari pihak ini, maka harta peninggalan
atau yang tersisa darinya beralih kepada pihak yang memiliki hubungan
paman tanpa membedakan antara hubungan paman mayit itu sendiri,
hubungan paman bapaknya, maupun kakeknya, hanya saja hubungan
paman mayit sendiri lebih didahulukan dari pada hubungan paman
bapaknya, dan hubungan paman bapaknya lebih didahulukan dari pada

hubungan paman kakeknya, demikian seterusnya. fika ada sejumlah orang
dari tingkatan yang sama, maka yang paling berhak terhadap warisan di
antara mereka adalah yang paling dekat kepada mayit. fika ada sejumlah
orang yang penisbahan mereka kepada mayit sama dari pihak hubungan
dan tingkatan, maka yang paling berhak terhadap warisan di antara mereka
adalah yang paling kuat kekerabatannya. fika mayit meninggalkan sejumlah
orang yang sama dalam penisbahan mereka kepadanya dari segi pihak
hubungan, tingkatan, dan kekuatan kekerabatan, maka mereka memiliki
hak yang sama sesuai dengan jumlah kepala mereka. Inilah makna yang
dipaparkan oleh para ulama fikih, "sesungguhnya pendahuluan dalam
Ashabah-ashabah sendiri dilakukan dengan adanya pihak yang memiliki
hubungan, jika pihak ini sama, maka dengan tingkatan, dan jika tingkatan
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mereka sama, maka selanjutnya dengan kekuatan hubungan. |ika mereka

sama dalam tingkatan, pihak hubungan, dan kekuatan, maka mereka
rnerniliki hak yang sana dan irarta peninggaian dibagi di antara mereka
sesllai dengan jumlah mereka."

5d Ashoboh Sobobiyyotr bz!
Orang yang dinyatakan sebagai Ashabah Sababiyyah adalah orang yang

memiliki hak penvalian karena pemerdekaan budak, baik itu laki-laki maupun
perenpuan. fika orang yang memerdekakan sudah tidak ada, maka warisan
menjadi hak Ashabahnva yang laki-laki.

Makrra hajb. Menurut bahasa, hajb berarti halangan. Yang dimaksud
dengan ha.ib di sini adalah seseorang tertentu terhalangi dari warisannya secara

keseluruhan atau sebagiannya lantaran adanya orang lain.

Hirftmn rnaksudnya adalah seseorang tertentu terhalangi dari warisannya

disebabkan adanya suatu halangan di antara faktor-faktor yang menghalangi

warisan, seperti tindak pembunuhan dan halangan lainnya.

Macam-macam Haib

Hajb terdiri dari dua macant:

i. Hajb nuqshan.

2. Hajb hirnnn.

Hajb nuqshan adalah pengurangan bagian warisan salah seorang di antara
para ahli waris lantaran adanya yang lain. Hajb nuqshan ini terjadi pada lima
orang:

l. Suami terhalangi dari bagian seperdua sehingga rnendapatkan bagian

seperempat lantaran adanya anak.

2. Istri terhalangi dari bagian seperempat sehingga mendapatkan bagian

seperdelapan lantaran adanya anak.
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3. Ibu terhalangi dari bagian sepertiga sehingga mendapatkan bagian seper-

enam lantaran adanya ahli waris cabang, atau sejumlah saudara (dua atau

lebih).

4. Cucu perempuan dari anak laki-laki.

5. Saudara perempuan sebapak.

Adapun hajb hirman adalah terhalanginya seseorang dari seluruh warisan
lantaran adanya yang lain, seperti terhalanginya saudara laki-laki dari warisan
lantaran adanya anak laki-laki. Namun kategori hajb hirman ini tidak berlaku
bagi enam ahli waris rneskipun rnereka dapat terhalangi dengan hajb nuqshan,

mereka adalah:

r, z. Kedua orangtua; bapak dan ibu.

3, 4. Kedua anak; anak laki-laki dan anak perempuan.

5, 6. Suami istri.

Hajb hirman tetap berlaku bagi ahli waris selain mereka.

Hajb hirman diberlakukan berdasarkan dua landasan:

r. Bahwasanya setiap orang yang merniliki hubungan dengan mayit lantaran
seseorang, maka dia tidak dapat mewarisi dengan adanya orang itu, seperti
cucu laki-laki dari anak laki-laki, dia tidak mewarisi dengan adanya anak
laki-laki tersebut, kecuali anak-anak ibu, mereka mewarisi dengan adanya

ibu meskipun mereka memiliki hubungan dengan mayit lantaran ada ibu
mereka.

z. Yang terdekat lebih didahulukan dari pada yang jauh. Dengan demikian,
anak laki-laki menghalangi anak saudaranya yang laki-laki. Jika mereka
semua sama dalam tingkatan, maka yang lebih kuat kekerabatannya yang
didahulukan, seperti saudara kandung menghalangi saudara sebapak.

Perbedaan Antara Mahrum dan Mahjub

Perbedaan antara malrum (ahli waris yang dikenai ketentuan hirman)
dan mahjub (ahli waris yang dikenai ketentuan hajb) terdapat pada dua hal

t . Mahrum sarna sekali tidak berhak mendapatkan warisan, seperti pembunuh
mayit, berbeda dengan mahjub, dia masih berhak mendapatkan warisan,
tetapi dia terhalangi lantaran adanya orang lain yang lebih berhak terhadap
warisan dari pada dia.
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) Mahrum atau orang yang tidak berhak terhadap warisan, tidak
mempengaruhi yang lainnya, maka dia sama sekali tidak dapat dinyatakan

menghalangi orang lain, tapi dia ditetapkan seperti tidak ada. lika seseorang

mati meninggalkan anak laki-laki kafir dan saudara laki-laki muslim,
maka seluruh warisanya menjadi hak saudaranya, sementara anaknya

tidak mendapatkan apa-apa. Adapun mahjub, dia rnempengaruhi yang

lainnya dengan penghalangan terhadapnya, baik itu berupa hajb hirman
maupun hajb nuqshan. Dengan demikian, dua atau Iebih saudara laki-laki
disertai adanya bapak dan ibu, maka dua saudara laki-laki tersebut tidak
mewarisi lantaran adanya bapak, tetapi keduanya menghalangi ibu dari
bagian sepertiga sehingga ibu beralih mendapatkan bagian seperenatn.

^d 
Autbr!

Definisi Aul

Menurut bahasa, aul (dla - ya'ilu) berarti naik. Misalnya dikatakan hlo al-

mtzdn, artinya timbangan itu naik. Aul juga berarti condong kepada kesewang-

wenangan. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah swt., "Yang demikian

itu adalah lebih dekat untuk membuatmu tidak berbuot sewenang-wenang."'

(An-Nisd [+],1)

Menurut ulama ftklh, aul yaitu kelebihan pada prosentasi bagian Ashabul

Furudh dan kekurangan dari ketentuan-ketentuan bagian mereka yang telah

ditetapkan pada warisan. Diriwayatkan bahwasanya bagian warisan tetap yang

mengalami aul pertama kali dalam Islam adalah yang diajukan kepada Umar, ra.

yang lantas menetapkan ketentuan aul terkait seorang suami dan dua saudara

perempuan. Dia mengatakan kepada sahabat-sahabat yang saat itu bersamanya,
"fika aku memulai dengan suami atau dua saudara perempuan, maka hak yang

lain tidak ada yang tersisa, maka hendaknya kalian memberi saran kepadaku."

Abbas bin Abdul Muththalib pun menyarankan agar melakukan aul. Ada yang

mengatakan bahwa yang menyarankan itu adalah Ali. Pendapat lain mengatakan

Zaidbin Tsabit.

' Maksudnya condong kepada kezaliman.
' HR Baihaki dalam as-Sunan al-Kubrk (61 zS). Demikian pula dalam buku ini, bahwa orang

yang pertama kali melakukan aul faraidh adalah Zaid bin Tsabit. Demikian pula dalam
Sunan Sa'id (rl43).
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Masalah-masalah Aul

1. Seorar.rg u'anita lr,afat neninggalkiur seorang suami, dua saudara perempualr
kandu'g, dua sauciara perentp.an seibu, dar ibu. Masalah ini disebut
dengan istilah Mosulah S7r1aysil1iy,1:slr, karena suami tersebut menjelek-
jelekkan syr-rririh, hakirn vang n.rasyhur. Yaitu lantaran dia memberinya
tiga dari sepuluh sebagai errnti bagiar-r seperdua. Suar-r-ri tersebut lantas

berkeliling di irntara suku-sukrr sanrbil berkata, "Mengapa Syuraih tidak
merrrberiku seperclua tidak 1'1113 sepertiga." Begitu nrengetahui kejadian
ini, suauti tersebut cli ban'a nreughaclap Syuraih yang lantas menjatuhkan
l-rukr-rman tizir kepadanvir clan Lrerkata, "Kamu mengucapkan kata-kata
yang br.rruk dan rnenyenrbunyikan ketentuan aul."

2. Seorang laki-laki lvafat meninggalkan seorang istri, dr.ra anak perempuan,
bapak, clan ibu. Masirlirl'r iui clisebut clengan istilah Masalah Minhariyyah,
karetra Say'viclirta Ali ra. saat itr.r beradir cli atas nrimbar Kufah dan dalam
khutbahnya clia berliata, "Segala puji bagi Aliah yang menetapkan
kebenaran clengirn pasti, nrenrberi balirsan kepada setiap jiwa terkait apa

yang diusahakarrnl,a clan liepaclir-N-),alah kita terpr-rlang dan kembalil'
Begitu ditanya tentang mirsalirh ini, dia rnenjawab dalarn susunan kata
yang puitis clalam khutbahnf ii, "Bagian seperdelapan lt'anita itu menjadi
sen-rbilan." Kemuclian ciia ntelanjutkan khutbirhnya.'

Masalirh-nrasirlah yang dapat clikeniri ketentuart tttil adala,h masalah-
nrasalal-r yang asalnya aclalah; 6 - rz - 24. F,narn bisa naik nrenjadi tujuh, delapan,
sembilan, atau sepuluh. I)utr belas bisa uaik menjadi tiga belas, Iima belas, atau
trrjuh belas. nan dua puluh enrpirt tidak bisa naik kecuali menjadi dua puluh
tujuh. Nlasaliih-tnasalah vang sar.na sekali tidak dikenai ketentuan oul adalah
rnasalah-masirlal"r yang asiilnyir adalah 2 - .] - 4 - 8. undang-undang rvaris pun
rnenetapkan kete ntuan aul clalarn butir r 5 )rang berbunyi; ji k a bagian Ashabul
Furudh rnelebili lnrto pcninggolan, moka harta peninggalan itu dibagikan di
antara merckn se suoi dutgtrtr pros(nlosi bttgian ntereka pada warisan.

Cara Penyelesaian Masalah-n'lasalah Aul

Yaitu ancla harus mengetahui pokok masalahnya - maksudnya jalan
keluarnya - dan mengetahui prrosentasi bagian setiap orang yang mendapat
bagian tetap (Asftabul Furudh) dan nrengalraikan pokok. Kemudian anda

HR Baihaki trrnpa pg111-gbntan doii dalam as-srrlm ol-Kubrh (6lzsi, demikian pula Said
bin Mrnshrrr dlllrrr brrkrrrrvil rri .\r//lrt/r (l/4.1 ).
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harus menghimpun bagian-bagian tetap mereka dan menetapkan jumlah

keseluruhannya sebagai pokok, Iantas harta peninggalan dibagikan atas dasar

ini. Dengan demikian, kekurangan tertanggung oleh setiap orang sesuai dengan

prosentasi bagiannya, sehingga tidak ada kezaliman tidak pula kesewenang-

wenangan. Itu seperti suami dan dua saudara perempuan kandung. Pokok

masalahnya dari enam; bagi suami seperdua, yaitu tiga, dan bagi dua saudara

dua pertiga, yaitu empat, maka jumlah keseluruhannya tujuh. Prosentasi bagian

inilah yang dijadikan acuan pembagian harta peninggalan.

^dRodd@s
Definisi Radd

Rodd kadang bermakna pengembalian. Misalnya dikatakan; radda

hlaihi haqqahu. Artinya, dia mengembalikan haknya. Dan kadang bermakna

pengalihan. Misalnya dikatakan; rodda'anhu koida hduwwihi. Artinya, dia

mengalihkan tipu muslihat musuhnya darinya. Yang dimaksud radd menurut

ulama fikih adalah penyerahan kelebihan dari bagian-bagian tetap yang diterima

Ashabul Furudh Nasabiyyah kepada mereka sesuai dengan prosentasi bagian

tetap mereka jika tidak ada orang lain yang berhak.

Rukun-rukun Radd

Radd tidakterwujud kecuali dengan adanya tiga rukunnya:

r. Ada ahli waris yang mendapat bagian tetap (Ashabul Furudh).

2. Adanya kelebihan dari harta peninggalan.

3. Tidak ada ahli waris yang masuk dalam golongan Ashabah.

Pendapat Ulama Tentang Radd

Tidak ada ketentuan syariat yang dapat dijadikan rujukan terkait radd.

Maka dari itu, para ulama berbeda pendapat tentang radd.Di antara mereka

ada yang berpendapat bahwa redd tidak dapat diberlakukan terhadap salah

seorang dari Ashabul Furudh, dan setelah Ashabul Furudh mengambil bagian

tetap mereka, sisa harta peninggalan diserahkan kepada kas negara, dengan
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catatan tidak ada ahli waris Ashabah.' Di antara mereka ada yang menerapkan

radd terhadap Ashabul Furudh termasuk suami istri sesuai dengan prosentasi

bagian tetap mereka.'Dan di antara mereka adayang menerapkan raddterhadap

seluruh Ashabul Furudh selain suami istri, bapak, dan kakek. Dengan demikian,

radd diterapkan terhadap delapan golongan berikut:

l. Anak perempuan.

2. Cucu perempuan dari anak laki-laki.

3.

4.

Saudara perempuan kandung.

Saudara perempuan sebapak.

Ibu.

Nenek.

5.

6.

7. Saudara laki-laki seibu.

8. Saudara perempuan seibu.

Inilah pendapat yang terpilih yang juga merupakan pendapat Umar,

Ali, dan mayoritas sahabat serta tabiin. Ini juga merupakan pendapat Abu

Hanifah dan Ahmad. Pendapat yang dijadikan acuan dalam Madzhab Syafi'i dan

sebagian penganut Madzhab Maliki, ketika kantor keuangan negara mengalami

kerusakan, mereka mengatakan, "Radd tidak diterapkan terhadap suami istri

tidak lain karena radd hanya menjadi hak lantaran kekerabatan, sementara

suami istri tidak memiliki hubungan kekerabatan dari segi hubungan suami

istri. Radd juga tidak diterapkan terhadap bapak dan kakek, karena radd tidak

diterapkan kecuali ketika tidak adanya ahli waris Ashabah, sementara masing-

masing dari bapak dan kakek adalah termasukAshoboh. Dengan demikian dia

mengambil sisa lantaran sebagai Aslrabah bukan karena ketentuan radd. Undang-

undang menerapkan pendapat ini kecuali dalam satu masalah yang menerapkan

pendapat Utsman. Yaitu undang-undang menetapkan raddterhadap salah satu

dari suami istri jika salah satu dari keduanya mati dan tidak meninggalkan ahli

waris selain dia. Jika suami yang hidup, maka dia mengambil seluruh harta

peninggalan melalui bagian tetap dan radd. Radd terhadap salah seorang dari

suami istri dalam undang-undang diakhirkan dari kerabat. Pada butir 3o dari

undang-undang dinyatakan demikian; jika masih ada sisa harta peninggalan

setelah bagian-bagian tetap, dan tidak ada Ashabah dari nasab, maka sisanya

dikembalikan kepada selain suami istri dari Ashabul Furudh sesuai dengan

' Di antara yang berpendapat demikian adalah Zaid bin Tsabit dan diikuti oleh Urwah,
Zrbair, Zuhri, Malik, dan Syaf i. Llhat Sunan Sa'id (rl6o).

' Ini adalah pendapat Utsman.
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prosentasi bagian tetap mereka. Sisa harta peninggalan dapat dikembalikan

kepada salah satu dari suarni istri jika tidak aclir Ashabirl-r dari nasab, atau salah

satu Ashabttl lrurudh l'{osobiyyoh, atiru salirh satr-r kerirbat.

Cara Penyelesaian Masalah Radd

Bahrvasanyajikabersama Aslmhull:ururl/ratlaorangvirngticlaknrendirpatkan

rsdd di antara salah satu clari suarrri istri, nralia ciia nrengaurbil bagian tetapnya

dengan dinisbahkan kepacla pokoli. hiir-tii Pt'rt ittggalan, serrentara sisatrya setelah

bagian tetap diperr.rntukkan bagi -,1-s/i,r1,rr I ltLrrtulh sesuai clengau kepala nrercka

jika mereka satii golclngan var)g sirma, baik vang acla eli antarrai nrereka itu satu

seperti anak perernpuarr, maupun beberapir orang seperti tiga anirk pcrempuan.

Jika rnereka lebih dari sirtu golongan, seperti ibtr clan anak prerempuan, r.naka

sisanya dibagikan kepacia rnerel<a scsuai cicngirrl proscntasi bagian tetap nrereka

dan radd diterapkan terhadap nrereka juga sesr.rai dengan prosentase bagian

tetap mereka. Adapun jika bersamr Ashaltul lturudh ticlak ada seorang dari

suami istri, rnaka sisanva setelah bagian tetap mercka clikenbalikan kepada

mereka sesuai dengan kepala rnereka jika mereka satu golongan, birik yaug

ada dari mereka itu satu nilupLrn beberirpa orang. fika r.nereka lebih clirri satu

golongan, maka sisanya dikembalikan li.cpaclir ruereka sesLlili dengan proserltase

bagian tetap mereka. l)engan clcrrrikian, bagian nrasing-nrasing AshaLttrl r'urudh

rnengirlami kelebihan sesuai clengan prosentasi bagian tetapnya, dan clia Llerhak

terhadap keseluruhannya sebagai bagian tetap clan rcrld.

Kerabat qr.*

Yang dirnaksud dengan kerabirt (Dzowul Arhtun) di sini aclalal-r setiap

kerabat yar-rg tidak temrasuk dalarn Ashobul Furudh tidak pula Ashabah. Para

ulama fikih berbeda pendapat mengenai pervarisan nrereka. N{alik dan Syafi'i

mengatakan bahlva mereka tidak rnendapat lvarisan, clan hirrta peninggalan

diserahkan kepada kas negara. Ini adalah pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman,

Zaid,Zuhri, Auzai, dan Daud. Abu l{anifah clan Ahmad berpendapat bahrva

mereka mendapat warisan. Ini dirin'ayatkirn clari Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu

Mas'ud. Yaitu jika tidak ada Ashobul Furudh dan Ashobaft. Dari Said bin

Musayyab bahwa paman dari pihak ibu mewarisi bersama anak perempuan.

Undang-undang telah menerapkan pendapat ini. l)alarn br,rtir-butir dari 3 r
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sampai 38 dinyatakan tentang cara pewarisan mereka sebagaimana dijelaskan
berikut ini:

Butir 3r. Jika tidak ada seorang dari Ashabah l,lasabiyyah tidak pula
seorang dari Ashabul Furudh l,{asabiyyah, maka harta peninggalan atau sisa

harta peninggalan bagi kerabat.

Kerabat ada empat golongan yang sebagiannya lebih didahulukan dari pada
sebagian yang lain terkait warisan dengan urutan sebagai berikut:

Golongan pertama: Cucu dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah,
dan anak cucu dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

Golongan kedua: Kakek yang t idak shahih dan seterusnya ke atas, dan nenek
yang tidak shahih dan seterusnya ke atas.

Golongan ketiga: Anak-anak lelaki saudara laki-laki seibu dan anak-anak
mereka dan seterusnya ke bawah, anak-anak saudara-saudara perempuan
kandung atau sebapak atau seibu dan seterusnya ke bawah, anak-anakperempuan
saudara-saudara lelaki kandung atau sebapak atau seibu, dan anak-anak mereka
dan seterusnya ke bawah, cucu-cucu perempuan dari anak-anak lelaki saudara-
saudara lelaki kandung atau sebapak dan seterusnya ke bawah, dan anak-anak
mereka dan seterusnya ke bawah.

Golongan keempat: Mencakup enam kelompok yang sebagiannya lebih
didahulukan dari pada sebagian yang lain terkait warisan dengan urutan sebagai

berikut:

1. Paman-paman dari pihak bapak mayit yang seibu dan bibi-bibinya dari
pihak bapak, paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ibu mayit kandung
atau seibu atau sebapak.

2. Anak-anak orang-orang yang tersebut pada nomor satu di atas dan
seterusnya ke bawah, dan anak-anak perempuan paman dari pihak bapak
mayit kandung atau sebapak, cucu-cucu perempuan dari anak-anak mereka
yang laki-laki dan seterusnya ke bawah, dan anak-anak mereka yang telah
disebutkan (cucu-cu perempuan...) dan seterusnya ke bawah.

3. Paman-paman (dari pihak bapak) bapak mayit seibu dan bibi-bibinya
(dari pihak bapak), paman-paman dan bibi-bibinya (dari pihak ibu) yang
kandung atau sebapak atau seibu, dan paman-paman (dari pihak bapak)
ibu mayit dan bibi-bibi ibu mayit, paman-paman dan bibi-bibi ibu mayit
yang kandung atau sebapak atau seibu.

4. Anak-anak mereka yang telah disebutkan pada alenia di atas dan seterusnya
ke bawah.
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Anak-anak perempuan paman-paman (dari pihak bapak) bapak mayit

kandung atau sebapak, cucu-cucu perempuan clari anak-anak mereka

yang laki-laki dan seterusnya ke bawah, dan anak-anak mereka yang telah

disebutkan dan seterusnya ke bawah.

5. Paman-paman (dari pihak bapak) kakek mayit seibu, dan paman-paman

(dari pihak bapak) kakek mayit dari ibu dan bibi-bibi (dari pihak bapak)

mereka berdua, paman-paman dan bibi-bibi (dari pihak bapak) mereka

berdua yang kandung atau sebapak atar.r seibu, parrran-paman nenek mayit

dari ibu dan neneknya dari bapak clan bibi-bibi (dari pihakbapak) mereka

berdua, dan paman-paman dan bibi-bibi (dari pihak ibu) mereka berdua

yang kandung atau sebapak atau seibu.

6. Anak-anak mereka yang telah disebutkan pada alenia sebelum ini dan

seterusnya ke bawah.

Anak-anak perempuan paman-paman (dari pihak bapak) kakek rnayit yang

kandung atau sebapak, dan cucu-cucu perempuan dari anak-anak lelaki rnereka

dan seterusnya ke bawah, dan anak-anak mereka yang telah disebutkan dan

seterusnya ke bawah, Demikian seterusnya.

Butir 32. Golongan pertama dori kerabat, yang paling diutotnakan di ontara

mereka terhadap warisan adalah yang paling dekat di antara mereka kepada mayit

dari segitingkatannya.likamerekasama dalam tingkatan, maka anakAshabul t"urudh

lebih utama dari pada anak kerabat. Jika mereka sama, maka dengan tingkatan dan

di antara mereka tidak ada anak Ashabul Furudh atau mereka semua terhubung

dengan ahli waris di antare Aslmbul Furudh, mereka bersekutu dalam warisan.

Butir 33. Golonga kedua dari kerabat yang paling diutamakan di antara

mereka terhadap warisan adalah yang paling dekat di antara mereka kepada

mayit dari segi tingkatan. ]ika mereka samo dalom tingkatan, maka yang

diutamakan adalah orang yang terhubung dengan ahli waris di antara Ashabul

Furudh. lika mereka sama dalem tingkatan dan di antaro mereka tidak ada orang

yang terhubung kepada Ashabul Furudh, atau mereka semua terhubung dengan

Ashabul Furudh, bila mereka bersatu dalam kelompok kerabat, maka mereka

bersekutu dalam warisan, dan jika berbeda-beda kelompok kerabat mereka, maka

dua pertiga bagi kerabat bapak, dan sepertiga bagi kerabat ibu.

Butir 3+. Golongan ketiga dari kerabat yang paling diutamokan di antara mereka

terhadap warisan adalah yang paling dekat kepada mayit dari segi tingkatan. Iika
mereka sama dalam tingaktan dan di antarq mereka ada anak Ashabah, maka dia

lebih diutamakan dari pada anak kerabat. Iika tidak ada, maka yang diutamakan

adalahyangterkuat di antaramereka dari segikekerabatannya dengan mayit. Dengan
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demikian, orang yang pokoknya sebapok dan seibu, maks dia tebih utama dari parla
orangyangpokoknya sebapaksaja. Dansiapayangpokoknyasebapak, maka dialebih
utama dari pada orangyangpokoknya seibu. lika mereko sama tlolam tingkatan clan
kekuatan kekerabatan, makq mereko bersekutu clalam werisan.

Butir 35. Kelompok pertama dari kerompok-kerompok gorongan keempat
yang dijelaskan pada butir jt jika kelompoknya bapak senclirian dsn mereka
adalah paman-paman (dari pihak bapak) mayit seibu rlan bibi-bibinya, atau
kelompoknya ibu dan mereka adalah paman-paman (dari pihak bapak) mayit
dan bibi-bibinya, maka yang diutamakan aclalah yang terkuat kekerabatannya di
antara mereks. siapa yang sebapak dan seibu, maka dis lebih utoma dari pada
orang yang sebapak saja, dan siapa yang sebapak maka dia lebih utama dari pada
orang yang seibu. lika mereka sama dalam kekerebaton, maka mereka bersekutu
dalam warisen. lika kedua kelompok terkumpul, maka dua pertiga bagi kerabat
bapak dan sepertiga bagi kerabat ibu. Bagian masing-masing kelompok dibagikan
dengan cara yang telah dipaparkan terdahuru, dan ketentuon-ketentuan hukum
dua alenio di atas diterapkan terhadap dua kelompok; ketiga dan kelimr.

Butir 36. Terkait kelompok kedua, yang terdekat tingkatannya di antara
merekalebih diutamakan dari pada yang jauh meskipun bukan tlari kumpulannya.
lika mereka sama clan memiliki kesatuan kumpulan, maka yang paling kuat clalam
kekerabatan didohulukan. Jika mereka aelalah anak-anak Ashebah atau anok_
anak kerabat, bila mereka berbeda-beda, maka anak Ashabeh didahutukan dari
pada anak kerabat. lika ada perbedaan kumpuran, mska dua pertiga bagi kerabat
bapak, dan sepertiga bagi kerabat ibu. Apapun yang didapatkan oleh masing-
masing kelompok dibagi dengan cara terdahulu dan ketentuan-ketentuen hukum
due alenia di atas diterapkan terhadap dua kelompok; keempat cJan keenam.

Butir 3 7. Tidqk oda ocuan terkait adanya sejumlah aroh kekerabatan pada
ahli waris dari kerabat kecuali bila ade perbedaan kumpulan.

Butir 38. Terkait warisan kerabat, bagian laki-taki seperti bagian clua
perempuan.

Ad Kehamitan bza

Kehamilan adalah anak yang dikandung dalam perut.

Kami membicarakan tentang kehamilan di sini dari segi warisan, dan dari
segi masa kehamilan.
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Hukum Kehamilan Terkait Warisan

Kehamilan ada yang terpisah dari ibunya dan ada yang masih berada

di dalam perut ibunya. Pada masing-masing dari dua perkara ini kehamilan

memiliki ketentuan-ketentuan hukum sendiri yang kami paparkan sebagai

berikut:

Jika Kehamilan Terpisah dari lbunya

|ika kehamilan terpisah dari ibunya, bisa terpisah dalam keadaan hidup

mallpun terpisah dalam keadaan mati. Jika terpisah dalam keadaan mati, maka

terpisahnya bisa tanpa tindak kejahatan tidak pula kesewenang-wenangan

terhadap ibunya, atau dengan sebab tindak kejahatan terhadap ibunya. fika

terpisah secara keseluruhan dalam keadaan hidup, maka dia mewarisi yang lain

dan mewariskan kepada yang lain. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan

dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

.t]:l;t'k:t t;;

"lika hayi ynng dilalrirknn nrertnngis, nnkn din nrcndaptt rL,qrisarr."l

Tangisan bayi yang dimaksud adalah dengan suara yang keras.

Maksudnya, jika tampak kehidupan pada bayi yang dilahirkan, maka dia

berhak mendapatkan warisan. Tanda kehidupan itu adalah suara, bernafas,

atau bersin, dan semacamnya. Ini pendapat Tsauri, Auzai, Syafi'i, dan para

penganut madzhab Abu Hanifah. fika bayi terpisah dalam keadaan mati tanpa

ada tindak kejahatan terhadap ibunya, maka dia tidak mewarisi tidak pula

mewariskan, sesuai dengan kesepakatan ulama. |ika terpisah dalam keadaan

mati dengan sebab tindak kejahatan terhadap ibunya, rnaka dalam keadaan ini

dia mewarisi dan mewariskan menurut penganut Madzhab Hanafi. Madzhab

Syafi'i, Madzhab Hanbali, dan Malik mengatakan, "Dia tidak mewarisi sedikit

pun namun dia hanya berhak memiliki kompensasi kejahatan saja karena kondisi

darurat, dan tidak ada yang diwariskan darinya selain itu, dan dia diwarisi oleh

setiap orang yang dinyatakan dapat mewarisinya." Laits bin Sa'ad dan Rabi'ah

bin Abdurrahman berpendapat bahwa jika janin terpisah dalam keadaan mati

lantaran tindak kejahatan terhadap ibunya, maka dia tidak mewarisi tidak

pula mewariskan, tetapi ibunya berhak terhadap kompensasi kejahatan yang

dimilikinya secara khusus, karena tindak kejahatan itu terhadap bagian dari

' HRAbuDaud(:/::s)kitab'hl Fariiidh," Ir3]bab "fi dl-MauludlstahallatsummaYamAt,'
[t51. As-Sunan karya Baihaki (612571, clia rnenisbahkannya kepada Ibnu Khuzaimah.

- Fikih Sunnah



dirinya, yaitu janin. Begitu tindak kejahatan ditujukan hanya kepadanya, maka

imbalan itu hanya dia yang rnemilikinya. Undang-undang pun menerapkan

pendapat ini.

Kehamilan dalam Perut lbunya

r. Kehamilan yang berada dalam perut ibunya tidak ditahan untuknya

harta peninggalan sedikit pun bila dia tidak mewirrisi, artau terhalangi

oleh yang lain berdasarkan semua pertimbangan. fika seseorang mati dan

meninggalkan istri, bapak, ibu vang hamil dari selain bapaknya, maka

kehamilan dalam kasus ini tidak ada rnendapatkan warisan, karena dia tidak

keluar dari statusnya sebagai saudara laki-laki atau sauclara perenpuan

seibu. Sementara saudara laki-laki seibu tidak mewarisi dengan adanya

ahli waris pokok, yang dalarn kasus ini adalal-r bapak.

2. Harta peninggalan ditahan hingga kehamilan dilahirkan, jika dia nrewarisi

dan tidak ada ahli waris pokok bersamanya, atau bersarnanya ahli waris

yang terl-ralangi olehnya, sesurai kesepakatan ulama. Harta peninggalan

juga ditahan jika bersamanya ada ahli waris yang tidak terhalarrgi

dengannya, dan mereka serrua rela secara terbuka atau terjamin terhaclap

tidak adanya pembagian warisan, yaitu dengan bersikap diam atau tidak
nrerruntulnya.

3. Setiap ahli waris yang tidak berubah bagiart tetaprtya dengan adanya

perubahan pada keharnilan, rnaka bagiannya diberikan kepadanya secara

penuh clan sisanya ditahan. Sebagaimana jika nayit nreninggalkiur nenek

dan seorang wanita yang hamil, maka nenek mendapat bagian seperenam,

karena bagian tetapnya tidak berubah, baik anak kehamilan itu laki-laki
maupun perempuan.

4. Ahli waris yang gugur dalarn salah satu dari dua keadaan hamil dan tidak
gugur pada keadaan yerng lain, tidak diberi bagian apapLrn lantaran adanya

keraguan pada keberhakannya. Dengan demikian, siapa yang rnati dan

meninggalkan seorang istri vang hamil dan saudara laki-laki, maka saudara

laki-laki tidak mendapatkarr apa-apa lantaran dimungkinkan anak yang

dikandung itu berjenis kelamin iaki-laki. Ini adalah pendapat mayoritas

ulama.

5. Siapa yang di antara Ashabul Furudh )'ang berbedar bagiannya Iantaran

perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perernpuan pada kehamilan, maka dia

diberi bagian minimal dari dua bagian (laki-laki dan perempuan) dan bagian
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maksimal ditahan untuk kehamilan. Jika anak yang dikandung lahir dalam

keadaan hidup dan dia berhak mendapatkan bagian yang maksirnal, maka dia

dapat mengambilnya. fika dia tidak berhak terhadap bagian ini, tapi berhak

terhadap bagian yang minirnal, maka dia pun dapat rnengambilnya. Sementara

sisanya dikembalikan kepada para ahli waris. |ika dia terlahir dalam keadaan

mati, maka dia tidak berhak sedikit pun, dan seluruh harta peninggalan

dibagikan kepada para ahli waris tanpa pertimbangan kehamilan.

Masa Kehamilan Minimal dan Maksimal

Masa kehamilan minimal yang dilalui proses pembentukan janin dan dapat

terlahir dalam keadaan hidup adalah enam bulan. Ini berdasarkan firman Allah

swr., "Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan." (Al-1thq6'f

l+61: t s)

Dengan firman-Nya, "Dan menyaPihnya dalam duo tahun." (Luqmin

[3 r]: ra)

fika penyapihan itu dua tahun, maka waktu yang tersisa adalah enam bulan

untukkehamilan. Inilah pendapatyang dianut oleh mayoritas ulama fikih. Kamal

bin Hammafir, seorang imam Madzhab Hanafi, mengatakan, "Kebiasaan yang

masih berlaku adalah kehamilan terjadi lebih dari enam bulan. Barangkali sekian

Iama masa berlalu namun belum pernah terdengar kabar bahwa ada kelahiran

dengan usia kandungan enam bulanl'Menurut satu pendapat di antara penganut

Madzhab Hanbali, "Waktu minimal kehamilan adalah sembilan bulan." Undang-

undang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama dan menerapkan pendapat

kalangan penganut Madzhab Hanbali serta pendapat yang dianut oleh para

medis syariah, yaitu masa kehamilan minimal adalah sembilan bulan Hilalilyah

- maksudnya zTohari - karena inilah yang sesuai dan banyak terjadi secara

umum. Sebagaimana mereka berbeda pendapat mengenai masa kehamilan

minimal, mereka juga berbeda pendapat mengenai masa kehamilan maksimal.

Di antara mereka ada yang mengatakan; batas maksirnal masa kehamilan adalah

dua tahun.' Pendapat kalangan yang lain mengatakan bahwa batas maksimalnya

sembilan bulan. Dan ada yang berpendapat bahwa batas maksimalnya satu tahun

Hilaliprah (:l+ hari). Undang-undang menerapkan keputusan yang didasarkan

pada pertimbangan medis syariah. Disebutkan bahwasanya batas maksimal masa

kehamilan adalah satu tahun Syamsilyah' (:6i hari), dan menetapkan batas waktu

' Ini adalah pendapat Madzhab Harrafi.
' Ini adalah pendafat Muhammad bin Hakam, salah seorang ulan.ra fikih Madzhab Maliki
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itu sebagai adanya ketentuan nasab, warisan, wakaf, dan wasiat. Adapun undang-
undang menerapkan pendapat Abu Yusuf yang disampaikannya sebagai fatwa

Madzhab Hanafi terkait bahwa kehamilan, bagian maksimal dari dua bagian
yang ada ditahan untuk janin yang dikandung. Dan menerapkan pendapat tiga
imam terkemuka mengenai penetapan syarat kelahiran secara keseluruhannya
dalam keadaan hidup terkait keberhakannya terhadap warisan. Dan menerapkan
pendapat Muhammad bin Hakam terkait bahwasanya dia tidak mewarisi kecuali
jika dilahirkan pada tahun dari tanggal wafat, atau adanya perceraian di antara

bapak dan ibunya. Dalam butir; 4z - 43 - 44 disebutkan sebagai berikut:

Butir 42. Bagian makimal dari dua bagian harta peningalan mayit ditahan untuk
janin yang dikandung dengan pertimbangan bahwo dia laki-laki atau perempuan.

Butir 43. lika seseorang wafat dengan meninggalkan istrinya atau istri yang
menjalani masa iddah, maka janin yang dikandungnya tidak mewarisinya kecuali
jika dia dilahirkan dalam keodaan hidup dengan masa kandungan tiga ratus enam

puluh lima hari makimelnya sejak tanggal wafat, atau lantoran ada perceraian. lanin
yang dikandung hanya mewarisi bapaknya kecuali dalam dua keadaan berikut:

r. Dilahirkan dalam keodaan hidup maksimal dalam jangka waktu tiga ratus
enam puluh lima hari sejak tanggal kematian atau perceraian, jika ibunya
menjalani masa iddah kematian atau perceraian dan pihak yang mewariskan

mati pada saat masa iddeh.

2. Dilehirkan dalam keadean hidup dalam jangka waktu maksimal dua ratus
tujuh puluh hari sejak tanggal kematian pihak yang mewarisksn, jika itu
dari hubungan suami istri yang masih terjalin pada saat wafat.

Butir 44. lika harta yang ditahan untuk janin yang dikandung berkurang dari
yang seharusnya diterimanya, maka sisanya dapat dibebankan kembali kepada
ahli waris yang bagiannya mengalami pertambahan. lika harta peninggalan yang
ditehan untuk janin yang dikandung mengalami kelebihan dari yang seharusnya
diterimanya, mako kelebihannyet dikembalikan kepada orang yang berhak di
antarq para ahli waris.

Ad Orang Hilang brs
seseorang dinyatakan sebagai orang hilang jika dia pergi tanpa diketahui

keberadaannya, tidak ada berita tentang dia, tidak diketahui tempatnya, dan
tidak diketahui apakah dia hidup atau mati, dan pengadilan menetapkan
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keputusan yang menyatakan dia telah mati, maka dia dikatakan sebagai orang

hilang. Ketetapan hakim bisa didirsarkan pada dalil, seperti kesaksian orang-

orang vang irdil, dan bisa didasarkan padir tanda-tanda yang tidak layak untuk
menjadi dalil petunjuk, dan itu melalui waktu yang telah dilalui. Pada keadaan

pertama, kematiannya dapat ditetapkan secara valid sejak rvaktu yang dapat

didukung oleh dalil terhadap kematiannya. Sedangkan pada keadaan keduayang

padanya hakim menetapkan kematian orang yaltg hilar-rg sesuai dengan jangka

waktr.r yang berlalu, maka kematiannya didasarkan pada penilaian hukum saja

(hukmi) lantaran adanya kemungkinan clia masih iridup.

Kurun Waktu yang Setelahnya Kematian Orang Hilang
Dapat Ditetapkan

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai kurun u'aktu yang setelahnt,a

kernatian orang hilang dapat ditetapkan. Diriwayatkan dari Malik bahwa dia

mengatakan, "Ernpat tahun, karena Umar ra. berkata, "Siapapun wanita yang

kehilangan suaminya dan tidak tahu di mana suarninya, maka dia menunggu

selanra empat tahun. Kemudian menjalani masa iddah selan-ra empat bulan

sepr.rluh hari, kemudian dia boleh untuk dinikahil'' Disampaikan oleh Bukhari

dan Syah'i. Pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah, Syaf i, dan Malik, mereka

tidak menetapkan kurun lvaktu itu, tapi penetapannya diserahkan kepada

ijtihad hakim pada setiap masa. Dalam salah satu dari dua riwayat mengenai

orang hilang yang pada umLlmnya diperkirakan belum mati, "Hartanya tidak
dibagikan dan istrinya tidak boleh menikah hingga kematiannva ditetapkan

secara meyakinkarn, atau telah berlalu kurun waktu padanya yang diperkirakaan

dalam kurun rvaktu seperti itu rnanusia tidak hidup lagi. Penetapan ini diserahkan

kepada ijtihad hakiml' Ini adalah pendapat Syafi'i ra. dan Muhammad bin Hasan.

Ini juga n-rerupakan pendapat yang masyhur dirri Malik, Abu Hanifah,,dan Abu

Yusuf, karena pada dasarnya dia hidup dan penetapan tidak dapat diterapkan

padanya kecuali didasarkan pada pengetahutrn yang valid namun tidak ada

pengetahuan yang valid di sini, maka harus dihentikan.

Imam Ahmad berpendapat bahwa jika dia hilang yang pada umumnya

sudah mengalami kematian,'maka setelah pencarian yang cermat terhadapnya,

Malikdalarn al-Muwaththa'. Diriwayatkan oleh Baihaki dalam as-Sunan al-Kubrd(ll+CS).
Abdurrazzaq dalam al Mushannaf (41 ,+r) . Sunan Said bin Manshur ( r /4oo).
Seperti orang yang hilang di medan perang atau setelah pertempuran atall hilang di antara
keluarganya, sepc'rti orang yang keluar untuk rnenunaikan shalat Isy.a' namun kenrudian dia
tidak pulang. atau pergi untuk memenuhi kebutuhan yang dekat, namun clia tidak pulang
dan tidak diketahui beritanya.
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dia ditetapkan telah mati setelah waktu empat tahun berlalu, karena pada
umumnya dalam jangka waktu ini dia sudah mati. Ini mirip dengan jika telah
berlalu kurun waktu yang dalam kurun waktu seperti ini manusia tidak hidup
lagi. Jika dia hilang yang pada umumnya dia masih selamat,' maka perkaranya
diserahkan kepada hakim untuk menetapkan kematiannya setelah kurun waktu
yang dipertimbangkannya, dan setelah dilakukan pencarian terhadapnya dengan
berbagai sarana yang memungkinkan dapat mengungkap dengan jelas hakikat
dia masih hidup atau sudah mati.

Undang-undang rnenerapkan pendapat Imam Ahmad terkait jika orang
hilang itu dalam keadaan yang pada umumnya dia sudah mengalami kematian,
maka jangka waktunya ditetapkan empat tahun, dan menerapkan pendapatnya
serta pendapat yang lainnya mengenai penyerahan perkara kepada hakim terkait
keadaan-keadaan yang lain.

Pada butir zr dari undang-undang nomor r5 tahun 1929, dinyatakan
sebagai berikut:

Kemotian orang hilang yang pada umumnya sudah mengalami kemotian
ditetapkan setelah empat tahun sejak tanggal kehilangannya. Adapun dalam
seluruh keadaan yang lain, maka perkara kurun woktu untuk menetapkan
kematian orang hilang setelahnya diserahkan kepada hakim. ltu semua setelah

dilakukan pencarian terhadapnya dengan semua cara yang memungkinkan dapat
mengantarkan pada pengetahuan bahwa orang yang hilang itu masih hidup atau
sudah mati.

Warisan Orang Hilang

warisan orang hilang berkaitan dengan dua hal, yaitu lantaran bisa jadi dia
berstatus sebagai pemberi warisan, dan bisa jadi dia berstatus sebagai pewaris.
Dalam kasus dia sebagai pihak yang mewariskan, maka hartanya tetap dalam
kepemilikannya dan tidak dibagikan di antara para ahli warisnya sampai benar-
benar terbukti kematiannya atau hakim menetapkan kematiannya. fika ternyata
kemudian dia hidup, maka dia berhak mengambil hartanya. |ika benar-benar
terbukti kematiannya atau hakirn menetapkan kematiannya, maka orang yang
menjadi ahli waris mewarisinya pada saat kematian atau saat ada keputusan
terkait kematiannya, dan orang yang mati sebelum itu tidak mewarisinya, atau
pewarisannya baru terjadi setelah itu lantaran hilangnya penghalang darinya,
seperti keislaman ahli warisnya. Ini jika keputusan hukum yang menyatakan

seperti musafir yang menunaikan ibadah haji atau mencari ilmu atau berdagang.
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kematian belum ditetapkan sampai waktu sebelum pengeluaran keputusan,

jika tidak demikian, maka ahli warisnya mewarisinya pada waktu Penetapan

keputusan hukum yang menyatakan kematiannya.

Adapun pada kasus kedua, yaitu jika dia sebagai pewaris bagi yang lain' maka

bagiannya dari harta peninggalan yang diwariskan ditahan untuknya, dan setelah

ada keputusan hukum yang menetapkan kematiannya, hartayang ditahan tersebut

kemudian dikembalikan kepada ahli waris yang mewarisinya. Inilah ketentuan

yang diterapkan oleh undang-undang. Dalam butir 45 dinyatakan sebagai berikut;

bagian oranghilang dari harta peninggalan yang diwariskan ditahan hingga statusnya

jelas. lika ternyata kemudian dia masih hidup, maka dia dapat mengambilnya. Jika

ditetapkan dia telah mati, maks bagiannya dikembolikan kepada orang yang berhak

di antarapara ahliwarispada saatkematian Pihakyangmewariskankepadanya.lika
ternyata dia masih hidup setelah penetapan kematiannya, maka dia dapat mengambil

yang tersisa dari bagiannya yang ada di tangan para ahli waris.'

AdBanci'bz!
Definisi Banci

Banci adalah orang yang tidak jelas keadaan dirinya dan tidak diketahui

apakah dia laki-laki atau perempuan, bisa karena dia memiliki kelamin laki-laki

dan kelamin perempuan sekaligus, atau karena dia sama sekali tidak memiliki

kelamin baik laki-laki maupun perempuan.

Bagaimana Banci Mewarisi?

fika sudah jelas bahwa dia laki-laki, maka dia mewarisi bagian warisan laki-

laki, dan jika sudah jelasbahwa diaperempuan, makadia mewarisibagianwarisan

' Ketetapan hukum ini terkait dengan n'arisan. Adapun ketetapan hq\um terkait istri,
dinyatikan dalam butir zz dari undang-undang nomor 25 tahun r929, "Setelah penetapan
kematisn orang hilang dengan kriteria lang ttluh dijclaskan padd,butir di alas, maka istrinya
menialani maid id,l,th wafit, dun harta pr:ninggalannya dibagi Ji anlura para ahli warisnya
ynniadapadasaatpcnctapan." ButirTdaiiundang-undangnomorz5tahun rgzo,"likaorang

|oigt,ilong ternydt'u lotdnE atau tidak datang tramyn terbikti dia ntasih- hi.dup, maka istrinya
ictip 

^rnioai 
istrinya selima belum adt prid kedua yang me.nikmali h.ubung.an dengannya.

laniaran iidak mengetahui suami pertamdnyo itu masih hidup. Iika.dia sudah menikmati
hubungan dengan ying kcdun lantaran tidak iahu yang pertama masih hidup, makn wanita itu
menia1i mitik'yaig kidua selama akadnya titlak terjhdi pada iddah waJat' yang pertl7a;'

. gan'ci bahasa Aralbnya khantsd yang diambil dari al Ehanats yaitu lembut -dan fleksibel.
Lihat pendapat para'sahabat dan tabiin dalam as-Sunan al-Kubrd (6126r). Abdurrazzaq
dalam al-Mishannaflembar nomor 76o. Dan Sunan Sa'td (rl6zt).
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perempuan. Kejelasan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat diketahui
melalui munculnya berbagai tanda pada masing-masing dari keduanya. Yaitu
sebelum baligh diketahui melalui kencing. lika dia kencing dengan alat kelamin
yang khusus pada laki-laki, maka dia laki-laki. Jika dia kencing dengan alat
kelamin yang khusus pada perempuan, maka dia perempuan. lika dia kencing
dari keduanya, maka yang ditetapkan adalah bagi yang lebih dulu. Sedangkan

sesudah baligh, jika ada jenggot yang tumbuh padanya atau menggauli wanita
atau bermimpi sebagaimana mimpi laki-laki, maka dia laki-laki. Jika tampak
padanya payudara seperti payudara wanita, mengeluarkan air susu, mengalami
haid, atau hamil, maka dia wanita. Dalam dua keadaan ini dia disebut sebagai

orang banci yang tidak bermasalah. Jika tidak diketahui apakah dia laki-laki
atau perempuan, yaitu lantaran tidak munculnya suatu tanda di antara tanda-
tanda jenis kelamin, atau tanda-tanda itu tampak namun saling bertentangan,
maka dia disebut dengan istilah banci yang bermasalah.

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukumnya dari segi warisan.

Abu Hanifah berkata, "Dia diasumsikan sebagai laki-laki kemudian diasumsikan

sebagai perempuan serta setelah itu dia diperlakukan dengan kondisi yang paling
serupa dari dua kondisi tersebut, hingga seandanya dia mewarisi dengan suatu

pertimbangan dan tidak mewarisi dengan pertimbangan lain, maka dia tidak diberi
apa-apa. fika dia mewarisi berdasarkan dua asumsi dan bagiannya berbeda, maka

dia diberi yang minimal dari dua bagiani' Malik, Abu Yusuf, dan golongan Syi'ah

Imamiyyah mengatakan, "Dia mengambil bagian pertengahan di antara dua bagian

laki-laki dan perempuanJ'Syafii berkata, "Masing-masing dari para ahli waris dan

banci diperlakukan dengan yang minimal dari duabagian, karena itulahbagian yang

tetap didapatkan oleh masing-masing dari keduanyai'Ahmad berkata, "|ika tidak
dapat diharapkan lagi adanya kejelasan keadaan dirinya, maka dia mengambilbagian
pertengahan di antara bagian laki-laki dan perempuan." Pendapat terakhir inilah
yang paling kuat, tetapi undang-undang menerapkan pendapat Abu Hanifah. pada

butir 46 darinya dinyatakan;bagibanci yangbermasalah, yaitubanci yangtidak dapat

diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, dia mengambil yang minimal dari dua

bagian, dan sisa harta peninggalan diberikan kepada ahli waris yanglainnya.

AdWarisan Orang Murtad b4
Orang yang murtad tidak dapat mewarisi dari orang lain, dan orang lain pun

tidak dapat mewarisinya, akan tetapi warisannya diserahkan kepada kas negara
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kaum Muslimin. Ini adalah pendapat Syafi'i, Malik, dan pendapat yang masyhur

dari Ahmad. Penganut Madzhab Hanafi berkata, "Harta yang didapatkannya

sebelum murtad dapat diwarisi oleh kerabat-kerabatnya yang muslim, dan harta

yang didapatkannya setelah murtad, maka harta ini diserahkan ke kas negara.

Hal ini telah dipaparkan dengan jelas dalam bahasan tentang huditd.

^d 
dan Anau*#11\rfl!"o,u"nri Li,an bx.

Anak zina adalah anak yang dilahirkan tanpa suami yang sah berdasarkan

syariat. Anak wanita yang dikenai li'an adalah anak yang dinafikan nasabnya

oleh suarni yang sah berdasarkan syariat. Anak zina dan anak wanita yang

dikenai li'an tidak ada pewarisan di antara keduanya dan di antara kedua

orangtuanya sesuai dengan Ijn-ra'kaurn Muslimin, lantaran tidak adanya nasab

yang diakui berdasarkan syariat. Akan tetapi pewarisan tetap ada di antara

keduanya dengan ibunya masing-rnasing. Dari Ibnu Umar, bahwasanya seorang

Iaki-laki rnelakukan li'an terhadap istrinya pada zaman Rasulullah saw. dan

dia menafikan dirinya dari anak istrinya. Rasulullah saw. pun memisahkan

di antara keduanya dan anak dihubungkan dengan wanita yang dikenai lihn
tersebut.r HR Bukhari dan Abu Daud. Lafalnya, "Rasulullah saw. menetapkan

warisan anak wanita yang dikenai li'an bagi ibunya dan bagi ahli waris ibunya

sepeninggalnya." Butir 47 dari undang-undang waris menyatakani anak zino

mewarisi dan anak lian mewarisi dari ibu den kerobat ibu, ibu dan kerabatnya

pun mewarisi keduanya.

*^dTakhorribzs

Definisi Takharuj

Takharuj adalah adanya perdamaian di antara para ahli waris dengan

ketentuan sebagian dari mereka bersedia dikeluarkan bagiannya dalam warisan

sebagai ganti sesuatu tertentu dari harta peninggalan atau dari lainnya. Takharuj

bisa terjadi di antara dua orang ahli waris, dengan ketentuan salah satu dari

' HR BukhariFatfual-Bdriy (nl3o)kitab'al-FarAidh," [8s]bab "Mirhts al-Mulhhnah," [t7).
Abu Daud ft25,32.61kitab 'irl Fariiidh," Ir3] bab "Mirdts Ibn al Mulhanahl'[s].
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keduanya menempati posisi yang lain terkait bagiannya sebagai ganti sejumlah
harta yang diserahkannya kepadanya.

Hukum Takharuj

Takharuj dibolehkan selama dilakukan atas dasar ridha sama ridha.
Abdurrahn-ran bin Auf menceraikan istrinya, Tamadhir binti Ashbagh al-
Kalbilyah, saat Abdurrahman bin Auf menderita sakit menjelang kematiannya.
Kemudian dia mati dan Tarnadhir rnenjalani masa iddah. Utsman menetapkan
warisannya bersama tiga wanita yang lain. Namun kemudian mereka berdamai
dengan Tamadhir dengau imbalan seperempat harganya atas harta senilai
delapan puluh tiga ribu. Ada yang mengatakan bahwa itu berupa dinar. pendapat

lain mengatakan itu berupa dirharn.

Dalam undang-undang butir 48 dinyatakan bahwa takharuj adalah
perdamaian di antara para ahli u'aris untuk mengeluarkan sebagian dari
mereka dari warisar-r sebagai ganti sesuatu tertentu. Jika salah seorang ahli
waris melakukan takharuj dengan yang lain di antara mereka, maka dia berhak
mendapatkan bagiannya dan menempati posisinya terkait harta peninggalan.

Jika salah seorang ahli waris melakukan takharujdengan para ahli waris yang
lain, maka bila yang diserahkan itu berasal dari harta peninggalan, bagiannya
dibagi di antara mereka sesuai dengan prosentase bagian mereka pada harta
peninggalan. fika yang diserahkan dari harta mereka, namun tidak ditetapkan
dalam akad takharuf terkait cara pembagian bagian orang yang keluar, maka
harta itu dibagikan kepada mereka secara sama rata di antara mereka.

e^d Keberhakan Selain Warisan bz4

Dalam undang-undang waris pada butir 4 dinyatakan; jika tidak ada ohli
waris, maka diputuskan bahwakeberhakan terhadap harta peninggalan dengan
uruten berikut:

Pertama: Keberhakan orang yang pernah diakui oleh mayit terkait adanya
nasab pada orang lain.

Kedua: wasiat yang disampaikannya yang melebihi batas pelaksanaan

wasiat yang semestinya.
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fika tidak ada seorang pun di antara mereka itu, maka harta peninggalan

atau yang tersisa darinya dialokasikan untuk dana umum.

Ini artinya bahn'a jika mayit mati namun tidak rnemiliki ahli waris, maka

yang berhak terhadap harta peninggalan ada tiga:

1. Orang yang diakui nasabnya pada orang lain.

z. Wasiat yang melebihi bagian sepertiga.

3. Kas negara - alokasi dana umum.

Kami akan membicarakan masing-masing dari tiga pihak ini sebagai

berikut:

Orang yang Diakui Memiliki Hubungan Nasab

Undang-undang yang diterapkan di Mesir menyatakan bahwa jika mayit

pernah mengakui adanya nasab pada orang lain, maka orang yang mendapat

pengakuan tersebut berhak rnendapatkan harta peninggalan jika orang itu
sebelumnya tidak diketahui nasabnya dan tidak ada keterkaitan nasabr.rya dengan

orang lain, serta pihak yang mengakui tidak menarik kernbali pengakuannya.

Terkait kasus ini ditetapkan syarat bahwa orang yang mendapat pengakuan

masih hidup pada saat kematian pihak yang mengakui, atau pada saat penetapan

hukum yang menyatakan dia telah mati, serta tidak ada suatu perkara di antara

perkara-perkara yang menghalanginya dari warisan.

l)acla br-rku pertjel;rsarrnn;-a ciinl'rrtak:rr); orangyangmendapat pengakuan nasab

adalah bukan ahli waris, karena warison didasarkan pada adanya nasab yang

tetap, sementaro dia tidak ditetapkan dengan pengakuan saja, hanya saja para

ulama fkih menerapkan padanya ketentuan ahli waris dalam kasus tertentu, seperti

Pengutamaannya atas orang yang diberi wasiot terkait wasiat yang melebihi bagian

sepertiga, yaitu pada kelebihannya, dan seperti penetapannya sebagai pengganti

pihak yang mewariskan dalam kepemilikan, moka dia boleh menolak lantaran

adanya cacat, serta seperti penghalangannya dari warisun lantaran halangan

apapun di antara halangan-halangannya, maka dengan mempertimbangkatt

kemaslohatan dia dinyatakan berhak terhadap harta peninggalan tanpa melalui

pewarisan, untuk mengakomodir kejadian yang sebenarnya dan realita.

Penerima Wasiat yang Melebihi Bagian Sepertiga

|ika mayit mati dan tidak rnemiliki ahli waris serta tidak ada orang yang

mendapat pengakuannya terkait nasab pada orang lain, maka wasiat harta
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peninggalan secara keseluruhan boleh diberikan kepada pihak lain (bukan

kerabat) atau bagian manapun dari harta peninggalan, karena pembatasan

sepertiga pada wasiat demi kemaslahatan para ahli waris, sementara dalam

kasus ini tidak ada ahli waris seorang pun.

Kas Negara

fika mayit mati dan tidak meninggalakan ahli waris serta tidak ada orang

yang mendapat pengakuan dari mayit adanya nasab pada orang lain tidak pula
orang yang mendapatkan wasiat darinya yang melebihi bagian sepertiga, maka

hartanya ditaruh dalam kas negara kaum Muslimin untuk digunakan pada

kepentingan-kepentingan umat secara umum.

'A@)WasiatWajib brs

Undang-undang wasiat wajib nomor 7r tahun r:65 H dan tahun ry46 M
mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengandung ketentuan-ketentuan
hukum berikut:

r. fika mayit tidak mewasiatkan kepada cabang anaknya yang telah mati pada

saat dia hidup atau mati bersamanya meskipun kematiannya berdasarkan

ketetapan hukum, wasiat yang serupa dengan warisan yang berhak diterima
anak ini pada harta peninggalannya seandainya dia masih hidup pada

saat kematian mayit, maka ahli waris cabang berhak mendapatkan wasiat
pada harta peninggalan dengan besaran sesuai dengan bagian ini dalam

batas-batas sepertiga, dengan syarat dia bukan ahli waris dan mayit belum
pernah memberinya tanpa imbalan melalui penggunaan lain sesuai dengan

besaran yang berhak didapatkannya. fika mayit telah memberinya dengan

besaran yang kurang dari jumlah itu, maka dia berhak mendapatkan wasiat

dengan besaran yang cukup untuk memenuhi kekurangan tersebut.

Wasiat ini diperuntukkan bagi para ahli waris pada tingkatan pertama
yang terdiri dari cucu-cucu dari anak-anak perempuan dan cucu-cucu
dari anak-anak lelaki dari anak-anak punggung' dan seterusnya ke bawah,
dengan ketentuan setiap ahli waris pokok menghalangi cabangnya bukan
cabang yang lainnya, dan bagian masing-masing pokok dibagikan kepada

' M;*k" 
"d"l"h "rang-orang 

yang tidak bernasab kepada mayit melalui wanita.
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l.

cabangnya dan seterusnya ke bawah dengan ketentuan pembagian warisan,

sebagaimana jika ahli waris pokoknya atau beberapa ahli waris pokoknya

yang membuat mereka terhubung dengan mayit, mereka mati sebelum dia,

dan kematian mereka berurutan seperti urutan tingkatan.

fika mayit memberikan wasiat kepada orang yang wajib mendapatkan

wasiat dengan besaran yang melebihi bagiannya, maka kelebihan itu
adalah wasiat atas inisiatif. fika dia mendapat wasiat dengan besaran kurang

dari bagiannya, maka dia berhak mendapatkan bagian untuk memenuhi

kekurangannya. Dan jika mayit memberikan wasiat kepada sebagian orang

yang wajib mendapatkan wasiat tanpa sebagian yang lain, maka bagi yang

tidak mendapatkan wasiat berhak mendapatkan sebesar bagiannya, dan

bagian orang yang tidak mendapatkan wasiat diambil serta bagian orang

yang mendapatkan wasiat dipenuhi dengan besaran kurang dari yang

seharusnya dari sisa bagian sepertiga. fika itu mengalami kesulitan untuk
dilakukan, maka diambilkan dari sisa itu dan dari harta yang dialokasikan

untuk wasiat yang didasarkan pada inisiatif.

Wasiat wajib didahulukan dari pada wasiat-wasiat lainnya. fika mayit tidak
memberikan wasiat kepada orang-orang yang wajib menerima wasiat

namun dia memberi wasiat kepada orang selain mereka, maka setiap orang

yang berhak terhadap wasiat wajib bergabung pada besaran bagiannya dari

sisa sepertiga harta peninggalan jika dapat memenuhi. lika tidak, maka

darinya dan dari harta yang diwasiatkannya kepada orang selain mereka.

Cara penyelesaian masalah-masalah yang mencakup wasiat wajib:

Anakyang mati pada saat salah seorang dari kedua orangtuanya hidup di-
asumsikan hidup sebagai ahli waris, dan bagiannya ditetapkan sebagaimana

seandainya dia ada.

Bagian orang yang wafat dikeluarkan dari harta peninggalan dan diberikan

kepada cabangnya yang berhak terhadap wasiat wajib, jika itu sama

dengan bagian sepertiga atau kurang. lika melebihi bagian sepertiga,

maka dikembalikan kepada bagian sepertiga kemudian dibagikan kepada

anak-anak dengan ketentuan laki-laki mendapat bagian seperti bagian dua

perempuan.

Sisa harta peninggalan dibagi di antara para ahli waris hakiki sesuai dengan

prosentase bagian-bagian tetap mereka berdasarkan ketentuan syariat.

a

3.
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Selesai Sudah Penerjemahan FIKIH SUNNAH

Segala Puji Bagi Allah yang dengan kenikmatan-Nya,

segala kebaikan menjadi sempurna.


